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„A házak és az emberek elmúlnak, de az őszi mezők egyformák maradnak, akárhogy öröklik, mérik, 

művelik is őket az emberek. Ebből pedig nyilvánvaló, hogy nem az emberek bírják a földet, hanem a föld 

szolgái az emberek.” 

 

Fekete István 
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BEVEZETÉS 
 

Egy település karakterét épített és természeti 

környezete határozza meg.  Egy új épület, 

építmény nagyban meghatározza a tájat, a 

településképet, ezért tervezéskor figyelembe kell 

venni annak hosszú távú hatását a környezetére. 

Az jó épület a környezetével úgy alkot harmonikus 

egységet, hogy tiszteli és ismeri a múltat, képes 

kortárs megoldásokat alkalmazni a helyi értékeket, 

jellegzetességeket figyelembe véve, melynek 

elengedhetetlen a helyi építészeti karaktere 

ismerete. 

A Településképi Arculati Kézikönyv bemutatja 

Kismányok építészeti értékeit, és csokorba gyűjti a 

 

település jellegzetességeit, építészeti megoldásait, 

amelyek alkalmazásával a hagyományos 

építészeti karakterhez és az egységes 

településképhez jobban igazodó, az építtető 

büszkeségére váló, arányosabb, esztétikusabb 

épület építhető. 

A kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg, melyek 

nem kötelező érvényűek, és nem céljuk a tervezés 

szabadságának korlátozása, hanem a település 

karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek 

bemutatása és arra érzékenyen reagáló új 

gondolatok ösztönzése. 
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Első Katonai Felmérés / Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Második Katonai Felmérés / Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Harmadik Katonai Felmérés / Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Kismányok 2017 / Forrás: https://goo.gl/maps/aSs7Fmvi2Vr 

 

KISMÁNYOKRÓL
 

Kismányok Tolna megyében, a völgységi 

kistérségben helyezkedik el. A Mecsek hegység 

északi peremén található kis település számtalan 

szállal kötődik a tőle 3 km-re lévő 

Nagymányokhoz, valamint a 8 km-re található 

Bonyhádhoz. A község egy dombok közötti 

völgyben húzódó „zsákfalu”. 

A régi kutatások leírása szerint Kismányok Község 

Nagymányokból származtatott, ennek 

kezdetekben pusztája volt. (Erre mutat a település 

korabeli praedium elnevezés.) Kismányok 

elnevezéssel 1437-től kezdve találkozunk. 1526-

ban a török szinte elpusztított a falut, a lakosok a 

Mecsekbe menekültek. 1543-ban Kismányokon 

mindössze 12 ház volt.  

A falu pusztulása az új telepesek megjelenéséig 

tartott. 1703-ban a községet Zinzendorf bécsi 

pénzügyminiszter szerezte meg per útján, 

ekkortól a település felvirágzásának indul és 1711-

től kezdve szinte az egész vidék központja lett.  

A betelepítés 1717-1722 között történt, amikor is a 

települést Merszey gróf veszi meg, aki szabad 

vallásgyakorlást engedélyez. 1728-ban felépül 

deszkából és nádból az első templom, 1732-ben 

parókia épül. Az engedélyezett evangélikus 

vallásgyakorlás következtében Kismányok 

templomával a környék evangélikus központja 

lett. 1785-ben kőtemplomot építenek, 1799-ben 

pedig új parókiát. 1821-ben újjáépítik az 1768-ban 

felállított iskolát. 1865-ben a falunak 458 lakosa 

van, területe 882 hold, birtokosa az Apponyi 

család. 1930-ban a község határterülete 936 hold, 

lakosainak száma 624 fő.  
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A falu nyugodt fejlődését a kicsi volta és a félreeső 

fekvése segítette, az elzárt kis falut a világháború 

sem rázta fel egyhangú életéből. A település 

eredetét vizsgálva egyedülálló útmutatónk a 

patak, amely elárulja a két partján húzódó hajdani 

pincesort és néhány épületet. A kutatások arra 

utalnak, hogy a telepesek érkezéséig az itt épült 

és már meglévő házak anyagából készültek, 

szalmatetővel voltak fedve és a patak két partján 

rendezetlen összevisszaságban álltak. Ezt a 

települést bővítették irtásokkal és házakkal a 

német telepesek, akik a felszíni alakulást 

felhasználva betelepítik a dombhátat és 

megalapítják a falu második utcáját, amely az 

elsővel, a mai templom utcájával szöget zár be és 

a völgy bejáratánál találkozik a falu elején. Az 

ebben a korban épült házak téglalap alakúak, 

vályogból vagy kőből készültek, tornáccal és 

félkontyos tetővel. 

