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Polgármesteri ajánlás
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„Múltból, jelenből és jövőből van összegyúrva az emberiség. Akik ma élnek, csupán egy nagy
folyamatnak részesei... amit ma építesz, alkotsz magadnak, abban apáid és nagyapáid véreverejtéke is benne van. Minden, ami a múltat idézi, otthonosabbá teszi a jelent is.”

Rónaszegi Miklós
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1.

BEVEZETŐ

Jelen településképi arculati kézikönyv elkészítését a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tette szükségessé. A törvény
elsődleges célja a hazai városok és községek építési beruházásainak
támogatása a sajátos településkép megóvása, valamint építészeti és
történelmi értékeik megőrzése mellett. Héreg településképi arculati
kézikönyve átfogó képet kíván adni Héreg múltjáról, jelenéről, jövőjéről
és

a

lehetőségekről

–

építészeti

szempontból.

Elkészítésében

közreműködött Nieszner József polgármester, Bán Gergely főépítész,
Héreg község képviselő testületének tagjai és Héreg község lakosai.
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2.

HÉREG TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE

A település földrajzi elhelyezkedése
Komárom-Esztergom megye keleti felén, a Gerecse középső részén, a
Héreg-Tarjáni - medencében fekszik festői völgyben Tatabányától 18 km,
Tatától 22 km, a szomszédos Tarjántól és Tardostól 6-6 km távolságra
van. Kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik, melyek sajátos
mikroklímát teremtenek.

A település nevének eredete
Héreg neve a német eredetű Heric/Herige személynevekből keletkezett
magyar névadással. A néphit szerint falunk neve kezdetben Kéreg volt,
majd egy véletlen elírás következtében vált Héreggé. Egy másik
hagyomány szerint Héreg a Hírhegy szóösszetételből ered.
A település története
A falu területe már az ókori Római Birodalom idejében, majd később az
Árpád-korban is lakott volt, melyekről az itt előkerült régészeti leletek
tanúskodnak. Héreg első okleveles említése 1326-ból származik. Ekkor
már az esztergomi érsekség faluja volt és még az 1800-as években is
voltak itt az érsekségnek birtokai. A középkor folyamán Héreget négy
szomszédos falu is határolta (Betel, Jásti föld, Marót, Szalánka) melyek
azonban a 15-16. századra elpusztásodtak. A közösségi emlékezetben
fennmaradt Faluhely nevű dűlő a jásdi bencés apátság földjét (Fyast)
takarja.
A falu nevezetességei közé tartozik a Gerecse oldalában fekvő Királykút.
A hagyomány szerint Mátyás király gyakran pihent meg ennél a kútnál a
környékbeli
vadászatai
során.
1526-ban
a
Héreg
melletti
(puszta)Marótnál zajlott le a híres maróti csata, mely során az ide
menekülők szekérvárat emelve próbáltak a portyázó oszmán hadak ellen
védekezni, eredménytelenül. A török hódoltság ideje alatt, hasonlóan a
szomszédos településekhez, Héreg is szinte teljesen elnéptelenedett.
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Egy 1646-ból származó királyi adománylevélben még lakatlan
településként, míg egy 1693-ban kelt adóösszeírásban már lakott
faluként tartják számon a források. A reformáció héregi térnyerésének
kezdete is erre az időszakra tehető, mely során a protestantizmus helvét
irányzata jelent meg. A hagyomány szerint a falu újranépesítése során a
Hont megyei Ágóról református, a Komárom megyei Imelyről pedig
katolikus magyarokat telepítettek be. Az 1715 és 1720-ban kelt
urbáriumok már név szerint is megörökítik a falu egykori lakóit. Így a
felsorolások között több olyan család is megtalálható, melyek
leszármazottai
mind
a
mai
napig
falunkban
élnek.
A szőlőművelés és a bortermelés mindig is fontos volt a falubélieknek. A
héregiek már a középkorban is foglalkoztak bortermeléssel, melyről egy
1366-ban kelt oklevél engedménye számol be részletesen. A
borkultúrára ezután egy 1800-ban íródott forrás tesz említést,
kihangsúlyozva, hogy a környék legjobb borait itt termelik. Az 1848-49-es
szabadságharc Héreget csak részben érintette. 1849-ben az osztrákok
az egész falut fel akarták égetni, mert a héregiek az őrjáratukra
támadtak. Az akkori plébános könyörgése mentette meg a falut a teljes
pusztulástól, így csak a bíró házát fosztották ki és rombolták le. A
településre szintén súlyos csapást mért az 1739 - 40-es pestisjárvány és
a többször megismétlődő tűzvészek sora (1901, 1939, 1945). A II.
világháború 1945 márciusában fejeződött be a faluban. Ekkor hunyt el
feleségével Héregen a közigazgatás - tudomány neves nemzetközi
professzora, Magyary Zoltán. Emlékét egy kopjafa őrzi, ami a falu felső
temetőjénél található.
Héregen a lakónépesség az utóbbi években, sajnos folyamatos
csökkenést mutat. A festői környezetben lévő kistelepülést nagyon sokan
felkeresik főleg a Gerecsébe kirándulni vágyók.
A településen számos civil szervezet található, melyek között vannak
bejegyzett szervezetek, de a többség lelkes önszerveződő csoport,
melyek színesítik a település életét. Erős az összefogás, példaértékű a
civilek jelenléte a település kulturális, művelődési és sport életében Az
Önkormányzat kapcsolata a civil szervezetekkel kiváló, kölcsönösen
segítik egymást. Számos falusi rendezvény szervezésében,
lebonyolításában is aktívan kiveszik a részüket illetve saját programokat,
rendezvényeket is szerveznek. Ezen szervezetek alapvető céljai közé
tartozik a lakosság egészségmegőrzése, az ifjúság nevelése. A civil
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szervezetek által megérintett célcsoport az óvodásoktól a nyugdíjasokig,
szinte az egész lakosság. A közösségi élet színterei a Művelődési ház
nagyterme és klubtermei, a templom előtti tér, valamint a lovas pálya a
sportpálya és környezete.
A címer története
Az első önkormányzati választások után született meg az a gondolat,
hogy Héreg községnek legyen címere. Krajcsirovits Henrik (1929-2007)
grafikust kérte fel az önkormányzati testület a címer megtervezésére,
melyet 1991-ben elkészített, és a képviselő testület elfogadott.
Héreg község címere pajzs alakú. A pajzs felső része homorú, felső két
oldala csapott, alul csúcsos. A pajzsot középen függőlegesen álló
búzakalász választja két egyenlő részre.
A jobb felében kék alapon fehér színű nyolc ágú csillag alakzat, a pajzs
alsó részében szarvasagancs látható.
A búzakalász a mezőgazdaságot, a sárga alapon a kettős kereszt a
római katolikus egyházat, a kék alapon lévő csillag alakzat a református
egyházat jelképezi. A szarvasagancs a községet övező erdőségek
gazdag vadállományára utal.
A címer díszes kivitelében a pajzsot a község környékén folyó
szőlőtermesztést jelképező szőlővessző fonja körül. A címer alatt Héreg
felirat van.
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Források:

