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BEVEZETÉS          

Az arculat az, amilyennek a település önmagát mutatni szeretné. 

A települések funkciója, hogy ideális térbeli és műszaki feltételeket biztosítson a településen 

élőknek. A térbeli feltétel, a táji- és természeti adottságokban, a műszaki pedig a 

mesterségesen alakított épített környezetben – utak, közterek, épületek – őlt testet.  

A településen élő közösségek mindig is igényeik és elképzeléseik szerint igyekeztek 

létrehozni, alakítani környezetüket, és ezáltal teremtették meg a település sajátos képét, 

arculatát.  

Jelen kézikönyv feladata,  

 hogy a település építészettörténeti múltján keresztül bemutassa a település jellemző, a 

jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát,  

 hogy meghatározza az eltérő karakterű településrészeket 

 hogy a fenti adottságokhoz igazítottan, ajánlásokat adjon a település/településrészek 

egységes vizuális kialakításához.  

Célja, hogy a kötöttségek nélküli ajánlások segítségével, megteremtse a jelen kori illetve 

jövőbeli település épített és tárgyi környezetének harmóniáját, valamint irányt mutasson a 

település polgárainak, építtetőknek, tervezőknek, beruházóknak, fejlesztőknek egyaránt.  
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BERKESDRŐL 

Aktív, hagyományőrző település 

A Baranyai-dombság északi részén található, szép természeti környezetben fekvő település 

létezése óta kultúrákkal gazdag, népvándorlásoknak otthont adó környezet.  

A község első írásos formában történő említése 1015-ből való, Villa Berkust néven I. István, a 

pécsváradi apátságnak írt adományozó levelében. A község nevét egyes kutatók a berkes - 

ligetes, bozótos -, míg mások a berek - nedves, mocsaras, elsősorban égerfából álló liget - 

kifejezésből származtatják. A török időkben is lakott volt.  Az 1778-ban Mária Terézia által 

kibocsátott rendelkezés alapján az Egyetemi Alaphoz csatolták, ekkor jövedelmei a magyar 

tudományegyetemet szolgálták.  

Berkesd életében és történetében fordulópontnak számít az 1786-os év, amikor Baranyába és 

így Berkesdre is betelepítették a németeket. A beilleszkedés kezdeti nehézségei után a 

németek fő gazdálkodási ága a szőlőművelés lett.  

A faluban élők tevékenysége a XX. század elejétől egyre inkább a kézműipar irányába ment 

el. Ebben főleg a németek jártak élen, volt köztük ács, bognár, kőműves, sőt fémipar – 

kovács, esztergályos – egyes területét művelő is. Az itt élők közül többen rendelkeztek 

törpebirtokkal is, főleg szőlőműveléssel egészítették ki a jövedelmüket. A község 

agrárszerkezete is ekkor alakult ki. 

A XVIII. században a faluban kilenc fahíd volt. Télen kocsmát, egész évben pedig 

mészárszéket tartottak, s jelentős volt a borgazdálkodás. A régi házak fából, az újak maguk 

által vetett vályogtéglából készültek. Nem ritka még ma is a vert-falú ház, amelynek 

falvastagsága eléri az 50-60 centimétert. 

Berkesd első római katolikus templomát a XVI. században építették, és a Szeplőtelen 

Szűzanya tiszteletére szentelték fel. Ezt később lerombolták, a mait 1896-ban állították.  
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Hosszú évtizedeken át római katolikus parókia működött Berkesden Szilágy, Ellend és 

Pereked fíliákkal, de jó ideje már nincs saját plébánosa a falunak, az istentiszteleteket és 

szertartásokat ún. körzeti pap tartja. 

Téglagyár működött a faluban egészen 1976-ig, a lakosság nagy részének munkát adva, kézi 

előállítású téglát gyártottak. A berkesdi tégla az emberek elmondása szerint „messzeföldön 

híres," nagyon jó minőségű tégla volt, de a gyár tulajdonosa végül bezárása mellett döntött. 

A falunak korábban saját termelőszövetkezete is volt, a „Kossuth Lajos" Mg.Tsz., mely 1974-

ben egyesült a  bogádi „Zengő Gyöngye" Mg.Tsz-szel. Az egyesülés nem volt túl sikeres, a 

tagság már kezdetektől nem jósolt nagy jövőt a megnagyobbodott termelőszövetkezetnek. A 

kezdeti nyereséges gazdálkodás után sok-sok éven át tartó „haldoklás" következett, melynek 

a 2001-évi felszámolás vetett véget.  