Kismányokra 1945-ben telepítették be a katolikus 

vallású székelységet, ők teszik ki ma a lakosság 

többségét. Az elmúlt 50-60 évben a falu arculata 

jelentősen nem változott. 1988-ban felépült a 

katolikus templom, melynek belső berendezése a 

székely emberek famegmunkálással összefüggő 

kézügyességét dicséri.  

Az elmúlt évtizedekben néhány új lakás épült, a 

szép környezeti fekvésű település csinosodott. 

Jelenleg a község 132 lakóházában 384 fő él, 

melynek jelentős része nyugdíjas. 

A település szerkezete nem sokat változott az idők 

folyamán. A község gerincét az Kossuth utca, 

Petőfi utca és a kettőt összekötő Táncsics utca 

adja. A faluban a hagyományos, ún. fésűs 

beépítésű parasztházas beépítés a jellemző, néhol 

átalakult már modernebb épületekkel.  
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

Építészeti örökségünk egyszeri és pótolhatatlan. 

Építészeti örökségünk mind az, amely sajátos 

megjelenésüknél, jellegzetességüknél, 

településképi vagy településszerkezeti értéküknél 

fogva a térség, illetőleg a település szempontjából 

kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt 

emberek és közösségek munkáját és kultúráját 

híven tükrözik illetve a táj jellegzetes képéhez 

tartoznak. 
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3.1. MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI 

ÉRTÉKEK, TERÜLETEK (HV, M) 

 

Kismányok evangélikus temploma műemléki 

védelem alatt áll. 

Az egykori épületek nagy részének már csak 

tömege és beépítési módja őrzi elődeink 

hagyatékát.  

Az épületek modern átalakításával egyre 

gyorsabban tűnnek el építészeti értékeink. Ahhoz 

hogy megmenthessünk közülük néhányat a jövő 

számára, hogy jó példaként, mintaként 

szolgálhasson az elkövetkező épület 

felújításokhoz sürgősen lépni kell. A jövőben ezen 

épületek értékmegőrzésére az önkormányzatnak 

és a lakosoknak is figyelmet kell fordítania, és 

pályázatok segítségével, önkormányzati 

támogatással segíteni az építészeti hagyományok 

fennmaradását. 

 

 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

 

Az 1700-as években Kismányokra települt 

evangélikus vallású sváb nemzetiségű német 

telepesek először egy kisebb templomot emeltek 

maguknak, majd 1785-ben rakták le a máig itt 

látható evangélikus templom alapköveit. Három 

évre rá, 1788-ban megtörtént a templom 

felszentelése. A környék evangélikus vallású lakói 

ezután hosszú évekig Kismányokra jártak 

Istentiszteletre az anyatemplomba. Az épületre 

1792-ben szerelték fel a toronyórát. A ma is 

meglévő oltár 1800-ban készült. Orgonája a hazai 

barokk orgona-építészet egyik legjelesebb 

emléke. 1807-ben épült Bonyhádon, Dél-Dunántúl 

első ismert orgonaépítő műhelyében. 
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KATOLIKUS (SZÉKELY) TEMPLOM 

 

Kismányokon a székelyek, betelepülésüket 

követően több mint 30 éven át csak egy kis 

kápolnában tarthattak istentiszteletet. A római 

katolikus székely templom 1988-1989-ben épült, 

német és svájci testvérek anyagi segítségével, és 

Kismányok lakosságának áldozatos munkájával. 

Azzal a gondolattal épült, hogy legyen a 

Bukovinából hazatelepült székelyek számára egy 

közös zarándokhely, ahol összegyűlhetnek. A 

templom ereklyéje a bukovinai Hadikfalváról 

hozott hársfából készült Mária szobor. A templom 

minden faragása (dióból és tölgyből) népi munka, 

a szomszédos Majosi Gáspár István és Tusa János 

készítették. A templom további érdekessége, 

hogy a szentély előtt székely kapu áll. 

A templomot a Magyarok Nagyasszonya (Béke 

Királynője) tiszteletére szentelte fel 1989. október 

8-án Dr. Cserháti József megyés püspök. 

 

 

LAKÓ- ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLETEK 

 

A tipikus fésűs beépítésű, illetve beforduló 

tömegű sváb népi építészetre jellemző – 

rendezett, ritmusos nyíláskiosztású, néhol 

téglaarchitektúrás homlokzatkialakítású, 

szimmetrikus, nyeregtetős, faragott faoszlopos 

oldaltornácos, illetve utcafronton beforduló 

tömegalakítású - lakó és gazdasági épületekből 

csak néhány őrzi eredeti formáját, ami a jövő 

számára továbbra is megőrzendő érték.  
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 3.2. MEGHATÁROZÓ ZÖLDFELÜLETI, 

TÁJI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Az örökségünk védelemének célja a településnek 

és környezetének, valamint az ott található értékes 

építészeti, táji, valamint az épített környezettel 

összefüggő természeti elemek jellegzetességének, 

hagyományos megjelenésének megőrzése is. 