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6302
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3.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Műemlékek
Római katolikus templom épülete
A falu főutcájának kiteresedésében, kőfallal kerített területen, szabadon
álló, egyhajós, kívül egyenes, belül íves szentélyzáródású templom, K-i
homlokzata előtt toronnyal, a szentély mögött téglalap alaprajzú
sekrestyével. A hajó nyeregtetővel fedett, a hajónál magasabb gerincű, a
szentély kontyolt nyeregtetővel fedett. Keresztboltozattal fedett hajó,
síkmennyezetes szentély. A hajó bejárati oldalán karzat. Kapuja felett
Rudnay Sándor érsek faragott kőcímere, sekrestyeajtó felett feliratos
mészkőtábla, évszámmal: 1825. Berendezés: jellemzően 19. század
első fele; szószék: 1760 körül; főoltárkép: 1967 (Kontuly Béla). Korábbi
templom felhasználásával építtette gróf Esterházy Imre esztergomi
érsek, 1737-ben. 1825-ben Rudnay Sándor érsek bővíttette (építész:
Packh János), ekkor épült a szentély, a sekrestye és a torony. 1855-ben
átalakították. A körítőfalat 1930-ban építették. 1972-ben felújították.
Római katolikus plébánia épülete
Utcavonaltól beljebb, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület, utcai
szárnya kontyolt nyeregtetős, udvari szárnya nyeregtetős. Udvari
szárnyán kosáríves, mellvédes tornác. Kőpilléres gyalog- és kocsikapuk,
két pilléren feliratos tábla. Egytraktusos oldalfolyosós elrendezésű, belső
terei síkmennyezetesek, jellemzően 19. századi nyílászárók. Épült 1765ben. 1794-ben gróf Batthyány József esztergomi érsek bővíttette, ekkor
épült utcai kőkerítése is. 1879-ben Simor János esztergomi érsek, 1903ban Vaszary Kolos érsek megújíttatta. 1972-ben felújították.
Református templom épülete
Utcasorba illeszkedő, szabadon álló, egyhajós, téglalap alaprajzú
templom, É-i homlokzata előtt toronnyal, a D-i záródás felé kontyolt
nyeregtetővel. Síkmennyezetes hajó, a hajó bejárati oldalán fakarzat. A
K-i homlokzat kapujának szemöldökgerendáján évszám: 1787.
Berendezés: jellemzően 19. század eleje; úrasztala: 1862; keresztelő
kút: 1901. Épült 1787-ben. 1862-ben bővítették, ekkor készült tornya is.
1987-ben felújították.
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Régészeti lelőhelyek
Héreg község területén régészeti lelőhelyek nagyrészt a külterületi
részeken találhatóak, de a belterületen is megtalálható. Nagy
kiterjedésűek, a pontos méretük nem ismert, ezért a környezetükben is
régészeti leletek feltárása várható. Ezért a környezetük is régészeti
értékű területnek számít.
Általános tájékoztatás
A régészeti-, és a műemléki ingatlanokon, illetve műemléki környezetben
tervezett építési tevékenységgel kapcsolatban örökségvédelmi
hatósággal egyeztetni szükséges.
Források:
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6302
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ

TERÜLETEK

Településképi követelményrendszer
Héreg településképét a falu több évszázadnyi fejlődése alakította ki. A
gazdálkodó település hagyományos arculatában a régi településrészek
szalagtelkes területhasználata köszön vissza. Ennek jellemzői a keskeny
telkek, melyeken utcára merőleges gerincű hosszan elnyúló földszintes
lakóházak épültek, a szűkös hely miatt a telek egyik oldalhatárára építve.
Az utcai front 2-3 m-es előkerttel visszahúzott, a közterülettől kerítéssel
határolt. Az itt hagyományos utcai homlokzat kontyolt tetőformás, vagy
oromfalas kialakítással. A későbbi építések is ezt a épületformát adják
vissza, a település házainak a többsége utca felé kontyolt tetővel néz. A
1960-as évek kocka házai is ezen alapokon készültek, hol sima
sátortetővel, hol manzárdos tetőformával. Az újabb beépítésű területeken
előfordulnak oromzatos utcai homlokzatok, esetenként tetőtér
beépítéssel. A település házai jellemzően magastetősek, cserép
fedésűek. Alacsony hajlásszögű tető, mediterrán tömegképzés nem
jellemző. Modern épületforma is csak elvétve található, főleg a 80-as
évek közösségi épületeinél fordul elő. A település épített környezetének
egységessége megőrzendő érték, melyet a kialakult fejlődési vonulatot
erősítő, szigorú de következetes szabályozással kell támogatni.
A falut jellemző településképi területek a kialakult fejlődést szem előtt
tartva, jól igazodnak a szabályozási terv övezeti rendszeréhez. Az új
építések, bővítések, felújítások során a településképi rendeletben előírt,
és az építési szabályzatban megfogalmazott követelmények jelentik a
követendő előírásokat. Ezek mellett azonban célszerű megismerni a
spontán kialakult jó példákat is, és ezek előnyeit megfogadni, hiszen így
biztosítható az elkövetkező generációk számára, hogy a helyi értékek és
jellegzetességek megőrzésre kerüljenek.
Építeni úgy kell, hogy azzal a jövőt szolgáljuk, értéket és szépet
teremtsünk, de ugyanakkor igazodjunk is a meglévőhöz, hogy a lakó
környezetünk egységes, szép legyen. Ezt egyszerűbben megfogalmazva
az utcaképbe illeszkedő épületeket kell létrehoznunk, melyek
ugyanakkor a kor elvárásainak megfelelnek.
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A beépítésre szánt területek első sorban lakóterületek, ahol a családi
házas beépítés a meghatározó. A lakóterületek alapvetően elég
egységes képet mutatnak, de mégis célszerű két típust
megkülönböztetnünk. Ahol többségében a hagyományos háztípusok és
telekméretek találhatók, falusias családi házas karakterről beszélhetünk,
míg az újabb osztású, szélesebb telkek esetében kertvárosi karaktert
különböztethetünk meg. Ezek mellett a héregi településközpont
környékén megjelenik a településközponti karakter. Itt találhatóak meg a
községi intézmények is. A gazdasági-területek a falu határában alakultak
ki, illetve kerültek kijelölésre. A külterületeken a mezőgazdasági termelés
és annak kiszolgáló létesítményei helyezkednek el. A be nem építhető
területeken jellemző a mezőgazdasági művelésű táj, a vízpartitermészeti karakter.
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4.1. Falusi karakter (fésűs beépítés)
Héreg régi településrészen a falusi életmód miatt, a hosszú keskeny
telkeken az oldalhatáron álló, fésűs beépítés alakult ki. A házak az
utcavonalra merőleges nyeregtetősek, az utca felé kontyolt tetőformával.
Előfordulnak egyes utcaszakaszokon az oromfalas kialakítások, a
manzárd tetők alkalmazása, és az utcával párhuzamos gerincű épületek
is. Általában a lakóházak egy-két lakásosak, kiszolgáló épületrészekkel
bővítve, melyeket egymás után sorolva az oldalhatár mellett helyeznek
el, mint ahogy azt a telek beépíthetősége lehetővé teszi. Alaprajzi
elrendezésük téglalap kontúrra szerkesztett földszintes, magastetős
épületforma. Az utcaképben az emeletes de a tetőtér beépítéses családi
házak is idegennek hatnak. A magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti,
melyet hagyományosan hornyolt, vagy sajtolt agyagcseréppel fedtek le.
A homlokzatok vakoltak, általában keretezés nélküli ablakkialakítással.
Az utcai főhomlokzatot sok helyen egyszerű párkányhúzás zárja, mely
vállként, cseréppel fedve szélesen kifut, mintha utcával párhuzamos
oromfalas tömegképzést akarna imitálni. Felületképzésnél a festett sima
vakolat és a színezett kőporos vakolat jelenik meg; színeiben fehér,
törtfehér, pasztellszínek. A lábazat többnyire vakolt, színnel kiemelt,
esetenként kő vagy tégla burkolatos.
Az épületek és utca viszonyát enyhe hátrahúzás jellemzi, kis méretű
előkertet formálva, melyet áttört utcai kerítés határol. A kerítések
alacsony lábazatúak, pillérrel vagy oszlopokkal tagoltak, melyek fém
anyagú áttört mezőket fognak közre. A ház előtti terület gondozott,
növényekkel beültetett, jellemzően virágoskertként kerül hasznosításra.
A házak mögött háztáji állattartás, a telek végét konyhakert foglalja el
jellemzően. Néhol fólia sátrak is megtalálhatóak. Az utcák aszfaltozottak,
két oldalon füvesített, fásított sávval, járdával. A közművek közül az
elektromos áram légkábelen vezetett, a víz, gáz és csatorna föld alatt jut
el a telekhatárig. A fésűs beépítés karakterre jellemző településkép a
földszintes kontyos-vállas, esetleg sima kontyos, manzárd tetőformájú
épülettömegek ritmusos sorolásából adódik, melyeket keskeny előkert és
áttört kerítés választ el az utcától. Az utcában a felújítások során ajánlott
a kontyos, manzárdos utcai homlokzat megtartása, erősítése, mert ez a
település igazi jellegzetessége, egyedisége.
Az új beépítéseknél ajánlott a földszintes 38-45 fokos magastetős
épülettömeg, utcára merőleges tetőgerinccel, utca felé konttyal zárva.
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Esetlegesen elképzelhető tetőtér beépítés, javasolhatóan utcai
kontyolással, utca felé tetőablakok nélkül. Az emeletes épülettömegek
kialakítását kerülni kell. Ugyancsak kerülendők az alacsony hajlású,
tájidegen tetőképzések. Fedés tekintetében javasolt a hagyományos
hornyolt cserépfedés alkalmazása. Az utcakép meghatározó eleme a
kerítés is, hiszen látni engedi a mögötte sorakozó házakat.
Településképileg akkor tölti be szerepét megfelelően, ha nem kitakar,
hanem elválaszt. Ajánlott az oszlopokkal megszakított erősen áttört fém
rácsozat, pálcázás, fonat alkalmazása.
Jó példák, ajánlások
FALUSI KARAKTERŰ TELEPÜLÉSKÉP MEGHATÁROZÓ TERÜLETÉNEK
ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSAI
TELEPULÉSKÉPI MEGHATÁROZÓ
JELLEMZŐ KARAKTER ELEMEK
TERÜLET
Beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítés,
kialakult állapot szerinti, vagy 2 m előkerttel