A munkalehetőségek megszűnésével a településen megnőtt az elvándorlások száma és elmúlt 

100 év alatt a népességszám közel 34%-os csökkenése következett be. Az utóbbi időben 
viszont ez a csökkenés megállt, stagnál a település lélekszáma. 
 

A település szerkezete nem sokat változott az idők folyamán. A község gerincét az Alkotmány 

utca adja, erre fűződnek fel a település – „új” beépítésű - mellékutcái. A falu két el nem 

különült részből alsó és felső faluból áll. Az alsó, régi faluban hagyományos, ún. fésűs 

beépítésű parasztházak, a felső részen 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. 

 

MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK (HV, M) 

Berkesd műemléki védelem alatt álló objektummal nem rendelkezik, egykori épületeinek 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. 

Római katolikus templom 

1896-ban épült, eklektikus stílusú, templom elődje - a régi templom - a mai plébánia ház 

mögött épült a XV. sz. előtt. A kicsi szűk szentélyből és hajóból álltó épületet 1704-ben rác 

katonák kirabolták, felgyújtották. A templom nélkül maradt berkesdi közösség, a 

Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária tiszteletére szentelt templom újjáépítésére 

adományokat gyűjtött és végül teljesen újjáépítették. A magaslaton álló gótikus 

stíluselemeket felvonultató, magasba törő templom Berkesd tekintélyt parancsoló épülete, és 

a meghatározó szerepet betöltött a hitélet építészeti emléke. 
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Lakó- és gazdasági épületek 

A tipikus fésűs beépítésű, illetve beforduló tömegű sváb népi építészetre jellemző – rendezett 

ritmusos nyíláskiosztású, szecessziót idéző növénymotívumos vakolatdíszítésű, szimmetrikus, 

nyeregtetős, oldaltornácos, túlnyúló ereszes 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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Présházak 

A mai Berkesdi szőlőterület nagysága árulkodik a térségben egykor jelentős szőlő és 

gyümölcstermesztési ágazat népszerűségéről. Napjainkra a szőlő-gyümölcsös műveléssel 

egyre többen hagynak fel, az egykori szőlők felaprózódtak, de a megmaradt présházak és 

gazdasági épületek még szép archaikus képet mutatnak.  
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MEGHATÁROZÓ ZÖLDFELÜLETI, TÁJI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Berkesd környezete magán viseli az egész Dél-Baranyai dombság kistájra jellemző változatos 

felszíni formákat, a zömében É-D irányú völgyekkel szabdalt dombvidéki jelleget. Két 

vízfolyás is folyik a völgyekben, a Szilágy felől jövő Szilágyi-patak és az ebbe torkolló, 

forrásokból táplálkozó Berkesdi-patak. A Szilágyi-patak duzzasztásával létrejött halastó a 

közigazgatási terület keleti határán szintén hozzájárul a változatos tájszerkezethez. A 

zömében barna erdőtalajokon egyaránt nagy hagyományai vannak a szántóföldi és a 

kiskertes mezőgazdasági művelésnek. Mindemellett a kialakult mezőgazdasági kultúrtájban 

az eredeti vegetáció maradványai is a mai napig jelentős ökológiai értékét képviselnek. Az 

ilyen erdőterületek zöme a vízfolyások menti völgyekben, lejtőkön helyezkedik el. A 

változatos felszínnek és a vízfolyásoknak köszönhetően Berkesd külterülete változatos, 

mozaikos jellegű, ami ökológiai és esztétikai szempontból is fontos. A szőlő és 

gyümölcstermesztésnek évszázados hagyományai vannak a belterülettől északra eső 

területeken. Tájtörténeti és tájszerkezeti jelentősége miatt megőrzése javasolt.  

Országos és helyi jelentőségű természetvédelmi terület, valamint Natura2000 terület nem 

található Berkesden. 

Ex lege védett értéknek számítanak az 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján 

források. Földvár nem található a közigazgatási területen. 

Védett természeti érték Berkesdnek a nemzeti ökológiai hálózat részeként ökológiai 

folyósként nyilvántartott területrésze, a Berkesdi-patak belterülettől délre található sávja és 

az azt övező kiszélesedő erdőterületek. 