Tolna megye 108 települése közül 21 tartozik a 

völgységi kistérséghez, melynek területe 378 km2. 

A természetföldrajzi Völgység (429 km2) a 

Szekszárdi-dombsággal (200 km2) és a Tolnai-

hegyháttal (716 km2) együtt a Dunántúli-

dombvidék keleti felén elhelyezkedő Tolnai-

dombság része, annak a délnyugati változatos 

felszínű területe. A kistájat határoló és egyben 

leválasztó természeti képződmények igen jól 

elkülöníthetők: az Alsóhidas-patak völgyétől délre 

a Kapos, a Völgységi-patak völgye, valamint a 

Hábi-patak határolja. 

Védett természeti érték Kismányokon a nemzeti 

ökológiai hálózat részeként ökológiai folyosóként 

nyilvántartott területrész, az Völgységi-patak 

sávja. 

A Völgységi pataktól délre húzódó 

erdőterületekkel, völgyekkel szabdalt települési 

térség látványértékek szempontjából is igen nagy 

jelentőségű. Ez a terület tájképvédelmi 

szempontból fontos és megőrzendő. 

A völgyelésekkel sűrűn szabdalt, változatos 

arculatú dombsorokból, tanúhegyekből, 

zegzugos futású völgyhálózatból, keskeny 

hegyhátakból, süllyedésekből és löszplatókból álló 

kistáj természetes központja a Bonyhádi 

medence. 

A térség vizeit a Völgységi-patak vezeti le, de a 

területen jelentős számban találhatók természetes 

és mesterséges eredetű tavak, vízfolyások, melyek 

horgászvizekként, rekreációs területekként 

hasznosíthatók.  
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A belterület a község déli részében, a dombokról 

induló és a Völgységi-patakba torkolló vízfolyás 

két oldalán alakult ki kezdetben egyutcás 

elrendezésben. E szerkezet bővült két utcával 

kialakítva a mai állapotot. 

A völgyben települt falu a domboldalakról, 

dombtetőkről szép látképet mutat, egyik kedvelt 

kiindulópontja a Mecsekbe induló turistautaknak. 
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TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMMEL  

ÉRINTETT TERÜLETEK 
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 

Annak eldöntésére, megítélésére, hogy mitől szép 

egy ház, egy épület nincs mértékegység, de 

abban azonosak az álláspontok, hogy szép az, 

ami rendezett. Egy rendezett utca, zöldövezet, 

homlokzat, épület elhelyezés harmonikus látványt 

nyújt, egy közös rendező elv egységet teremthet.  

A településképet meghatározó épületek, 

közterületek minőségi formálására vonatkozó 

ajánlások segíthetik az építkezni szándékozókat, e 

rend megértésére. A kézikönyv közös rendező 

elvei mint illeszkedés, hagyományőrzés, 

modernizáció az építészeti lehetőségeket 

feltárják, és megismertetik az érdeklődőkkel, az 

építkezni szándékozókkal. 

A településkép egységét a hasonló karakterű 

épületek adják, ezért az épületek formálásakor az 

anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a 

színezésben az illeszkedés az elvárás, amely nem 

zárja ki a jelen korszerű építészeti törekvéseket 

sem.
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A környezethez való illeszkedést az alábbi 

szempontokat mérlegelve ajánlott vizsgálni: 

 

TELEPÍTÉS 

Az új épület alkalmazkodik a beépítés módjában, 

mértékében és rendeltetésében, a szomszédos 

ingatlanok benapozásának, kilátásának és 

megközelítésének zavartalan biztosításával. 

 

TEREPALAKÍTÁS 

Előnyös környezeti változásokra törekszik a 

terepalakítás, a csapadékvíz-elhelyezés és a 

növénytelepítés vonatkozásában is, különös 

tekintettel a település völgy jellegét figyelembe 

véve. 

 

MAGASSÁG 

A magasság megválasztása a szomszédos 

épületek figyelembe vételével történt. 

 

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁS 

A tetőzet kialakítása, hajlásszögének és esetleges 

tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának 

megválasztása a karakterben meghatározó 

adottságok szerinti. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN 

Az alaprajzi elrendezésből adódó tömeg- és 

homlokzatképzés utcaképre gyakorolt kedvező 

hatása biztosított. Az épülethomlokzaton 

megjelenő díszítőelemek anyaghasználatának, 

részletképzésének összhangja biztosított az 

épületen és a környezetében egyaránt.  