Szintszám

Földszintes, esetleg tetőtér beépítéses
Utcára merőleges magastető utca felé
kontyolva, vagy oromzattal, az utcaképhez

Építmény tömegformálása

igazítva 38-45 fokos tetőhajlással. Az utcára
jellemző építeszeti megjelenés figyelembe
vételével.
Vakolt fehér vagy pasztell homlokzatképzés,

Építmény anyaghasználat

cserép fedés hagyományos föld színekben,
fémlemez, cserepes lemez kerülendő
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Az udvaron oldalhatár mentén épített
melléképületek, állattartó es tároló
építmények. A melléképületek
Kerti építmények, műtárgyak

anyaghasználata és színei illeszkedjenek a
főépülethez, az utcaképet nem befolyásoló
esetekben a tetőfedés anyaga fémlemez fedés
is lehet alacsonyabb tetőhajlásszöggel.

Kerítés

Alacsony lábazatú, oszlopos áttört elemes, kis
és nagykapukkal

Közterület alakítás

Utca mentén zöldsáv, járda
A telepíthető fás szárú növényfajok

Zöldfelület kialakítás

mindenképp őshonos, táji adottságoknak
megfelelő növényfajok legyenek

18

Ábragyűjtemény
KERÍTÉS

Félig áttört kerítés alkalmazása jól
átlátható településképet biztosít.

Tömör kerítés alkalmazása nem
átlátható településképet hoz létre.

TELEPÍTÉS

Az utcára merőleges elhelyezkedés
egységes utcaképet mutat.
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Az utcához képest merőlegestől eltérő
elforgatott telepítés megbontja az
utcaképet.

TETŐFORMA

Azonos hajlásszögű tetők egységes képet
mutatnak.

Eltérő hajlásszögű tetők az utcakép
ritmusát megbontják.

Azonos hajlásszögű tetők egységes képet
mutatnak.

