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Mi is a települési arculati kézikönyv, rövidített nevén a TAK? 
 
 

A TAK elsősorban az építtetőknek készülő útmutató, amely segíteni kíván nyújtani a 
beruházások tervezése során, bemutatva és kiemelve az adott település kulturális és 
épített értékeit, és iránymutatást ad az értékeket és identitást megőrző fejlesztések 
építészeti megfogalmazásához. 
 

A települési arculati kézikönyv csak formájában új műfaj, a korábbi értékfelmérések, az 
örökségvédelmi hatástanulmányok, a jogszabályi védelmet megalapozó tanulmányok 
nagyon alapos kutatómunkával készültek, amelyek a fent részletezett 
szempontrendszert vették alapul. 
 

Épített örökségünk tárgyi emlékeinek felkutatása, az elődök által teremtett értékek 
megőrzése, tovább örökítése a következő generációk számára minden helyi közösség, a 
társadalom egésze számára kiemelten fontos feladat. 
Ennek intézményesült formája, az építészeti értékek országos és helyi szintű védelme 
több évtizede létező településrendezési eszköz. 
Az épített örökségünk jogi védelme a védetté nyilvánítással, a helyi önkormányzati 
rendelettel és az intézményi háttérrel biztosított, azonban a működőképesség feltétele, 
hogy magunkénak érezzük azt, azokat az értékeket, amelyeket a korábbi generációk 
hagytak ránk. 
 

 
 

Ha egy épület idegen a környezetében, nem alkalmazkodik a hely szelleméhez, akkor 
lehet, hogy ideig-óráig figyelemfelkeltő, de az idő múlásával bebizonyosodik, hogy 
értéktelen. 
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Az értékes építészeti emlékeink többsége nem kizárólag az intézményrendszernek, lelkes 
kutatók munkájának, szakemberek ismereteinek köszönhetően maradtak fenn, hanem 
elsősorban azért, mert az építészeti emlékeink értékeit a közösségek későbbi generációi 
felismerték, fontosnak tartották és tovább örökítették, felhasználták új építészeti értékek 
létrehozásánál. 
 

 
 

Átmentett értékekké vált így a települések szerkezete, utcahálózata, a gazdaságos 
területfelhasználás, a racionális telepítési elvek, a tömegarányok, az anyaghasználat, a 
részletképzések… 
 

A kézikönyv nem etalon, a kézikönyv az olvasót kívánja megismerteti a település 
építészeti értékeivel, útmutatást adni azoknak, akik a meglévő épületek átalakításával, 
korszerűsítésével, új épület építésével formálják a település arculatát. Segítséget kíván 
adni ahhoz, hogy a tervezett beavatkozások a település építészeti értékeivel 
összhangban legyenek, újabb értéket teremtsenek. 
 
 
A kézikönyvet nem zárjuk le 2017. december 31.-én, mint ahogy a település története is 
folyamatos. Azt szeretnénk, hogy az értékek megőrzésében, új építészeti értékeke 
teremtésében a település minden polgára aktív résztvevő legyen, lehessen. 
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Tisztelt Ófalusiak! 
 
 
 

A jelenlegi feladatunk (és szándékosan használok többes számot) Ófalu 
településképi arculatának elemzése és jövőbeli koncepciójának 
meghatározása, közös munkával. A szakmai oldalról munkatársam Rofrits 
Nándor építész, mérnök-tanár. Részt vesznek a munkában az önkormányzati 
hivatal munkatársai, de szükség van Önökre, Ófalu lakóira is. 
 
 

Talán nem kell részletesen elemezni, mennyire fontos egy-egy település 
arculata. Közterületei, utcaképei, az egyes épületek összessége által nyújtott 
összhatás, hangulat Fontos ez a helyben élőknek, de az átutazóknak, vagy az 
emiatt visszatérő, vagy talán pont emiatt vissza nem térő turistáknak, 
vendégeknek, rendezvényeknek. Fontos az épített örökségünk megőrzése, 
hogy hitelesen szólhassanak a jövő nemzedékekhez. Fontos, hogy 
megoldást kell találni a pénztelenség, vagy éppen a rövidtávú gazdasági 
érdekek, a divatirányzatok „elvárásai”, illetve az építészeti minőség, és a 
természetes városfejlődés közötti látszólagos ellentmondásokra. Mert lehet, 
csak türelem, munka és kompromisszumkészség kell hozzá. Erővel, daccal 
nem megy. 
Ennek egyik eszköze, vagy mondjuk úgy, hogy lehetősége a jelenleg készülő 
települési arculati kézikönyv (TAK). 
 
 

Ahhoz, hogy Ófalun mindez jól valósuljon meg, a szakmai bázist az 
önkormányzat biztosította, de mi, a TAK készítői nem itt élünk, nekünk 
bizonyos fokig „térkép e táj”.  
 
 

Ahhoz, hogy az általunk megfogalmazott szakmai szempontokat aprópénzre 
lehessen váltani, élhető települést hozni létre, Önökre is hárul feladat, hisz 
Önök élnek itt.  A lakosság, vagyis az Önök feladata a civil oldal érdekeinek, 
elképzeléseinek és jövőképének megfogalmazása, ennek a hétköznapok 
által írt kottának a megírása, hogy a többi szólam mellé beépülve teljes 
legyen a zenemű, hogy egy mindenki által elfogadható építészeti arculati 
rendelet születhessen, melyet a lehető legtöbben tudnak magukénak vallani. 
 