 

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

A kerítés kialakítása az épület 

anyaghasználatának, színezésének valamint a 

környezet jellemző megoldásainak figyelembe 

vételével történt, különös tekintettel a település 

terepviszonyból adódó több helyen megjelenő 

magas támfalak utcaképi megjelenése. 
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SAJÁTOS ÉP., ÉPÜLETTARTOZÉKOK 

 

A rendeltetéssel összefüggő hirdető-

berendezések elhelyezése és kialakítása, az épület 

gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai 

elhelyezésére vonatkozó megoldások 

településképet – utcaképet – nem zavaró módon 

történtek. 

Síktáblás napelem, napkollektor az építészeti 

környezethez illeszkedve magas tetős épületen az 

épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező 

dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az 

épület attikájának takarásában, vagy az épület 

formálásába építészetileg beillesztve került 

elhelyezésre. Egyéb építményen vagy terepszintre 

fektetve a közterületről nem látható módon került 

megoldásra. 
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KÖZMŰVEK

 

Közművek, légvezetékek, földkábelek 

elhelyezésénél meghatározó szempont kell 

legyen a településkép és a fás szárú 

növényállomány védelme. 

Törekedni kell a közművezetékek föld alatti 

vezetésére. Ahol ez nem megoldható, a 

vezetékeknek optikailag követni kell az utca 

vonalát.  

Törekedni kell az oszlopok zöldsávban való 

elhelyezésére, a fásítás (beleértve a gyökérzetet és 

a koronát is) zavarása nélkül, ritmikus kiosztással. 

A közműlégvezetékek egymással és a közúttal 

való keresztezését minimalizálni szükséges. 

 

A közművek közterületi felszíni műtárgyai 

(betonházas transzformátorok, kapcsoló-

szekrények, stb.) az utcán belül lehetőség szerint 

azonos megjelenésűek legyenek, néhány típus 

alkalmazásával. A műtárgyak azon oldalai, melyek 

nem akadályozzák azok hozzáférhetőségét, 

kezelhetőségét, valamint a közlekedést, lehetőség 

szerint oldalról növényzettel legyenek takarva.  

Az épületek külső csapadékvíz lefolyói lehetőség 

szerint föld alatt legyenek elvezetve, ahol 

befogadóként rendelkezésre áll közterületi 

csapadékvíz elvezető csatorna, illetve szikkasztó 

árok. 
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ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁSI AJÁNLÁSOK 

 

- új mezőgazdasági létesítmények telepítésére 

tájba illesztésre vonatkozó zöldfelületi 

előírások kidolgozása 

- a közterületek és közlekedési területek 

fejlesztése esetén célszerű komplex, 

mindenre, így a zöldterületre is kiterjedő 

tervezés lebonyolítása a legkedvezőbb 

településkép elérése céljából (pl.: rézsűk 

bevonása a tervezési területekbe) 

- bármely zöldfelületi, vagy azzal szorosan 

összefüggő pl. gyalogos és kerékpárút 

fejlesztésnél, támfalak karbantartásánál a 

meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat 

figyelembe kell venni, rendszerszerű tervezés 

javasolt 

- az ökológiai folyosó területein megőrzés 

céljából a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való 

együttműködés, az általuk javasolt kezelési, 

hasznosítási módok betartása javasolt 

 

AJÁNLÁSOK ERDŐTERÜLETEKRE: 

- ökológiai cél a meglévő erdőterületek 

tájidegen fajainak, részleteinek őshonos 

növényzettel való fokozatos átalakítása. 

 

AJÁNLÁSOK TÁJFÁSÍTÁSRA: 

- a változatos tájkép és a kedvezőbb ökológiai 

körülmények biztosítása érdekében javasolt 

az összefüggő szántók esetében mezővédő 

erdősávok, tájfásítás telepítése, mezsgyék 

visszaállítása mezőgazdasági utak mentén, 

művelési táblák határain 

- a kisebb erdőfoltokat és gyepfoltokat javasolt 

fásítással összekötni 

- a völgylejtőre merőlegesen telepített fasorok 

kedvezőek a szél- és talajerózió hatásának 

csillapítása szempontjából 

- javasolt cserjefajok: galagonya, kökény, csíkos 

kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som 

- javasolt fafajok: gyertyán, tölgy, éger, 

vadkörte 
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AJÁNLÁSOK VÍZPARTI SÁVOKRA: 

- ezeken a területeken az ökológiai 

szempontok kerüljenek előtérbe a védett 

értékek megóvása céljából 

- cél a természetes növényzet megóvása, 

telepítése, az ökológiai folyosók szerepének 

további erősítése 

- mérnökbiológiai módszerek alkalmazása  

 

AJÁNLÁSOK KÖZTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEKRE, 

UTCAFÁSÍTÁSRA: 

- egységes utcafásítás telepítése, ahol elegendő 

hely áll rendelkezésre. Ügyelni kell a megfelelő 

fafaj kiválasztására és a telepítési távolságra.  