Eltérő hajlásszögű tetők az utcakép
ritmusát megbontják.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes
utcaképet alkotnak. Az egységesség
érdekében az újonnan épülő házaknak is
hasonló tetőformával kell hogy
épüljenek.

Eltérő tetőformájú épületek esetén nem
egységes utcakép jön létre.
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ÉPÜLETEK MAGASSÁGA, SZINTSZÁMA

Azonos magasságú és szintszámú
épületek egységes utcaképet alkotnak.

Eltérő magasságú és szintszámú
épületek megbontják az utcaképet.

SZÍNHASZNÁLAT

Az utca jellemző színhasználatához
igazodó épületek szerves egységét
képezik az utcaképnek.

Az utcaképbe nem illő színek használata
megbontja az egységet.

4.2. Kertvárosi karakter
Héreg településközponthoz közeli településülés részein a kertvárosi
karakter érvényesül, mely hordozza a falusi fésűs beépítés stílusjegyeit
is. A település régi utcaszerkezete a telekosztásoknak köszönhetően
bővült, új utcák jöttek létre. A későbbi kor építkezéseire a földszintes
kialakítás mellett a földszintes házak tetőtér beépítéssel megjelenése is
gyakori. Az oldalhatáron álló beépítési mód jellemzően megmaradt. A
házak az utcavonalra merőleges nyeregtetősek, az utca felé kontyolt,
vagy oromfalas tetőformával. Megjelennek bonyolultabb tetőformák,
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tagoltabb kialakítások is. Általában a lakóházak egy-két lakásosak,
kiszolgáló épületrészekkel bővítve, melyeket egymás után sorolva az
oldalhatár mellett helyezkednek el, mint ahogy azt a telek
beépíthetősége lehetővé teszi. Alaprajzi elrendezésük téglalap kontúrra
szerkesztett földszintes, vagy tetőtér beépítéses épületforma. A területet
egységét a közel azonos telekméretekből adódó hasonló arányú
épülettömegek összhangja adja. Ezt erősíti a közel hasonló építési- és
telekosztási - időnek megfelelő korstílus.
Megtalálható a mediterrán hangulatú 25-35 fokos tetők és a
hagyományos 38-42 fokos hajlásszögek is. Fedés anyaga jellemzően
cserépfedés, esetleg betoncserép. A homlokzatok egyszerű vakolt, vagy
kőporos vakolt felületek, tagozásuk díszítésük nem jellemző. Színek
tekintetében földalapú színek jellemzők, pasztelltől egészen a markáns
árnyalatokig. A kerítések áttörtek, kedvelt az oszlopok, esetleg faltestek
közötti áttört mezők kialakítása fémből, - kovácsoltvas, fém pálcás,
fémhálós kerítések- helyenként fából. A házak a kerítés mögött normál
előkert megtartásával helyezkednek el, az úttól széles kerítés előtti
zöldterülettel elválasztva. Az egységes környezet megteremtésének
fontos feltétele, hogy az új épületek arányaikban, léptékükben
hasonuljanak egymáshoz. Kirívóan magas, több szintes épületek a
kialakuló karaktert megzavarnák. Az egység megteremtésének az
eszköztárában a közterületek összehangolt rendezett kialakítása fontos
helyet tölt be.
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Jó példák, ajánlások
KERTVÁROSI KARAKTERŰ TELEPÜLÉSKÉP MEGHATÁROZÓ TERÜLETÉNEK
ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSAI
TELEPULÉSKÉPI MEGHATÁROZÓ
JELLEMZŐ KARAKTER ELEMEK
TERÜLET
Beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítés,
kialakult állapot szerinti, vagy 5 m előkerttel
Földszintes+ tetőtér beépítéses, az utcára

Szintszám

jellemző építészeti megjelenés esetén
földszint+1 szintes
Kontyolt esetleg csonkakontyos, oromfalas
tetőforma, 25-45 fokos tetőhajlással. Az

Építmény tömegformálása
utcára jellemző építészeti megjelenés esetén
összetettebb tetőforma is előfordulhat

Vakolt fehér vagy pasztell homlokzatképzés,
Építmény anyaghasználat

cserép fedés hagyományos föld színekben,
fémlemez, cserepes lemez kerülendő
Az udvaron oldalhatár mentén épített
melléképületek, állattartó es tároló
építmények. A melléképületek

Kerti építmények, műtárgyak

anyaghasználata és színei illeszkedjenek a
főépülethez, az utcaképet nem befolyásoló
esetekben a tetőfedés anyaga fémlemez fedés
is lehet alacsonyabb tetőhajlásszöggel.
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Kerítés

Alacsony lábazatú, oszlopos áttört elemes, kis
és nagykapukkal

Közterület alakítás

Utca mentén zöldsáv, járda
A telepíthető fás szárú növényfajok

Zöldfelület kialakítás

mindenképp őshonos, táji adottságoknak
megfelelő növényfajok legyenek
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Ábragyűjtemény
KERÍTÉS

Félig áttört kerítés alkalmazása jól
átlátható településképet biztosít.