Ez a magasságilag és vízrajzilag tagolt terepfelszín a változatos tájhasználattal a 

látványértékek szempontjából is igen nagy jelentőségű. A település különböző pontjairól más 

és más látvány tárul elénk, ami tájképvédelmi szempontból fontos és megőrzendő. 
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A belterület zöldfelülete az utcákat kísérő zöldsávból és a magánkertek zöldfelületeiből áll. A 

belterület a környező tájat szabdaló É-D-i irányú völgyek egyikébe települt, így a belterület 

felszíne a külterülethez hasonlóan igen változatos, amit az Alkotmány utca menti zöldsáv is 

híven tükröz. Több helyen találunk gyepes vagy növénnyel beültetett részűket. A szépen 

karbantartott vízelvezető árok szintén a zöldterület egyik meghatározó vonalas létesítménye.  

A magánkertek utcafronti szakaszára a díszkert jelleg, míg a hátsókertekre a mezőgazdasági 

jelleg jellemző, ahol előtérbe kerülnek a gyümölcsfák és más kiskertbe való haszonnövények. 

Lakótömbön belül is találunk kisebb szántóföldi művelésű területeket. A belterületi kertek 

környező gyümölcsösökkel, szántókkal állnak összeköttetésben, ezáltal biztosítva ökológiai 

összeköttetést a külterületi és belterületi zöldfelületek között. Ez különösen a Kossuth Lajos 

utca északi oldalán érhető tetten, ahol sok esetben csak egy sövény választja el a belterületet 

a külterülettől.  
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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 zája ki a jelen korszerű építészeti törekvéseket sem. 

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. 

Magasság 

A magasság megválasztása a szomszédos épületek figyelembe vételével történt. 
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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. 

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 módón 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. 

Közművek 

Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél meghatározó szempont kell legyen a 

településkép és a fásszárú növényállomány védelme. 
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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, 

kapcsolószekrények, 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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Zöldfelületgazdálkodási ajánlások 

 új mezőgazdasági létesítmények telepítésére tájbaillesztésre 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, az Alkotmány utca 55-

57. és bolt előtti tér komplex tervezése-központi jelleg kialakítása) 

 bármely zöldfelületi, vagy azzal szorosan összefüggő pl. gyalogos és kerékpárút 

fejlesztésnél a meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe kell venni, 

rendszerszerű tervezés javasolt 

 a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a védett értékek megőrzése céljából 

a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való együttműködés, az általuk javasolt kezelési, 

hasznosítási módok betartása 

Ajánlások erdőterületekre 

 ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak, részleteinek őshonos 

növényzettel való fokozatos átalakítása, az akác (Robinia pseudoacacia) visszaszorítása 

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 

 meglévő fasorok megőrzése 

 egységes utcafásítás telepítése a Kossuth Lajos utca mentén. Ügyelni kell a megfelelő 

fafaj kiválasztására és a telepítési távolságra 

 utcafásításhoz ajánlott fajok: kőris, juhar, hárs, valamint ezek alakilag változatos fajtái 

 az Alkotmány utca déli kiszélesedő szakaszának (a templomhoz felvezető úttól 

beleértve a templomkertet is) komplex átgondolása szakági tervező bevonásával annak 

érdekében, hogy ez az értékes zöldfelület szerepet tudjon vállalni a település életében 

 javasolt a temető fásítása 

 javasolt a gyalogutak megújítása a rendezett utcakép eléréséhez. A burkolathoz jó 

vízáteresztő, javítás esetén könnyen felszedhető, kiselemes burkolat javasolt tájbaillő, 

nem hivalkodó színben 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK  
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HAGYOMÁNYOS KARAKTER  

A település egykori fő utcája – Alkotmány utca - a 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 –amely az Alkotmány utca déli végére jellemző - közös udvarban való 

építkezés, azaz egy telken két vagy néha három, teljesen különálló családi ház elhelyezése. 

Napjainkra az épületek kikerültek a családi tulajdonból és a közös udvarokat is 

megszüntették, de az épületek és a jellegzetes épületsorolás még megmaradt. 

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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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 nem javasolt a szabadonálló (telek közepén elhelyezett) illetve a telken 

nagymértékben hátrahúzott beépítés illetve az utcára nyíló gazdasági vagy tároló épület. 