- utcafásításhoz ajánlott fajok: kőris, berkenye, 

juhar, hárs, valamint ezek alakilag változatos 

fajtái 

- javasolt a Petőfi utca temetőhöz vezető 

részén található közpark, valamint a település 

bejáratánál található szabadidő park bejárati 

részének hangsúlyozása, ezáltal az utcaképbe 

való bevonása 

- javasolt a gyalogutak megújítása a rendezett 

utcakép eléréséhez. A burkolathoz jó 

vízáteresztő, javítás esetén könnyen 

felszedhető, kiselemes burkolat javasolt tájba 

illő, nem hivalkodó színben. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZEK  
 

Kismányokon - az arculati jellemzők tekintetében 

három eltérő karakterű területrész 

különböztethető meg. A beépített és a még 

beépíthető területek zöme lakóterület. A 

hagyományos lakóterületi beépítés a 18-19. 

század építészeti örökségét hordozza, túlnyomó 

részt fésűs beépítésű, illetve beforduló tömegű 

sváb népi építészetre jellemző tömegformálással.  

A gazdasági terület karakterű új területrészek a 

település nyugati bejáratnál találhatók. 

A települést körülölelik a Völgységi dombság 

erdőfoltjai, valamint a Völgységi patak térségében 

zömmel gyep és szántó művelési ágú külterületek. 
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HAGYOMÁNYOS KARAKTER  
 

A település épületeit felfűző Kossuth, Petőfi, 

Táncsics utcát hagyományos telekszerkezetű, 

beépítési módú és részben 19. századi, 20. század 

eleji utcára merőleges, oromfalas oldaltornácos 

lakóház típus és ehhez sorosan kapcsolódó háztáji 

gazdálkodáshoz szükséges gazdasági és állattartó 

melléképületeket. (pajta, szín, istálló) jellemzi. A 

polgárosodás illetve az említett épület típus 

fejlődésének természetes velejárójaként az 

utcával párhuzamos tömegű épületek, 

épületszárnyak is megjelentek a karakterben. 

Az egyenes vonalvezetésű utcahálózat térfalát, az 

előkert nélküli illetve kiselőkertes, 40-45%-os 

hajlásszögű nyeregtetős, ritmusosan ismétlődő 

épülethomlokzatok alkotják. Az épületek tömeg 

illetve utcai homlokzatának formálása az egykori 

népi építészet formavilágából merítkezik.  

A karakter érdekessége a település nyugati végén 

a Kossuth és Petőfi utcát összekötő Táncsics utca 

kis előkertekkel, sűrűn - néhol az utcával 

párhuzamosan – beépített halmazos jelleg. 

A Karakter épületei ugyan nem homogének, hisz 

a területen az utcával párhuzamos gerincű 

városias tömegalakítású illetve a 60-as évek 

sátortetős típusai is meg-megjelentek földszintes, 

tetőtér beépítésű kivitelben, de ettől függetlenül 

is, a terület megtartotta hagyományos falusias 

hangulatát. 
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6.1. HAGYOMÁNYOS KARAKTER 

AJÁNLÁS 

 

 

TELEPÍTÉS 

 

A településrészen az épületek előkert nélkül, 

illetve kis előkerttel az oldalhatáron állnak az 

épület mögé sorolt gazdasági illetve tároló 

épülettel.  

A karakterben a kialakult keskeny telekszélesség 

miatt sem javasolt a szabadon álló (telek közepén 

elhelyezett) illetve a telken nagymértékben 

hátrahúzott beépítés illetve az utcára nyíló 

gazdasági vagy tároló, garázs épület. 

Keresztbeforduló épületszárnyat csak kellően 

széles telek esetében javasolt alkalmazni. 
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MAGASSÁG 

 

A földszintes főépületek magassága közel azonos, 

emeleti részek jellemzően új épületeknél a tetőtér 

beépítéssel oldották meg. A meglévő épületek 

közé épülő új házak magasság választása során is 

igazodjunk a kialakult környezethez. 

Nem javasolt a többszintes illetve túl magas házak 

elhelyezése.  
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32 

 

TETŐHAJLÁS, TETŐFORMA 

 

A karaktert alapvetően az utcára merőleges 

nyeregtetős, csonkanyeregtetős romfalas – a 40-

45 fokos – kialakítású épületek jellemzik, néhány 

utcával párhuzamos gerincű illetve sátortetős 

épület típus mellett. Új építés esetén a területre 

jellemző, hasonló tömegű és egyszerű 

tetőformájú épületben gondolkodjunk.  

A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony 

(„mediterrán”) hajlásszög, lapostető, vagy a 

tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat és 

megbontja a falu egységes utcaképét, ezért 

kerülendő. 

 

  



 

33 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN 

 

Az épületek tömegformálása során a 

hagyományos arányok megtartására kell 

törekedni, de legalább az utcai homlokzatot 

alakítsuk úgy, hogy illeszkedjen a kialakult 

formavilághoz.  