Tömör kerítés alkalmazása nem
átlátható településképet hoz létre.

SZÍNHASZNÁLAT

Az utca jellemző színhasználatához
igazodó épületek szerves egységét képezik
az utcaképnek.
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Az utcaképbe nem illő színek
használata megbontja az egységet.

TELEPÍTÉS

Az utcára merőleges elhelyezkedés
egységes utcaképet mutat.

Az utcához képest merőlegestől eltérő
elforgatott telepítés megbontja az
utcaképet.

Az utcafronttól egyenlő távolságra lévő
épületek egységes nyugodt ritmusú
képet adnak.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő
távolságra lévő épületekkel lehetséges.
Hátra húzással megtöri az utca ritmusát.
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4.3. Településközponti karakter
Héreg településközpontja a Fő utca műemlékek közötti területén alakult
ki. Itt találhatóak a műemlék épületek, a boltok, posta, önkormányzat.
A település másik központi területe az általános iskola és óvoda
épületének környezete. A két szintes épület 2018-ban energetikai
korszerűsítés keretében újult meg.
Településközponti funkciót tölt be a Közösségi ház, mely a település
rendezvényeinek ad otthont. Az épületben számos klub és civil szervezet
működik. A színházteremben rendszeresek a kulturális programok.
Az épületek tömegformálása a funkciókhoz igazodóan nagyobb léptékű,
mint a környező falusias és kertvárosi területeké. Földszintes, földszintes
tetőtér
beépítéses,
kétszintes
magastetős
épülettömegek
is
megtalálhatóak, a funkciónak megfelelően. Színhasználatukra a pasztell
színek, a hagyományos anyagok használata a jellemző. Az épületek
energetikai korszerűsítése érdekében a tetőfelületeken napelemek
kerültek elhelyezésre. A tetőkialakításuk jellemzően magastető, függő
ereszcsatornával. Nyílászárói arányosak, a funkcióhoz és az
épületekhez illeszkedőek. Környezetükben szépen gondozott parkok,
közlekedő felületek alakultak ki.
4.4. Gazdasági karakter
Héreg településen a fő közlekedési utak mentén a külterületi részeken
alakultak ki a gazdasági területek. A gazdasági épületek földszintes és
kétszintes kialakításúak, magastetősek. A csarnokszerkezetek nagy
fesztávúak, magastetős kialakításúak, homlokzatuk és nyílásaik a
funkciókhoz igazodóak. Homlokzatképzésükben a vakolt festett felületek
mellett az előregyártott betonelemek natúr felülettel is megtalálható.
A telephelyek jellemzően
kialakításúak, a

kerítéssel

körülvettek,

áttört

dróthálós

Az épületek nagy alapterületűek, homlokzatuk egyszerű kialakítású,
funkcióhoz igazodó.
A megközelítésük közútról megoldott, a funkciókhoz kapcsolódó parkoló
szükségletek a telkeken belül megoldottak.
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4.5. Mezőgazdasági karakter
Héreg mezőgazdasági területeinek nagy része a külterületi ingatlanokon
található. Legjelentősebb a szántó, gyep, de mellette megtalálható a
véderdő, gazdasági erdő, vízgazdálkodási terület, halastó, nádas is. A
mezőgazdasági területek művelés alattiak, rendezett egységes képet
mutatnak. Ezek a területek a nem beépíthető területek közé tartoznak.
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4.6.Tájképvédelmi karakter
Héreg közigazgatási területén a táj- és természetvédelmi szempontú
kijelöléssel érintett területek az országos ökológiai hálózat övezet
magterület, ökológiai folyosó, és pufferterület. Megtalálható még a
Központi-Gerecse névvel jelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület, a Gerecse névvel jelölt különleges madárvédelmi terület.
A Gerecse területén zarándokutak, tanösvények, erdei iskolák,
hagyományos tájgazdálkodás, borutak, tájházak alakultak ki, melynek
Héreg is szerves része a sajátos településszerkezetével, ősnádasával. A
Gerecse egyik legszebb kirándulóhelyei közé tartozik. Héreg és
környékének turisztikai látványosságai: Király-kút, Prímás kastély,
Pisznice-barlang, Pusztamarót, Szent László-patak forrása, Péliföldszentkereszt, tardosi Malomvölgy.
Király kút: A Gerecse legszebb fekvésű forrása, amely egy szép erdei
tisztáson található. Történelmi érdekessége, hogy elmondások szerint
Mátyás király gyakran megpihent itt vadászatai során.
A falut körbevevő erdőségek számos védett növény és állatfajt rejtenek.
A területen molyhos tölgyes karszt- és karszt bokorerdők cseres
tölgyesekkel váltakozva borítják a felszínt. Ásványkincse: mészkő,
barnakőszén. A mezőgazdasági területhasznosítás legfőbb növényei: az
őszi árpa, kukorica, zöldpaprika, paradicsom, szőlő.
A táj- és természetvédelmi területeken fokozott figyelemmel kell a kívánt
változtatásokat elvégezni. Általánosságban fontos, a területek természeti
állapotának megtartása, javítása, a településképet meghatározó
településkarakterek
minőségének
megóvása,
a
kilátás
és
rálátásvédelem megvalósítása, a terület beépítetlen jellegének
megtartása.
A táj- és természetvédelmi
területeken nem ajánlott a reklámok
elhelyezésére szolgáló építmények, felszíni elektromos és hírközlési
létesítmények telepítése. A fényszennyezés elkerülése javasolt.
A telepíthető fás szárú növényfajok mindenképp
adottságoknak megfelelő növényfajok legyenek.