 
 

Balázs Péter 
megbízott települési főépítész 
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ÓFALU BEMUTATÁSA 

- a település története -  
 
 

 

Ófalu község címere egyenesen álló, reneszánsz 
pajzs, kissé túldíszített változattal. A pajzsfő 
kék alapszínű, benne a jobb felső sarokban 
hatágú sárga csillag. A címerpajzs többi része 
zöld alapszínű.  
A címer és a sisaktakaró alatt a címerpajzs 
formájához igazodó, fehér színű szalagon kék 
színű, egyedi hatású betűkkel, ívesen található 
a felirat: ÓFALU  

 
  Középen jobbra, kifelé néző balta, fehér színnel. 
  Mellette balra néző, sárga színű kapa látható, mindkettő nyéllel együtt. A nyél színe fehér, ill. 

sárga. 
  A balta nyele alatt jobbra két álló bükkfalevél, alatta három, jobbra dőlő kocsánytalan 

tölgylevél. Valamennyi stilizált ábrázolásban, jellemző körvonalakkal s a főerezet jelzésével, 
sárga színnel. 

  A kapa mellett balra két, álló, kocsánytalan tölgylevél, alatta balra néző, balra dőlő három 
bükkfalevél (rajza, színe ugyanolyan, mint a jobb oldalon lévőké). 

  A sisaktakaró piros-zöld-kék színből áll. A zöld a legszélesebb, középső alapszín, felette piros 
színű szalagok, többnyire kék visszahajlással. A felső két szalag a korona mellett kék színű, 
visszahajlása piros. A korona alól, középről két zöld színű szalagocska nyúlik le a címerpajzs 
felé, a korona felé visszakunkorodó végük kék. 

  A sisaktakarót sárga színű, ötágú, egyszerű, gombos korona fogja össze. A korona sárga színű, 
a sisaktakarót a korona alatt közvetlenül összefogó páros abroncs felső része kék színű, alsó 
része fehér. 

 

Ófalu a Kelet-Mecsek határán a 6-os főközlekedési úttól 5 km-re fekvő sváb község. 
Bonyhádtól 15 km-re, délre fekszik. Földes úton Véménd és Cikó felől is elérhető. Keskeny 
völgyben található zsáktelepülés. Különleges természeti szépségét a települést övező 7 
domb és az általuk körbevett Rák patak völgye adja. 

A térség az újkőkor korai szakától lakott, sűrűn benépesített a római korban, majd a 
népvándorlás időszakában. Okleveles adatok szólnak az Árpád-kori falvakról, szórvány 
régészeti leletek a korai középkori településekről. 
Régészeti kutatások arra mutatnak, hogy Ófalu jelenlegi helyén valószínűsíthetően 1332-
ben Újfalu nevű település állott. 

Írott alakban a XV. század derekán, 1426-ban található először a falu. Egy évszázaddal 
később a község a pécsi püspök birtokaként bukkan fel egy oklevélen.  
A török hódoltság alatt elnéptelenedett. Lakatlan volt a 18. század első felében is.  
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Első Katonai Felmérés (1763-1787 között) 
 

Ismereteink szerint völgy 1740-körül éledt újjá, amikor a terület birtokosai a közeli 
bonyhádi Perczelek költöztetnek feltehetően a „Goldgrunol” nevű területre - amely a mai 
falutól keletre esik - néhány német családot. Konkrétabb adat, hogy 1760 táján szintén 
német, immár üvegkészítők telepedtek ide, de a különböző források szerint rövid 
működés után ez a tevékenység háttérbe szorult, de a falu már kialakult. 
A térkép a mai falu képétől eltérő ábrázolást mutat, mely a domborzati viszonyok 
ismeretében valamint az azonosítási pontok átvetítése után arra enged következtetni, 
hogy a 18. századi térkép pontatlan, a déli irányba futó utcasor valójában a mai Kossuth 
Lajos utcai beépítés. 
 

 
 

A hiba a Második Katonai Felmérésen (1850- es évek vége) már nem jelentkezik, a maival 
szinte teljesen azonos településszerkezet olvasható le. 
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Kataszteri térkép 1864 
 

A katonai felmérési térképek jól mutatják, hogy milyen fontos szerepe volt a völgyön 
átfolyó Rák pataknak a településszerkezet kialakulásában. A patak medre határozza meg 
a házak telepítésének lehetőségét és biztosította a község életéhez elengedhetetlen 
vizet.  
A völgynek a patak és hegy közötti területe volt alkalmas a lakóutcák kialakítására. Az 
emelkedés meredekségétől függően változó szélességű, de mindig a dombra felfutó 
telkek jöttek létre. A patakhoz közeli, vízjárta helyekre nem építettek. Így jött létre Ófalu 
jellegzetes településszerkezeti értéke a féloldalas utca, fésűs beépítéssel. 
Az 1864-es kataszteri térkép mutatja, hogy a XIX. század közepére a teljes 
településszerkezet kialakult. 
 