A települést a vakolt homlokzatú cserépfedéssel 

készült lakóházak jellemzik, néhol díszes 

téglaarchitektúra alkalmazása színesíti ezt. 

Anyaghasználat során továbbra is javasolt a 

visszafogott vakolatdíszítések használata, a 

kerámia cserép fedés valamint a homlokzat sima 

vakolt felületű kialakítása. Általánosságban a 

kapart, dörzsölt, szórt felületképzések idegenek a 

településrész hagyományaitól, alkalmazása 

kerülendő, vagy csak egyes felületek 

hangsúlyozásra vegyesen használjuk a 

homlokzaton. 

A karakter épületeinek színvilága változatos, 

mégis harmonikus egységet képez, ezért nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat a 

homlokzatok tekintetében sem. Javasolt a 

fehérben vagy természetes föld színek, világosabb 

árnyalatai.  

A karakterben a klasszikus hódfarkú vagy egyenes 

vágású cserepek ajánlottak, melyek számos 

rajzolatban helyezhetők el a tetőn.   

Nem ajánlott a túl határozott karakterű, 

nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása.  
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 TORNÁCOK 

 

A tornác – az épülethomlokzathoz csatakozó 

fedett folyosó – egykoron a kert, a gazdaság felé 

való nyitottságot, a belső helyiségek közötti 

közlekedést és az időjárás elleni védelmet 

egyaránt biztosította.  

Kismányokon számos fa illetve téglapilléres 

oldaltornáccal találkozhatunk, ami követendő 

példaként is szolgálhat a mai épületek esetében is. 
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AJTÓK, ABLAKOK 

 

A karaktert egykor a 2 illetve 2+1 ablakos, 

szimmetrikus, kiegyensúlyozott utcai homlokzatú 

parasztházak, túlnyúló ereszes illetve kifutó 

tornácos kialakítású parasztházak jellemezték. Az 

épületek hagyományos nyílásrendjét sok épületen 

megváltoztatták, nyílászáróit kicserélték.  

Az újabb építésű beforduló tömegű épületeket is 

a rendezett, ritmusos kiosztású, harmonikus 

homlokzati arányú nyílásalakítás jellemezte. 

 

Az új építésnél, felújításnál kövessük e 

jellegzetességet! Lehetőleg válasszunk fa (fa 

mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat. Javasolt a 

természetes, szépen öregedő anyagok 

használata, hiszen míg a természetes anyagok 

felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag idővel 

nem javítható. 

A nyílásokkeretek esetében is a rikítók helyett 

javasolt a természetes, föld színek használata.  

Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy 

zsalugátert, illetve redőnyszekrényt beépített, 

rejtett kivitelben a nyílászáróval megegyező 

színben kialakítani. A nyílászárók javasolt színe 

világos, természetes fa szín, barna, olíva zöld, ezek 

szürkével tört árnyalatai, valamint a településen 

jellemző mustár és terrakotta színek használata. 
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RÉSZLETKÉPZÉS 

 

Egy épülethomlokzaton megjelenő részlet-

megoldások, mint a karakterben jellemző 

kovácsoltvas elemek, a díszesen kidolgozott 

ablakkeretek, tornácoszlopok, nyílások 

fafaragványai, a homlokzati vakolatdíszek, 

kerítések díszes oszlopfej kialakításai tovább 

gazdagítják és egyedivé teszik épületeinket. 

 

 

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

 

A kerítés és az épület anyag- és színhasználata 

legyen összhangban! A hagyományos beépítésű 

karaktert a 40-50 cm-es lábazattal vagy anélkül 

kialakított 150 cm maximális magasságú áttört fa- 

illetve fémkerítés jellemzi, mely alkalmazása 

továbbra is javasolt. 

Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép 

példáit megfigyelni, azok nyomán mai 

módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő 

kerítést alakítani. A teljesen tömör, átláthatatlan 

utcai kerítés kerülendő és csak kivételes 

megoldásként alkalmazandó. 

A kerítések színezésével, alkalmazkodjunk az 

épületszínekhez, - például: a faelemes kerítés 

színezése harmonizálhat a homlokzati 

faszerkezetek színével, - ezzel megteremtve az 

építmények közötti egységet. 
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43 

 

KERTEK 

 

A kertek gazdag növényzete is szerepet vállal az 

utcakép alakulásában. A változatos terep adta 

lehetőségeket kihasználva több helyen találunk 

gyepes vagy növénnyel beültetett rézsüket. 

Talajtakaró cserjék alkalmazása ezeken a helyeken 

megoldást jelenthet az eróziós károkra is.  