Keresztbeforduló épületszárnyat csak kellően széles telek esetében érdemes alkalmazni. 
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Magasság 

A főépületek magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házak magasság 

választása során is igazodjunk a kialakult környezethez. 

Nem javasolt a többszintes illetve túl magas házak elhelyezése. 

 

Tetőhajlás, Tetőforma 

A Karaktert alapvetően az utcára merőleges nyeregtetős, csonkanyeregtetős - 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.  
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A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, 

bonyolult tetőforma idegenül hat és megbontja a falu egységes utcaképét, ezért kerülendő. 

 

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 településrészt téglaépítésű, vakolt homlokzatú, cserépfedéssel, kő lábazattal készült 

lakóházak jellemzik. 

Anyaghasználat során továbbra is javasolt a tégla, terméskő alkalmazása, 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.  

Berkesd történeti településrészén számos fa illetve falazott oszlopos oldaltornáccal 

találkozhatunk, ami követendő példaként is szolgálhat és a mai épületek esetében is – azok 

közvetlen másolásának kerülésével – alkalmazható e rendkívül praktikus megoldással. 
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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 vagy olíva zöld, vagy ezek szürkével tört árnyalatai. 
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Részletképzés 

Az ördög a részletekben lakik! 

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. 
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Kerítések, térfalak 

A hagyományos beépítésű karaktert a 30-40 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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Kertek 

A magánkertek esetében az utcafronti növényültetésekben nagyobb szerep jut a 

dísznövényeknek. 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.  
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„ÚJ” BEÉPÍTÉSŰ KARAKTER  

A település idővel északi irányba terjeszkedett.  A „felső falu” házainak nagy része 1960-

1970-es években épület. Az egyszintes sátortetős vagy egyéb típusterv szerinti nyeregtetős 

otthonok egységes tömeg és tető kialakítása, harmonikus, rendezett hangulatot teremt.  

A település legújabb része a Kossuth és Szilágyi utca, ahol az épült házak legtöbbje tetőteres 

beépítésű, 20-25 éve épített otthonok. Az utca beépítettsége csak részleges, még számos 

építési telek várja az ideköltözőket. 
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„ÚJ” BEÉPÍTÉSŰ KARAKTER AJÁNLÁS 

Telepítés 

A településrészen a főépületek jellemzően 3-5 m-es előkerttel, oldalhatáron álló illetve 

szabadonálló módon kerültek kialakításra.  

Az egységes telepítés és tömegek jó hangulatú, harmonikus utcaképet eredményeznek, ezért 

újonnan építeni kívánt épület esetében is a szomszédos épületek telepítéséhez hasonló 

alkalmazandó. 

A Karakterben a főépület mögött vagy annak szerves részeként kerültek kialakításra a 

mellék- és tárolóépületek. Ezeket továbbra is célszerű a főépülettel összhangban, az 

utcaképet nem befolyásoló módon kialakítani.  

Nem javasolt a telken nagymértékben hátrahúzott illetve szögben elhelyezett beépítés, 

valamint az utcára nyíló különálló gazdasági vagy tároló épület.  
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Terepalakítás 

Ajánlott a terepszinthez alkalmazkodó telepítés. 

 

Magasság 

A karakterben a főépületek magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új 

házaknak a szomszédos épületek magasságának figyelembevételével javasolt elkészülnie. 

Nem javasolt a többszintes illetve a környezetétől jelentősen eltérő magasságú házak 

elhelyezése. 
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Tetőhajlás, Tetőforma 

Az épületek kialakítása, megjelenése – ahol a közvetlen környezet adottságaiból más nem 

következik - magastetővel javasolt úgy, hogy a tető gerincvonala a kialakult beépítéshez 

igazodjon. A közvetlen környezetben – utcában - kialakult tetőhajlásszög alkalmazása 

továbbra is követendő. 

A megfelelő tető-hajlásszöget 30-45° között javasolt megtalálni, a közvetlen környezetben 

kialakulthoz illeszkedve. Enyhébb lejtésű magas-tető illetve lapos-tető ebben a környezetben 

idegenül hat, ezért kerülendő. 