Önálló templom sokáig nem volt. Ófalu 1751-től a közeli Cikó filiája. A múlt század elején 
Walter Antal pécsi kanonok segítségével megépül a község temploma, amit Páduai Szent 
Antal tiszteletére szentelnek 1904. június 13-án. Önálló lelkészség azonban csak 1945-ben 
alakul. A templom építésében társadalmi munkában vettek részt a falu lakói, ki-ki 
tehetsége szerint. Az építést Horváth József helyi építőmester vezette. 
A régi és az új iskola a templom mögött épült fel. 
XIX. század első felében csekély számú magyar családdal gyarapodott a község. 

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint akkor a településnek 800 lakosa volt, ebből 53 
magyar, 747 német volt, melyből 675 római katolikus, 118 evangélikus volt. 
Az 1930-as adatok szerint az addig külterületként nyilvántartott, de lakott Kalkthallal 
együtt, Ófaluban (a belterületen) 787 német és 24 magyar anyanyelvű lakos élt. A község 
akkori külterületi lakott helyein még további 63 német és 26 magyar lakos élt, tehát 
mintegy 900 fős a település. 
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A második világháborút követő években jelentősen csökken a német lakosok száma. 
A 60-as évek urbanizációs elvándorlásának hatására 1970-ben csupán 251 német és 26 
magyar lakost jeleznek az adatok. 
A mindvégig túlnyomóan német népesség vallások szerint megosztott, a „Kalkthal” a mai 
Meszes-völgy volt - és ez ma is érzékelhető - az evangélikus (Lutheránus), míg az akkor 
már belterület a katolikus németek letelepedési helye. 

1989-ben tiltakozás bontakozott ki az ide tervezett atomhulladék-lerakó ellen. 
Itt született 1947-ben dr. Kaltenbach Jenő jogász, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyűlési biztosa. 

Ófalu lakossága ma 330 fő, a lélekszám stagnál. A kb. 140 lakóházból mintegy 30 ház 
tulajdonosa német nyelvterületről származó külföldi állampolgár. Az idegenforgalmat 
elsősorban ezeknek a német állampolgároknak a nyári itt tartózkodása jelenti, ezen kívül 
falusi turizmussal 3-4 család foglalkozik. 

 

 
 

A falu az 1959-ben készített légifelvételen 
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

- Ófalu ma – 
 

 
 

A település a morfológiai viszonyok miatt kialakult beépítése a központi belterületet két, 
jellemzően eltérő falusias jellegű beépítésű területre bontja. 
A régi falu a Rák patak, és az abba torkolló kelet-nyugati vízfolyás völgyében 
elhelyezkedő, csak a domb felöli oldalon folyamatos beépítéssel rendelkező Kossuth 
Lajos utca és Petőfi Sándor utca. Jellemzően nyugati oldalhatáron álló beépítéssel, 
váltakozóan kialakult előkertes, vagy utcafronti beépítéssel. A fésűs beépítésénél nem 
következetesek az azonos égtáj felőli telekhatárra építésben. Több helyen páronként 
egymásnak hátat fordítva kerülnek az épületek a közös határra. A ritmusváltással fokozva 
az oromfalas utcakép látványát. 
 

A „Kalkthal” Meszesvölgyi településrész a település központjától keletre helyezkedik el. 
Jellemzően észak-nyugati oldalhatáron álló beépítéssel, váltakozóan kialakult előkertes, 
vagy utcafronti beépítéssel. A településrész beépítése jóval levegősebb a régi faluhoz 
képest.  
 

A gazdasági épületek általánosságban az lakóépület mögött sorakoznak, de előfordul 
keresztcsűrös telepítés is.  
 

Úgy az épületállomány, mint a kerítések vegyes megjelenésűek, az adott porta 
építésének és a család gazdagságának megfelelően. 
 

Kalkthal 

Régi falu 

Kálvária 

Régi falu 
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A Kossuth Lajos utca a település egyik legrégebben kialakult utcája. A település 
legjellegzetesebb karaktere a féloldalas utca domb felöli oldalának előkert nélküli, fésűs 
beépítése. Az utca ezen szakaszán lakóépületek nyeregtetős, oromfalas, utcai két álló 
ablakos, széles eresszel képzett „gangos” kialakítással. Az utca patak felüli oldalán lévő 
telkek jórészt beépítetlenek voltak, esetleg egy-két gazdasági épületet találunk. 
 

 
 

 
 
A gazdasági épületek telken belüli elhelyezése a telekszélességtől a lakóépületre 
merőleges elhelyezésű, vagy az ellentétes oldalhatárra építve, előkert nélkül. 
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Az előkert nélküli fésűs beépítés szabályosságát egy-egy hátrahúzott oromzat szakítja 
meg, kis mélységű előkert kialakításával.  
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További településszerkezeti sajátosság, hogy az kelet-nyugati tengelyű utca fésűs 
beépítésénél nem következetesek az azonos égtáj felőli telekhatárra építésben. Több 
helyen páronként egymásnak hátat fordítva kerülnek az épületek a közös határra. A 
ritmusváltással fokozva az oromfalas utcakép látványát. 
A két egymásnak hátat fordító épület közötti foghíjban vízelvezető árkok találhatók, mely 
a hátsókertekből az úton keresztül a Rák patak felé vezet el a vizet. 
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A XIX. század második felében a gazdasági fejlődésnek köszönhetően az épületek 
kialakításában megjelenik a reprezentációs törekvés is az épületek nagyságában és 
homlokzati diszítésében. A lakóépületek udvari oldalán megjelenik a jellegzetes tornác, 
melyet eleinte fa oszlopokkal, később pedig esztergált változatával támasztottak alá. 
Megjelennek a utcai homlokzatokon a harmónikus ornamentális virág és mértani 
motívumok, valamint a nyílászárók díszített fa keretezései, zsalus és táblás vésett külső 
szárnyai. 
 