Kedvezően befolyásolja az utcaképet a néhány 

helyen megjelenő kerítésfronti sövény, az előkerti 

díszkertek és változatosabb díszfák megjelenése 

kerten belül is. Ez a tendencia megőrzendő, 

további változatos előkerti növényültetéssel 

fokozható. Kerülendőek a 2-3 méter magas 

átláthatatlan falat képező örökzöld ültetések, 

helyettük alacsonyabb lombhullató térhatárolók 

kedvezőbbek. A telkek előtti zöldsávok 

kialakításában és fenntartásában pedig a lakók 

továbbra is szerepet vállalhatnak. A kertek 

végeiben álló gazdasági épületek és ezzel együtt 

a gazdasági funkció lehatárolása növényfuttatással 

vagy keskeny sövények telepítésével kedvező 

megoldást nyújt. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 

KARAKTER 
 

Kismányok belterületéhez kapcsolódóan a 

település nyugati bejárata mentén az újonnan 

kijelölt beépítésre szánt területén egy gazdasági 

telephely működik. A település igazgatási 

területén még egy állattartással foglalkozó 

telephely – egykori major – is található a 

Nagymányokot Bonyháddal összekötő 6534-es 

számú út déli oldalán. 

 

 

7.1. GAZDASÁGI TERÜLET KARAKTER 

AJÁNLÁS 

 

MAGASSÁG 

A területen a horizontális épületkialakítás javasolt 

a többszintes illetve túl magas házak elhelyezése 

– technológiai indokok kivételével - nem 

támogatott. 

 

TETŐHAJLÁS, TETŐFORMA 

Irányadó a (tagolt) magastető használata, a 

tájképbe illő cserépfedéssel vagy lemez / 

fémlemez fedéssel a barna vagy szürke 

árnyalataiban. A hajlásszög tekintetében 

elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó 

alacsonyabb érték is.  

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN 

Nem elfogadható a rikító színekben pompázó 

acélvázas csarnokok kihelyezése. Homlokzaton – 

mérlegelve az épület méretét és a környezetben 

elfoglalt helyét, javasolt a környezetbe (égbolt, 

talaj) olvadó színek, például grafitszürke, antracit, 

vagy a meleg, visszafogott föld színek használata. 

Kerüljük a csillogó felületeket! 
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Forrás: https://goo.gl/maps/RFaPwAiNSWs 

 

Forrás: https://goo.gl/maps/EhdfhcWiRcx 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 

TERÜLET KARAKTER
 

 

Kismányok külterületének terület-

felhasználásában a szántóföldi termelés a 

domináns, a belterületről északra található 

területrészeken. A völgyekkel, dombokkal 

szabdalt területen szétszórtan az erdőterületek 

közé ágyazva nagyobb szántók, gyepek színesítik 

a község tájszerkezetét. Kismányok külterületén 

folyik a Völgységi patak, ami később a Sió-Sárvíz 

vízrendszerbe kapcsolódik. 

A vízfolyások és a patak menti gyepfelületek 

mezsgyék, erdősávok a biodiverzitás fenntartását, 

a fajok vándorlását elősegítendő ökológiai 

folyosóként a változatos kitettségű északi 

szőlőterületek tájképi szempontból védet 

területek. 

 

 

A természeti és tájvédelemmel érintett területeken 

hírközlési és egyéb torony jelegű építmény illetve 

felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos 

hálózat elhelyezése nem javasolt. 

A beépítésre nem szánt jelleg megtartása 

érdekében az építési beavatkozások során a tájba 

illesztés, a tájkarakter megóvása az elsődleges 

szempont a tájképvédelemmel nem rendelkező 

területeken is. 
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8.1. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 

TERÜLETI AJÁNLÁS

 

 

TELEPÍTÉS 

A kertes mezőgazdasági területek mozaikos 

tájszerkezete mind ökológiai, mind esztétikai 

szempontból igen kedvező, ezért annak 

megőrzése fontos célkitűzés kell, hogy legyen. A 

kedvező tájképi adottságú külterületen kiemelt cél 

a déli területek tájképvédelmi övezetinek illetve az 

északi mezőgazdasági táj jellegének megőrzése. 

Ennek érdekében a tájképvédelmi övezetben nem 

javasolt 10 méternél magasabb építmény 

elhelyezése. A szántóföldi mezőgazdasági táj 

jellegét javasolt változatosabbá tenni 

erdősávokkal, tájfásítással. Külterületi 

létesítmények körülhatárolása esetén kerülendőek 

a 2-3 méter magas átláthatatlan falat képező 

örökzöld ültetések, helyettük alacsonyabb 

lombhullató térhatárolók kedvezőbbek.