A 60-as, 70-es években készült házakra inkább a sátortetős, az újabb utcákban a nyeregtetős 

tetőforma a meghatározó, amely továbbra is követendő. 
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A Karakterben az utcavonalhoz képest a tetőgerinc helyzete igen változatos, ellenben 

utcaszakaszonként - jellemzően - azonos módon kialakított. Az egymás mellett ritmusosan 

ismétlődő azonos tetőforma rendet, kiegyensúlyozottságot, harmóniát sugároz melynek 

megtartása továbbra is javasolt. 

A tördelt tető forma kerülendő.  

 

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín 

Az épületek tömegformálása során a kialakult arányok megtartására kell törekedni, de 

legalább közterületről érzékelhető tömegnek illeszkednie kell a környezetéhez. 

Homlokzatképzés szempontjából jellemzőek az egyszerű, vakolt felületek, külön díszítés 

nyíláskeretezésnél alkalmazott. A homlokzatokon továbbra is a vakolt felületek dominanciája, 

tetszőleges textúra kialakítása javasolt. 

A karakter épületeinek színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk 

fehérben vagy természetes, föld színekben, azok világosabb árnyalataiban. 

A karakterbe a főépületen a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól 

a mélyvörösig) javasolt. Kerülendő a mű, antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes 

színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. 

Nem elfogadható a harsány színhasználat, illetve a nagy-táblás tetőfedés. 
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Tornácok, Ajtók, ablakok 

A zsalúzia- vagy a redőnyszekrény rejtett kialakítású megoldása javasolt, mert az a 

homlokzat egységét nem bontja meg. 

A falusi karakter oszlopos tornácai szép, követendő példák lehetnek. Új épületeinken a 

szélesített, vagy terasz fedésként használt ilyen külső tér az épület legkellemesebb helyét, 

helyeit alkothatják. 

Új épület építésénél - annak oldalán vagy mögötte - törekedjünk a fedett terasz kialakítására, 

amely így kapcsolatot teremt az épített és a természetes környezet között. 
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Kerítések 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 

ingatlantól. 

A kerítések kialakításánál a területre jellemző, kisméretű, 50 cm körüli kő vagy tégla 

térdfalas, áttört fém vagy fa kerítés használata ajánlott. 

Nem javasolt tömör kerítés építése, valamint a kerítés tömör elemekkel való takarása sem 

(pl. nádszövet). Az áttört kerítés mögött telepített növényzet megfelelő intimitást biztosít, 

ugyanakkor az utcaképet is előnyösen formálja. 

A kerítés kialakításánál az épület anyaghasználatát, színezését vegyük figyelembe. 
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Részletek 

Egy épület hangulatát, összképét a részletek határozzák meg. Ha ezek a részletek nincsenek 

összhangban, akkor az egész épület harmóniája veszik el. A kis építészeti elemeknek, 

díszítéseknek a szerepe ugyanolyan fontos, mint például a tömegnek vagy tetőkialakításnak, 

mert egy túl díszített, a környezetéhez képest túlrészletezett épület ugyanúgy összkép 

romboló hatású lehet. 

Fontos a stílusbeli és a hely szelleméhez igazodó részletképzések alkalmazása. 
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Kertek 

A Kossuth Lajos utca szélessége és sík jellege lehetőséget ad ahhoz, hogy a kerítések előtt 

széles zöldsáv tudott kialakulni. Ezek a területek azonban zömében gyepes területek, 

díszkertként való hasznosítása csak néhol látható. Egységes utcafásítás csak egy kis 

szakaszon valósult meg, itt kedvezően alakítja az utcaképet. Ezért különösen fontos lenne, 

hogy egységes koncepció alapján megtörténne a fásítás kiegészítése a teljes belterületi 

szakaszon. A telkek előtti zöldsávok kialakításában és fenntartásában pedig a lakók is 

szerepet vállalhatnak.  

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. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 

Berkesden az egykori Tsz területén működik a település egyetlen mezőgazdasági telephely, 

egy szarvasmarha telepe. A Berkesdi rendezési terv a telep környezetében további 

vállalkozások befogadására területet biztosít.  
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GAZDASÁGI TERÜLET 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.  
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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! 