 
 
A Kossuth Lajos utca 58 alatti portán megőrződött az épületek tömege, nyílásrendje 
nyílászárói, homlokzatdíszei és az oldaltornácot alátámasztó esztergált fa oszlopok. A 
lakóépülettel derékszögben átforduló, vele egybeépült pajtát, áthajtót ás istállót magába 
foglaló gazdasági épület, mely a négyzetes udvaros beépítés példája. 
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Az általában téglapilléres kútházakat az ingatlan bejárati kapuja mellett építették fel, 
gyakran a kút mellé fenyőfát ültettek. 

A településen a hagyományos fa léckerítések cserélődtek a 19., 20. században. Az 
épületek nagy része mellett és előtt kovácsoltvas szerkezeteket építettek. 
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Azokban a hátsókertekben, ahol a domboldal meredeken emelkedik felfelé, 
megtalálhatjuk a terméskőből kirakott bejáratú pincéket. 
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A faluban több telken megmaradtak a fábó ácsolt ólak, górék, kútházak. 
 

 
 
 

 
 

A kerített udvar jellegzetességeit viseli magán a fenti ingatlan. A pajta és gazdasági épület 
faoszlop-tornácos kialakítású. 
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 A településközpont jellegzetes épületeit, csakúgy, mint a műemlék német nemzetiségi 
tájházat gondosan felújították, és a közterületekkel együtt folyamatosan karbantartják. 
Ilyen az asztalos műhely, tűzoltó szertár, a vendéglő udvarán álló néhai kocsiszín 
esztergált fa oszlopos tornácos udvari homlokzata, az önkormányzat épületei és a közeli 
közterületek. 
 
 

 
 

 

Településközpont - római katolikus templom 
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Az utca északi harmadában a telkek beépítése előkertes, majd átvált utcafronti 
beépítésre. A fésűs beépítés utcai ritmusa, a későbbi beépítések ellenére megőrződött. 

Petőfi Sándor utca 
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Igényesen és hagyományőrző módon felújított, és újonnan, a tájba illő megformálással 
épített tanyák a település nyugati, illetve keleti szélén. 
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Szent Vendel szobra a falu keleti szélén 

XIX. századi kőfeszület a Petőfi Sándor utca és Meszesvölgy kereszteződésében. 
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Ófalu másik régóra lakott településrésze a Mesze-völgy (Kalktal). A terepadottságoknak 
megfelelő, de a régi falunál szellősebb beépítés alakult ki hagyományosan. A völgy északi 
bejáratánál, mely tulajdonképpen a falun átfolyó patakok összefolyásánál képződött rét, 
eleinte szabadonálló, széles telkes szőlőhegyi jellegű beépítés alakult ki, kisebb 
lakóépületekkel, . Felfelé haladva, ahogy szűkül a völgy, az épületek utcasort alkotnak, a 
telkek keskenyebbé, a beépítés sűrűbbé válik, az előkertek eltűnnek. Az épületek 
jellemzően kisebbek, mint a falu más részein. 
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A patak déli partja felett találhatók Ófalu további középületei, a templom és az iskola, 
szabadonálló beépítéssel. 
E két épület között kanyarog fel a Rákóczi utca a Kálvária és a temető irányába. 
 

 
 

Beépítése itt is a természetes morfológiát követi, ahogy az utca szűkül, az előkertek 
csökkennek, majd elfogynak. A partfalba, ahol a lakótelek kialakítása nem volt lehetséges, 
gazdasági épületek, pincék, vermek épültek. 
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A templom mögött nyílik, és nyugat felé vezet a Liszt Ferenc utca, mely a hagyományos, a 
korábbiakban több helyen is tapasztalt szűkös, sűrű beépítésből nyílik ki, ér a patak déli 
partján húzódó rétre, ahol a közelmúlt, meglehetősen vegyes építészeti megformálású 
lakóépületei állnak. 
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A település temetője és a kálvária a Kossuth Lajos utcával szemben lévő meredeken 
emelkedő domboldalon alakult ki. A falu szinte minden portájáról jó látható a szép 
természeti környezetben fekszik. 
A régi temetőrészben XVIII-XIX. században faragott kő sírköveket találhatunk. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy Ófalu megőrizte ősi településszerkezetét, melyhez 
organikusan illeszkedett a 19. századi beépítés. A hagyományos fésűs beépítés 
megőrződött, a későbbi beépítések, épület átalakítások, új épületek azonban nem 
minden esetben illeszkedtek a korabeli rendbe. A településképet meghatározó 
homlokzatok és térfalak, kerítések egységes gondolkodásmódot tükröznek, 
részleteikben változatosak, de sokszínűségükben nem zavaró hatásúak. A hagyományos 
lakóépületek jellemzően tornác nélkül épültek. A tornácok a gazdasági épületek 
homlokzata előtt jelennek meg, esztergált, faragott fa oszloposak. Az utcai homlokzatok 
két ablakosak. A gazdasági épületek, ahol a terepadottságok megengedték, kerített 
udvart alkotnak, néhol szabadon álló nyárikonyhával, terepbe vágott pincével. 
Jellegzetesek az utcai kerítés mellett ásott kutak, kútházakkal. 
A kerítések változatosak. Támfal-jellegű falazott kő-tégla kerítések, faoszlopos 
léckerítések, vagy falazott oszlopok közötti kovácsoltvas mezőkkel, kapukkal épültek. 
A telkek használata és növényzete változatos, jellemzően a családok életmódjához 
igazodik. Helyenként megmaradtak a kiskertek, máshol inkább kertvárosias pihenőkert. 
A közterületek karbantartott zöldfelületek, fásítással, gondozott gyep-felületekkel. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