őshonos,

táji

A település zöldfelületi rendszere áll a külterületi és a belterületi
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részekből. A belterületen a közpark, sportpálya, rekreációs tér, fasorok,
parkok, és a temető rendezett felületei találhatóak. A magánterületek
nagyrészt elő- és hátsó kerttel rendelkeznek, de megtalálható az
állattartáshoz szükséges terek kialakítása is. A falusi részeken a
hagyományos kertművelés, konyhakert gyakori, a kertvárosias részeken
a rekreáció kiszolgálása teljesül jellemzően. A kertek rendezett képet
mutatnak, az elhanyagolt részeken karbantartó kaszálás, metszés, és
parlagfű írtása megoldandó feladat.
A temető a település szélén található. A rendezett zöldfelületi
rendszerhez kapcsolódóan helyezkedik el. A közlekedési területek
mentén zöldsávok választják el a járdákat és a telkeket. A zöldsávok
területén belül, megtalálhatóak a fasorok, cserjék és a füvesített
területek.
A parkok közlekedési építményei a gyalogosok számára biztosítják a
kapcsolatot a különböző irányú feltárási pontok között.
A zöldfelületek megőrzése, karbantartása fejlesztése javasolt. A
közlekedési felületek korszerűsítésekor utak esetében az aszfalt
burkolat, a járdák estében a kiselemes térkő burkolat alkalmazása a
javasolt.
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5.

REKLÁMOK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Cégér, reklám, reklámhordozó elhelyezése a településen a
polgármesterhez benyújtott településképi bejelentés lefolytatását
követően helyezhető el, a településkép védelmével összeegyeztethető
módon. Ennek célja, hogy a falu összképét, rendezett megjelenését oda
nem illő elemek ne tegyék tönkre. Elhelyezésnél fontos szempont, hogy
a környezettel összhangban, úgy kell elhelyezni, hogy az ne
akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak
a rendeltetésszerű használatát, ne sértse a szomszédok jogait és
törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet, és ne
akadályozza a térfigyelő kamerarendszer működését. Szükséges a
reklámhordozók
méretének,
darabszámának,
színhasználatának
korlátozása is, hiszen nem szabad hogy a településképben a reklámok
domináljanak, vagy zavaró túlsúlyba kerüljenek. A reklámhordozók
megválasztására is gondot kell fordítani, mert egy foszladozó,
rozsdásodó hirdetés nem csak hogy célját nem éri el, hanem a települést
is rossz színben tünteti fel. Javasolható, hogy utcafrontonként
maximálisan egy hirdetés kerülhessen kihelyezésre, kis méretben, jó
minőségben előadva.
A település összképének fontos elemét adja a közterület rendezettsége.
Itt nem csak a házak előtti rész gondozottságát kell érteni, hanem a
közösségi épületek, teresedések, közhasználatú részek kialakítását,
utcabútorok elhelyezését. Fontos, hogy ezek megjelenése egységes
arculatot tükrözzön, átgondolva következetes legyen kialakítva. Érdemes
ennek a kialakításnak már a tervezés fázisában elé menni, olyan
koncepciókkal, tervekkel, melyek tartalmazzák az alkalmazandó padok,
szemetesek, kerékpár tárolók formavilágát. Fontos a buszmegállók, és
egyéb közterületen elhelyezett építmények arculatot alkotó kialakítására
ügyelni, és azt következetesen végigvinni. A kialakult jó példák és
megoldások továbbvitele segíti ezen célok elérését.
Műszaki berendezések tekintetében is a településkép összhangjának
megteremtése a cél. Mind a családi házak esetében, mind pedig a
hírközlő és közműszolgáltató társaságok tekintetében követendő elv,
hogy a berendezések elhelyezése ne legyen vizuálisan zavaró és túlzott
hangsúlyú. Családi házaknál javasolható, hogy az antennák, kültéri
egységek az utcáról kevésbé látható helyre kerüljenek. Szolgáltatók
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fejlesztéseit is összhangba kell hoznia a településképi elvekkel.
Hírközlés tekintetében vizsgálni kell a meglévő magasabb építmények
tájba illeszkedő bevonását, és a rejtett elhelyezés lehetőségét. Vigyázni
kell viszont, hogy túlzott méretű és hangsúlyú berendezések ne
kerüljenek kihelyezésre. Ezek létesítésére a település határán kialakuló
gazdasági-ipari területeken kell lehetőséget teremteni. Közművek
tekintetében az elektromos kábelezés vezetése jelenik meg láthatóan.
Elrejtése a legalább a központi területek környékén ajánlatos lenne.
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6.

JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK

A korábbi fejezetek összefoglalásaként bemutatásra kerülnek
példaértékű megoldások, melyek a jövőben átalakítandó, felújítandó,
építendő építmények tervezéséhez adnak iránymutatást.
Műemlék felújítások
A műemlék épületek meghatározó részét képezik a településeknek, ezért
nagyon fontos, hogy a felújításuk mintaértékűen valósuljon meg.

Középületek
A
település
középületei
színeiben,
tömegformálásában példaként szolgál.

anyaghasználatában,

Közterületek
A település egészére javasolt az egységes arculat kialakításához a
burkolatok és a kiegészítő utcabútor elemek összehangolása, a
zöldfelületek rendezése.

Lakóépületek
Az új és felújított lakóépületeknél nagyon fontos szempont a
telepítésben, a színhasználatban, a tömegformálásban az utcaképhez
illeszkedés. A homlokzat színeinek egymáshoz való harmonikus
illeszkedése összhangban kell, hogy legyen a lábazat és a kerítés
színeivel. Az ablakkeretek, tagozatok, díszítések alkalmazásánál a túlzott
megjelenést kerülni javasolt. Pasztellszínek és a közép tónusú színek
használata javasolt.
A településkép legmeghatározóbb elemei a régi, falusias karakterű
lakóépületek. Ezek felújítása, új értékekkel való megtöltése példa értékű
lehet. A meglévő homlokzati arányok megtartása mellett, új nyílászárók
beépítésével, homlokzat újra vakolásával, oszlopok és lábazat
díszítésével hangulatos épület alakítható ki. A forma akár egy kisebb
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tetőtér beépítés megvalósítását is lehetővé teszi. A modernizált külső és
belső mellett egy olyan épület alakul ki, mely a település értékeit tovább
örökíti.
Az épületek felújítására, bővítésére, új épületek utcaképbe illesztése
minden esetben egyedi feladat. Az alábbi jó példák a mai kor építészeti
részletmegoldásait alkalmazva, a karakterre jellemző tömegformálást
megtartva egységet teremt a múlt és a jelen között, mintaként szolgálva
a jövőben tervezendő lakóépületekhez.

Családi ház, Bajót
Somody és Társa Tervező Bt
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Plébánia bővítés, zarándok szállás,
Pilismarót
Somody és Társa Tervező Bt
Családi ház, Mór
Dankó Kristóf

Kerítések
A kerítés és a mögötte álló épület egységet alkosson. A kerítések
áttörtek, kedvelt az oszlopok, esetleg faltestek közötti áttört mezők
kialakítása fémből, kovácsoltvas, fém pálcás, fémhálós kerítésekhelyenként fából. A kerítésmezők túlzott megformálása nem illeszkedik
az utcaképbe.
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Ábragyűjtemény
GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

A gépészeti berendezés falra történő kihelyezése településképileg meghatározó nem
esztétikus.
KERÍTÉS

Félig áttört kerítés alkalmazása jól
átlátható településképet biztosít.

A túlzottan megformált településképbe
nem illeszkedő kerítés alkalmazása nem
megfelelő.

SZÍNHASZNÁLAT

Az utcaképbe nem illő színek használata megbontja az egységet.
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MELLÉKÉPÜLETEK

Melléképületek építésekor figyelni kell arra, hogy az udvar ne legyen túlzsúfolt. Az
utcaképben ezek ne legyenek túlhangsúlyosak.

TETŐFORMA

Azonos tetőformájú épületek egyenletes
Eltérő tetőformájú épületek esetén nem
utcaképet alkotnak. Az egységesség
érdekében az újonnan épülő házaknak is egységes utcakép jön létre.
hasonló tetőformával kell hogy
37

épüljenek.
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7.

ZÁRSZÓ

Mindannyiunk számára fontos az otthon, az otthon melege, a hazai
levegő illata, a rendezett, tiszta környezet, hiszen életünk szerves része.
Fontos, hogy tisztában legyünk településünk történelmével és őrizzük
azokat az értékeket, melyek őseink ránk hagyományoztak, hogy ezeket
majd átadhassuk gyermekeinknek, unokáinknak és dédunokáinknak
bízva abban, hogy ők is hasonlóképp teszik ezt majd a következő
évszázadban és nekik is lesz hová hazatérniük.
„Egy ember élete (...) szilárdan kell hogy gyökerezzen a szülőföldben, hogy magába szívhassa a
gyengéd szeretetet a táj és az ott élők szorgos munkája iránt, a tájat betöltő hangok és az övéi
beszédének jellege iránt, hogy első otthona soha semmivel össze nem téveszthetően ismerőssé váljon,
ha majd kitárul számára a világ.”
George Eliot
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