Kertek 

Mivel a gazdasági területek nyugatról közvetlen határosak a lakóterületekkel, így látványuk 

szerepet kap a településrész arculatában. A szarvasmarhatelep fásítása és tájbaillesztése 

megoldott. További gazdasági területeknél is javasolt védő növénysáv telepítése. Kedvező 

megoldást nyújtanak az 5-6 méteres tőtávolsággal telepített fasorok, ahol a lombkoronaszint 

záródni tud, valamint a kerítésfronton ültetett sövény. Sövény esetében nem javasolt a 3-5 

méter magas, örökzöld sövény telepítése, helyette az 1-2 méter magas lombhullató növényfal 

kedvezőbb látványt nyújt.  
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KISKERTEK  

Berkesd beépített területéhez északi és keleti irányban kapcsolódnak a zártkertek, amelyek 

legnagyobb része szőlőként művelt. A tulajdonosok szinte kivétel nélkül pincét is építettek a 

területre. A valamikori funkciók és területi kiterjedés már csak részben jellemzi a térséget. A 

kertgazdálkodás szerepvesztése, a zártkerti épületek leromlását a belterület közelében a 

lakó- illetve hétvégi ház jellegű funkciók megjelenését idézte elő.  

A funkció „vesztés” ellenére az épületek léptéke és megjelenése még őrzi hagyományos 

jellegét. 

A terület keskeny útjai kiépítetlenek. Az elektromos áram légvezetékeken biztosított. 
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KISKERTI AJÁNLÁS 

Telepítés 

A telepítésre hagyományosan a szabadonálló beépítés a jellemző. Az új épületek elhelyezése 

során azok telepítésénél törekedni kell a domborzat rétegvonalaival párhuzamosan elnyúló 

tömegek tagolására, ezzel biztosítva, hogy túlzóan nagy, falszerű egységek ne alakuljanak ki. 

Az épület elhelyezésénél célszerű a tömeg terepre illesztése vagy részleges bevágása, a teljes 

földbevágás vagy teljes szintkiemelés nem elfogadható. 
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Magasság 

A területen a többszintes illetve a környezetükhöz nem illeszkedő, abból tömegével 

kiemelkedő, magas házak elhelyezése nem támogatott. 

 

Tetőhajlás, Tetőforma 

Az épületek kialakítása, megjelenése nyeregtetős kialakítással javasolt, lapos tető vagy 

manzárdtetős tetőforma kerülendő. A tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület 

tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. Törekedni 

kell a minél egyszerűbb formálásra. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín 

Új épület a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedhet a kialakult 

karakterhez. Fontos a természetes szín és anyaghasználat alkalmazása.  

A kiskertek területén tartózkodjunk a tájat elcsúfító mobilkonténerek, lakókocsik, ponyva-

tárolók kihelyezésétől.  

Nem elfogadható a feltűnő, harsány színek használata, a nagy-táblás tetőfedés és a teljes 

tetőfelületen alkalmazott fémlemez fedés. 
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Kerítések 

A zártkertben a kerítés kialakítás nem jellemző, amennyiben mégis kerítés építése tervezett 

kerüljük a hosszú, tömör kerítésszakaszok a takart drótháló, illetve tömör, támfal(szerű) 

kerítés alakítást. 

A kert intimitásának megőrzése alacsony sövénysorral is biztosítható.  

 

Kertek 

A karakter mozaikos tájszerkezete mind ökológiai, mind esztétikai szempontból igen kedvező, 

ezért annak megőrzése fontos célkitűzés kell, hogy legyen. Ennek érdekében nem javasolt a 

kialakult parcellák és zártkerti telkek összevonása, valamint a meglévő külterületi fasorok, 

erdősávok, cserjesávok irtása.  

A telkek lehatárolására kedvező megoldás a maximum 1 méter magasságú sövény. Az ennél 

magasabb, vagy örökzöld sövények telepítése kerülendő. Dísznövények telepítésére az 

épületek közvetlen környezete javasolt, a telkek többi részén az őshonos növényzetet 

javasolt alkalmazni a táj jellegének megőrzése miatt. Színes lombú egyedek, vagy alakilag 

különleges fajok tömeges alkalmazása kerülendő a külterületen.  
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET KARAKTER 

Berkesd külterületének terület-felhasználásában a szántóföldi termelés a domináns, e 

területek határolják nyugati és déli oldalról a belterületet. A völgyekkel, dombokkal szabdalt 

területen szétszórtan a szántóföldek közé ágyazva nagyobb erdőfelületek, gyepek színesítik a 

község tájszerkezetét. Szintén a külterületen található a két (alsó, felső) halastó melyek 

egymás mellett helyezkednek el. Régebben az Állami Közútkezelő Kht. gondozásában 

gyönyörű kiránduló hellyé alakították, majd később a kárpótlás során magánkézbe került. 