 
 

 
 

Kivonat Ófalu Egységes Településrendezési Terve, Helyi Értékvédelmi Kataszteréből (2004) 
Készítette: Csaba Gyula és Tihanyi Csaba  
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- műemlékvédelem -  
 

törzsszám [azonosító] rendeltetés cím 

 Német Nemzetiségi Tájház Kossuth Lajos u. 38. 

 
 

 
 

 
 

A műemlék épületegyüttesen tervezett bárminemű beavatkozás feltételeit országos 
előírások szabályozzák. 
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- helyi védelem -  
 

A korábban említett értékvizsgálat Ófalu területén az alábbi ingatlanokat jelöli meg. 
 

funkció cím hrsz 
Német Nemzetiségi Tájház Kossuth Lajos u. 38.  100 

Római Katolikus templom Kossuth Lajos u. 1. 307/2 
kereszt Petőfi Sándor u.  524 

Szent Vendel szobor  524 

úti kereszt Kossuth L. u. 524 
harangláb, utcakép Meszesvölgyi u. 573 

Ófalui temető és Kálvária  181/2 

lakóépület Kossuth Lajos u. 26. 107 

csarnok Kossuth Lajos u. 20. 110 
lakóépület Kossuth Lajos u. 4. 323 

lakóház Kossuth Lajos u. 42. 97 

lakóház Kossuth Lajos u. 44. 95 
lakóház Kossuth Lajos u. 50. 90 

lakóház Kossuth Lajos u. 52. 89 

lakóépület Kossuth Lajos u. 54. 87 
lakóház, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 58. 85 

lakóház, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 64. 81 

lakóház, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 68. 58/1 
lakóépület, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 70. 56 

lakóház Kossuth Lajos u. 74. 22 

lakóház, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 72. 23 

lakóház, gazdasági épület, présház Kossuth Lajos u. 76. 21 
lakóház Kossuth Lajos u. 78. 20 

lakóépület Kossuth Lajos u. 80. 18 

lakóház, nyári konyha Kossuth Lajos u. 82. 17 
lakóház, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 84. 15 

lakóház Kossuth Lajos u. 86. 14 

gazdasági épület Kossuth Lajos u. 90. 11 
lakóépület Kossuth Lajos u. 88. 12 

lakóház Kossuth Lajos u. 92. 9 

lakóház Kossuth Lajos u. 96. 7 
lakóépület, gazdasági épület Kossuth Lajos u. 102. 3 

lakóház Kossuth Lajos u. 98. 6 

lakóház Kossuth Lajos u. 11. 146 
lakóépület Kossuth Lajos u. 13. 145 

lakóház Liszt Ferenc u. 1. 306 

lakóház Zrínyi Miklós u. 4. 462 

lakóház Zrínyi Miklós u. 8. 460 
lakóház Zrínyi Miklós u. 5. 451/3 

lakóház Rákóczi Ferenc u. 14. 185 



ÓFALU 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

42 

 

funkció cím hrsz 
lakóépület Rákóczi Ferenc u. 10. 189 
lakóház, gazdasági épület Petőfi Sándor u. 7. 470 

lakóház /utcai homlokzat/ Petőfi Sándor u. 9. 475 

gazdasági épület Petőfi Sándor u. 3. 465 
lakóház, gazdasági épület Petőfi Sándor u. 17. 490/1 

lakóház, gazdasági épület, nyári 
konyha 

Petőfi Sándor u. 19. 479 

lakóház Petőfi Sándor u. 23. 481 

lakóház, gazdasági épület Petőfi Sándor u. 31. 485 
lakóház, gazdasági épület Petőfi Sándor u. 39. 490/1 

lakóház, gazdasági épület Petőfi Sándor u. 55. 514 

lakóház, volt malom Petőfi Sándor u. 57. 523 
lakóház Meszesvölgyi u. 18. 576 

lakóház, gazdasági épület Meszesvölgyi u. 13. 534 

lakóház, gazdasági épület Meszesvölgyi u. 4. 584 
lakóház, gazdasági épület Meszesvölgyi u. 2. 584 

lakóház, gazdasági épület Meszesvölgyi u. 11. 533 

lakóház, istálló Hunyadi u. 1. 538 
pince Hunyadi u. 3. 537 

lakóépület, pince Ófalu-külterület Perczel kúria 020/3 

istálló, szénapadlás Ófalu-külterület Perczel kúria 020/3 

lakóház Ófalu-külterület Perczel kúria 020/5 
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Az országos védelem alatt álló épületek mellett a település építészeti kultúrájának 
gazdagságát, sokszínűségét jól jelzik a korábbi értékvizsgálatok alapján meghatározott, 
helyi védelem alatt álló építészeti örökségek, épületek száma. 
A település történeti fejlődése során, az épületállomány fokozatosan cserélődött, de 
elsősorban a felújítások a jellemzőek. Ezek során az egyedi értékek megőrződése mellett 
az utcaképek egysége is megmaradt, így a területi védelem kimondása is indokolt lehet. 
 