 

 

 

Az ökológiai hálózat területén elsődleges cél a 

jelenlegi állapot megóvása. Ezen területek 

kezelésénél a nemzeti park előírásait kell követni 

legeltetés, irtás, vegyszerek használata 

tekintetében. Nem javasolt semmiféle művi 

beavatkozás, a védett területeken beépítés nem 

megengedhető. A vízfolyás mentén az esetleges 

vízépítési munkálatok során a természetkímélő 

megoldásokat kell előnyben részesíteni, a 

természetközeli állapot megőrzése érdekében 

feltöltéseket, patakmeder burkolást meg kell 

akadályozni. A védett területeken beépítés nem 

megengedhető. 
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MAGASSÁG 

 

A területen a horizontális épületkialakítás javasolt 

a többszintes illetve túl magas házak elhelyezése 

nem támogatott. 

Beépített terület esetén növényzettel határolt 

különálló – nem egybefüggő - épülettömegek 

alkalmazása javasolt. 

 

TETŐHAJLÁS, TETŐFORMA 

 

Az épületek kialakítása, megjelenése alacsony 

hajlású nyereg- illetve fél nyeregtetős kialakítással 

javasolt, lapos tető vagy manzárdtetős tetőforma 

kerülendő. A tetőhajlásszög igazodhat a 

szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de 45 foknál 

meredekebb nem ajánlott. Magasabb, szélesebb 

technológiából adódó csarnok jellegű épületeknél 

az alacsonyabb tetőhajlásszög is megengedett a 

túl magas gerincmagasság elkerülése miatt.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN 

 

A mezőgazdaság gazdasági épületei a 

hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve 

illeszkedhetnek a külterületi tájba. Fontos a 

természetes szín és anyaghasználat alkalmazása. 

A homlokzatképzésnél a kerámiaburkolat, 

drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala 

alkalmazása kerülendő. 

Nem elfogadható a feltűnő, kirívó színek 

használata, valamint a rikító színű fémlemezfedés 

illetve burkolat. 

 

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

Amennyiben szükséges az egyes földrészleteket 

elhatárolni huzallal erősített élő sövénnyel, illetve 

maximum 1,80 m magasságú fa vagy drótfonatú 

kerítéssel ajánlott. 
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UTCÁK, PARKOK, KÖZTEREK 
 

9.1. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI 

ÚTMUTATÓJA 

 

Az utca, a tér, a park a település mindenki által 

használt köztere. Ennek alakítása nem csupán az 

egyes telkek beépítéséből, hanem a tér arányából, 

a térfalat meghatározó felületek rajzolatától, 

minőségétől, anyaghasználatától is függ.  

A közterek a közösségi élet kulturális színhelyei, és 

egy aktív életű településen, mint Kismányokon 

kiemelt szerepűek, ennek egyik jó példája a 

település nyugati végén található szabadidő park, 

mely minden korosztály számára kikapcsolódást 

tud nyújtani. 

A meglévő fás növényállomány megőrzendő 

mind a közterületeken, mind a magánkertekben. 

Az előkertek a település arculata szempontjából 

különösen fontosak, hiszen az utcakép 

formálásában is szerepük van.  
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REKLÁMFELÜLETEK, 

HIRDETŐTÁBLÁK 
 

Kismányokon az önkormányzati információs és 

útbaigazító táblákkal illetve az intézmények és 

boltok tájékoztató felirataival, a helyi vállalkozások 

cégtábláival találkozhatunk. 

A településen mindenki könnyen tájékozódhat a 

kihelyezett információs, útbaigazító táblák 

segítségével, melyen nem csak a fontosabb 

helyek, de az utcák is fel vannak tüntetve. Az 

egységesen megtervezett fából készült 

tájékoztató táblák, a kihelyezett fa utcabútorok, 

építmények a település arculatának pozitív 

megjelenését eredményezik. 

A település egyéb területein csak a szabályozás 

szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén 

elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat 

igazodóan a meglévő táblarendszerhez.  

Cégfeliratok, cégérek esetében fontos, hogy a 

kihelyezett tájékoztató táblák vállalkozásunk 

arculatát tükrözzék és informatívak legyenek. 

Előnyben részesítendők az épületen 

betűgrafikaként megjelenő feliratok. A 

háromdimenziós, jól megválasztott igényes 

betűtípus a homlokzat építészeti elemeihez, 

tagozataihoz harmonikusabban illeszthető, mint a 

táblákra sűrített reklámfeliratok.  

 

A cégérek és reklámhordozók elhelyezésének 

szempontjai: 

- anyagban és színben az épülethez 

illeszkedjenek, 

- legyenek egyediek és kreatívak, 

- világító kivitel esetén alacsony 

fényintenzitásúak nem világító, villogó, 

hanem megvilágított kivitelben készüljenek, 

- arculata a reklámozott tevékenységre utaló, 

ahhoz igazodó legyen, lényegi információt 

közöljön, 

- az elhelyezett reklámhordozó nagysága ne 

haladja meg az 1 m2-t. 
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