Berkesd külterületén folyik a Szilágyi patak, ami a tavakat is táplálja és később a Karasica 

folyóba ömlik. 

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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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETI AJÁNLÁS 

Telepítés 

A kedvező látvány érdekében a külterületen, különös tekintettel a tájképvédelmi övezetben 

bármiféle építmény elhelyezését javasolt tájképvédelmi szempontból is megvizsgálni, 6 

méternél magasabb építmény elhelyezése pedig kerülendő. A szántóföldi mezőgazdasági táj 

jellegét javasolt változatosabbá tenni őshonos fajokból álló erdősávokkal, tájfásítással. 

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 vízfelületek mentén az esetleges vízépítési munkálatok során a 

természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni, a természetközeli állapot megőrzése 

érdekében feltöltéseket, mederburkolást meg kell akadályozni. 
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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. 

 

 



 
 

74 
 

 

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín 

A mezőgazdasági majorok 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 fémlemez fedés 

illetve burkolat. 

Kerítések, térfalak 

Amennyiben szükséges az egyes földrészleteket elhatárolni huzallal erősített élősövénnyel, 

illetve maximum 1,50 m magasságú fa vagy drótfonatú kerítéssel ajánlott. 
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UTCÁK, PARKOK, KÖZTEREK 

Közterületek, zöldfelületek 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 

Berkesden kiemelt szerepűek. 

A település „Fő” utcája zöldterület szempontjából 2 egységre osztható. Az egyik szakasz az 

Alkotmány utca északi fele, ahol a járda és az úttest közötti keskeny zöldsávon egységes 

növénytelepítés valósult meg a kétoldali fasorral és sövénnyel. Az így létrejött kedvező 

utcakép növényanyagának fenntartása és megőrzése javasolt. Célszerű megoldani az 

időközben kipusztult egyedek pótlását. 
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A másik szakasz az Alkotmány utca déli szakasza, ahol a terepviszonyok miatt változatosabb 

és szélesebb zöldterület tudott kialakulni. Ennek a szakasznak az egyedi hangulatát az itt-ott 

hársfával kiegészülő platán fasor határozza meg. A hatalmas fák mind esztétikai, mind 

ökológiai szempontból kedvezően formálják ezt a szakaszt, így megőrzésük fontos feladat. 

Mellette azonban a rézsűs területekre kevesebb hangsúly jut. A zöldterület teljes egészének 

egységes koncepció alapján való átgondolása a meglévő növényzet figyelembevételével 

segítene a terület jobb kihasználásában (közösségi funkció, templom környezetének 

bevonása) és megfelelő növényzet telepítésével a lezúduló vizek megfékezésében. 

A két szakasz találkozása a központban nem igazán megoldott, ezen a részen különálló 

zöldfelületek állnak (emlékmű környezete, polgármesteri hivatal előtti tér).  
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Az Alkotmány utca ezen szakaszának központi elhelyezkedése miatt az 55-57- számú házak 

és bolt előtti tér átgondolása nagyban hozzájárulna a településközpont hangsúlyozásához.  

A településközpont rangjának kiemeléséhez javasolt egy olyan központi tér létrehozása, 

amelyben a fásítások és a nagyvonalú egynyári felületek kiemelkedő szerepet kaphatnának, 

valamint megvalósulna a meglévő fasorok közti zöldfelületi összeköttetés.  

JAVASLAT 
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REKLÁMFELÜLETEK, HIRDETŐTÁBLÁK  

A hirdető táblák, reklámok mindennapi életünk részei. Egy kistelepülésen ez az 

önkormányzati információs és útbaigazító táblák illetve az intézmények és boltok tájékoztató 

feliratai, a helyi vállalkozások cégfeliratai jellemzőek. 

Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is megtehetjük. A 

település központi részén a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az 

alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. 

A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt 

szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.  

A Berkesdre látogatókat jól áttekinthető információs térképtábla fogadja. 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 

tájékoztató táblák a település arculatának pozitív megjelenését eredményezi. 

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. 

Az épülethomlokzaton konkrét termék megjelenítése nem ajánlott. A homlokzaton és a hozzá 

kapcsolódó felületeken a termék- és ételfotók elhelyezése kerülendő.  
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JAVASLAT 
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