 
 
A védendő objektumok, vagy területek településképi értékének meghatározásánál az 
alábbi szempontrendszer szerint javasoljuk elvégezni a vizsgálatokat. Védendő értékek: 

 építéskori beépítési mód, telekhasználat építéskori alaprajzi kialakítás, belső 
alaprajzi struktúra építéskori homlokzat-szerkesztési elvek építéskori 
nyílástengelyek 

 építéskori nyílászárók és tartozékaik (spaletták, árnyékolók, ...) építéskori 
anyaghasználat építéskori színhasználat 

A helyi védelem alatt álló épületeknél a fenti értékkataszter alapján elvégzett felmérés és 
értékelés során mérlegelni szükséges, hogy melyek azok az értékek, amelyekkel továbbra 
is rendelkezik az épület vagy objektum, és melyek azok, amelyek a fenti kataszteri elemek 
egyikét sem tartalmazzák, illetve az átalakítás olyan mértékű, hogy a visszaállítása már 
nem lehetséges. 
A fenti elemzést a településen meglévő, helyi védelem alatt álló épületek, objektumok 
esetében aktualizálni kell, el kell végezni a szükséges felülvizsgálatot és annak eredménye 
alapján, illetve szakmai jogosultsággal rendelkező szakértő által készített szakvélemény 
alapján lehet döntést hozni a védelem további fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. 
Ennek részleteit a helyi településképi rendeletben javasoljuk kidolgozni. 
A következő oldalakon néhány jellegzetes példát mutatunk be. 
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Római katolikus templom, Kossuth Lajos u. 
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Harangláb, Meszesvölgyi utca 
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Szent Vendel szobra, Petőfi utca 
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Lakóépület, Kossuth Lajos u. 78. 
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ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
- területlehatárolás –  

 
 

 
 

A térkép jelölései a vizsgálat során megállapított településképi, építészeti 
karakterzónákat jelöli. 

 (1) a falusias lakóterület zónája, okker 
 (2) napjaink beépítése, lila 

(3) szőlőhegyi beépítés, sötét zöld 
A sötétszürke szín a temető és kálvária területe 

Világos zöld szín a beépítetlen területet és parkokat jelöli. 
Sötét zöld a belterületen telepített erdőterületet jelöli. 

A kék szín a patakok vízfelületeit jelölik.  
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ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
- 1. hagyományos falusias lakóterület –  

 
 

 
A karakterzóna a történetileg kialakult, át nem épült belterületeket fedi. Ezek a 18., 19.  
századi térképeken is felismerhetők. 
Jellegzetességük a fésüs beépítés, általában előkert nélküli, vagy minimális előkerttel 
épült lakóházak, a gazdasági épületek a telek (terep adottságainak megfelelően 
hosszanti, vagy kerített telepítésűek.  
A kerítések a lakóházak között saroktól sarokig, az utca vonalát követve épültek, a 
fűrészfogas kialakítás csak elvétve tapasztalható. 
A lakóépületek és a melléképületek is vakolt homlokzatfelületekkel készültek, jellemzően 
tornác nélküliek 
 
A területre javasolt arculati jellemzőket a következő oldalakon ismertetjük. 
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TELEPÍTÉS 

 

    

 
 

       

 
 

Az egyenletes ritmust adó fésűs beépítés esetén az előkertek azonos mértéke nyugodt, 
harmonikus településképet eredményez. A nagyobb előkert, az épületek indokolatlan 

elforgatása megbontja a ritmust, zavaros képet ad.  
Az utcakép érdekében, az arra alkalmas telkeken keresztszárny építése csak az utcai 
homlokzat szélességének megfelelő, vagy annál nagyobb mélységben javasolható. 

 
 
 
 



ÓFALU 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

56 

 

      

 
Utcafronti (előkert nélküli) oldalhatáron álló beépítés esetén mindig az oldalhatárra 

illeszkedjen az épület, így ritmusos utcai rend alakulhat ki, míg az utcai telekhatárhoz 
illesztett épület megbontja a harmóniát. 

 
 

MAGASSÁG 
 

 
 

 
 

Az azonos magasságú épületek közé ékelődő, jelentősen magasabb, vagy alacsonyabb 
épület megbontja a harmóniát. beépítési magasság ne haladja meg a kialakult szintet. 

A túlzott épület-fesztáv, az arányaiban nagy tetőszerkezetet eredményez, nem illeszkedik 
az utcaképbe 
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TETŐFORMA 
 

 
 

       
 
 

       
 

A harmonikus településkép megőrzéséhez szükséges a tetők hajlásszögének és 
formájának egységes kezelése. A túlzottan alacsony, vagy nagyon meredek 

tetőhajlásszögek tájidegenek, a félnyereg vagy lapos tetők kilógnak a sorból, nem 
illeszkednek a településképbe. Ugyanez igaz az indokolatlanul bonyolult geometriára, 

vagy a kiemelkedő tetőablakokra is. 
 

A tervezett új épületek, vagy átépítések során a 38 - 42 ° közötti tetőhajlás kívánatos 
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SZÍNEK 
 
 

       
 

Kerülendők a harsány, nem hagyományos, természetes anyagokból nem előállítható 
színek és az utánzat-anyagok 

 

KERÍTÉSEK 
 
 

          
 

     
 
 

A település területén a kerítések kialakítása meglehetősen változatos, így sokféle 
megoldás illeszkedik megfelelően a településképbe. Új építés, vagy felújítás esetén 

lényeges, hogy a hasonló pozíciójú épületek hagyományos megoldásai milyenek. 
 

A felsorolt ajánlások csak körvonalaiban mutatják a településkép megőrzésének és 
védelmének alapelveit. Nem diktátumok, nem kőbe vésett szabályok.  És főleg nem az 
archaizálásra, az utánzásra igyekeznek sarkallni az építtetőket, tervezőket. 
A településkép egy folyamatosan változó „élő” lény. Organikus fejlődése és módosulása 
azonban - főleg a megőrződött szerkezetű települések esetében - kellő mértékű építtetői 
és tervezői alázat és kompromisszumkészséget igényel. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
alkalmazhatók kortárs építészeti elemek, gondolatok, anyagok, hisz a település fejlődése 
során is mindig újítottak. Sokkal inkább jelenti azt, hogy egy beruházás esetén kerülni kell 
a sablonokat, a környezet megfigyelése, értékvizsgálata után készüljenek olyan új 
épületek, melyeket egy évtizedekkel később készülő értékvizsgálat védendő értéknek 
jelöl meg. 
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ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
- 2.  lakóterület –  

 

 
Jelenleg is vegyes képet mutató, a település szempontjából kis területet elfoglaló, de 
nagy rálátással bíró területrész. Mondhatni, ahány ház, annyi féle. 
Az épületek telepítése, tömege és anyaghasználata tekintetében egységesebb 
koncepciót igényel. 
 

 
 
Javasolt arculati elemeket lásd a következő oldalakon! 
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TELEPÍTÉS 

 

    

 
 

       

 
 

Az előkertek azonos mértéke nyugodt, harmonikus településképet eredményez. A 
nagyobb előkert, az épületek indokolatlan elforgatása megbontja a ritmust, zavaros 

képet ad.  
Az utcakép érdekében, az arra alkalmas telkeken keresztszárny építése csak az utcai 
homlokzat szélességének megfelelő, vagy annál nagyobb mélységben javasolható. 
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MAGASSÁG 

 

 
 

 
 

Az azonos magasságú épületek közé ékelődő, jelentősen magasabb, vagy alacsonyabb 
épület megbontja a harmóniát. beépítési magasság ne haladja meg a kialakult szintet. 

A túlzott épület-fesztáv, az arányaiban nagy tetőszerkezetet eredményez, nem illeszkedik 
az utcaképbe 

 

TETŐFORMA 
 
 
 

       
 

A harmonikus településkép megőrzéséhez szükséges a tetők hajlásszögének és 
formájának egységes kezelése. A túlzottan alacsony, vagy nagyon meredek 

tetőhajlásszögek tájidegenek, a félnyereg vagy lapos tetők kilógnak a sorból, nem 
illeszkednek a településképbe. Ugyanez igaz az indokolatlanul bonyolult geometriára, 

vagy a kiemelkedő tetőablakokra is. 
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SZÍNEK 
 
 

       
 

Kerülendők a harsány, nem hagyományos, természetes anyagokból nem előállítható 
színek és az utánzat-anyagok 

 

KERÍTÉSEK 
 
 

          
 
 
 

A település területén a kerítések kialakítása meglehetősen változatos, így sokféle 
megoldás illeszkedik megfelelően a településképbe. Új építés, vagy felújítás esetén 

lényeges, hogy a hasonló pozíciójú épületek hagyományos megoldásai milyenek. 
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ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
- 3. szőlőhegyi beépítés –  

 

 
 

Az Ófalu felett kialakult szőlőterületen a parcellák egy részén a tájba illeszkedő kis 
gazdasági épületeket építettek, melyeknek építészeti megformálása ugyan eltérő, de 
egyszerűségük, logikus telepítésük településképi hatása kedvező.  
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EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI ELEMEK 
- gépészeti és hírközlési eszközök -  

 

Az utcák vonalvezetése, az épületek építészeti minősége mellett a közművek (elsősorban 
a légvezetékek, villanyoszlopok, stb.), különböző infrastrukturális kiegészítő szerelvények 
látványa is meghatározó. Befolyásolja a településről alkotott képünket, benyomásunkat. 
Fasorok telepítésénél a meglévő vezetékhálózat figyelembevételével, annak bővítési 
lehetőségét is mérlegelve olyan fajokat válasszunk, amelyek nem gátolják a meglévő 
infrastrukturális hálózat működését, lehetővé teszik azok karbantartását. Településképi 
szempontból fontos, hogy a fasorok karbantartása során ne sérüljön azok esztétikai 
minősége, kerülni kell csonkolásukat, azzal együtt, hogy a felsővezetékes hálózat 
zavartalan működése is folyamatosan biztosított legyen. A térszín alatti vezetékhálózat 
tervezése során, illetve a fasorok, a növényzet telepítésénél fordítsunk figyelmet arra, 
hogy a növények gyökerei ne okozzanak problémát a térszínalatti vezetékek működése, 
karbantartása során. Az infrastrukturális fejlesztések elkerülhetetlen következménye az 
épületek homlokzatán, tetőfelületén megjelenő csatlakozási pontok, illetve ezek 
fogadószerkezetei. A településkép védelme érdekében fontos szempontok, így az 
anyaghasználat is jogszabályi eszközökkel, helyi rendeletekkel is érvényre juttathatók. 
Szabályozni lehet és sok esetben szabályozásra is kerül, hogy milyen anyagok 
használhatók a homlokzaton elhelyezhető műszaki berendezések közül. Általánosságban 
javasoljuk, hogy a műszaki infrastruktúra működéséhez szükséges járulékos 
berendezések helyének és anyaghasználatának meghatározása mindig a helyi értékek 
figyelembevételével történjen. Egy gazdagon díszített utcafronti homlokzat építészeti 
értékeit jelentős mértékben ronthatja, látványának esztétikai értékét csökkentheti egy pl. 
a zárópárkányon elhelyezett műszaki berendezés. A meglévő, építészeti értéket képező 
homlokzati díszeken (pl.: lizénák, ablakkeretezések, osztópárkányok, zárópárkány, stb...) 
kerülni kell fogadószerkezetek elhelyezését, ugyanakkor a műszaki működéhez 
szükséges berendezések elhelyezését nem szabad megakadályozni. Az utcai légvezeték-
hálózat, oszloperdő felszámolása, annak bonyolult használati szerződés-viszonyai miatt 
illúzió. Azonban az épületek bekötéseinek térszín alá helyezése nagyban javítana az 
utcaképeken. Ugyanígy dilemmákat okoz az antennák, parabolaantennák, 
napkollektorok, napelemek, klímaberendezések elhelyezése. Gondos tervezéssel, 
településképi hatósági kontrollal elkerülhető a településképet zavaró megjelenésük. 
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fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) 
keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus 
angustifolia) 
zöld juhar (Acer negundo) 
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 
kései meggy (Prunus serotina) 
kanadai nyár (Populus x canadensis) 
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) 
kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens 
parviflora) 
bíbor nebáncsvirág (Impatiens grandiflora) 
japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.) 
magas aranyvessző (Solidago gigantea) 
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) 
közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) 
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
artemisiiflora) 
arany ribiszke (Ribes aureum) 
adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek) 
vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.) 
süntök (Echinocystis lobata) 
észak-amerikai őszirózsák (Aster spp.) 
magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata) 
vadcsicsóka (Helianthus tuberosus s. 1.) 
olasz szerbtövis (Xanthium strumaium 
subsp. italicum) 
amerikai karmazsinbogyó/amerikai 
alkörmös (Phytholacca americana) 
kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös 
(Phytholacca esculenta) 
japán komló (Flumulus japonicus) 

átoktüske (Cenchrus incertus) 
nem hazai tündérrózsa fajok 
kanadai átokhínár (Elodea canadensis) 
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű 
átokhínár (Elodea nuttallii) 
moszatpáfrányfajok (Azolla mexicana, 
Azolla filiculoides) 
borfa/ tengerparti seprűcserje (Baccharis 
halimifolia) 
karolinai tündérhínár (Cabomba caroliniana) 
közönséges vízijácint (Eichhornia crassipes) 
perzsa medvetalp (Heracleum persicum) 
kaukázusi medvetalp (Heracleum 
mantegazzianum) 
Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum 
sosnowskyi) 
hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides) 
nagy fodros-átokhínár (Lagarosiphon major) 
nagy virágú tóalma (Ludwigia grandiflora) 
sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides) 
sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus) 
közönséges süllőhínár (Myriophyllum 
aquaticum) 
felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum 
heterophyllum) 
keserű hamisüröm (Parthenium 
hysterophorus) 
ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata) 
kudzu nyílgyökér (Pueraria montana) 
aligátorfű (Alternanthera philoxeroides) 
óriásrebarbara (Gunnera tinctoria) 
tollborzfű (Pennisetum setaceum) 
Alternanthera philoxeroides 

EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI ELEMEK 
- növényzet -  

 
A Nemzeti Park állásfoglalása szerint a természetvédelmi szempontú kijelölések alatt álló 
területek jelen természeti állapotukban településképi szempontból jellegzetes és értékes 
részét képezik a településnek, a településkarakter meghatározó, védendő elemeit 
képviselik. 
A telepíthető fás szárú növényfajok mindenképp őshonos, táji adottságoknak megfelelő 
növényfajok legyenek. Állásfoglalásuk alapján a következő növényfajok telepítése nem 
javasolt: 
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Ófalu területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló terültek 
találhatóak: 
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 
 területek): a Geresdi-dombvidék elnevezésű, HUDD20012 jelű kiemelt jelentőségű 
 természetmegőrzési terület; 
- a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján (ex lege) védett források; 
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) 
 megjelent országos ökológiai hálózat övezete; 
- az OTrT-ben megjelent tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
 övezete. 
A település közigazgatási területén 23 db egyedi tájérték felmérése készült el.  
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