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BEVEZETÉS          

Aki otthont épít magának, az formát ad a saját otthonának. Igaz, hogy minden forma 

kívánatos lehet, de nem mind együtt. Máskülönben nem lenne már otthon.         

Antoine de Saint-Exupéry 

Ahhoz, hogy otthon legyünk, nem elég csak a saját házunkra, kertünkre, otthonunkra 

figyelmet szentelnünk. Az otthonunk, házunk szoros kapcsolatban van szűkebb – tágabb 

környezetével (szomszédaival, az utcájával, településével), ezért meg kell ismerjük az 

építészeti örökségünket, a hely szellemét, a helyi „módit”. 

A helyi identitás, alapvető és fontos része életünknek. 

A települési, közösségi identitástudat a megismeréssel kezdődik, majd a megbecsüléssel és 

gondoskodással teljesül be.  

Ellend Településképi Arculati Kézikönyv a mai képét rögzíti a településnek, amely nem 

kizárólag a lakott területekre koncentrál, hanem bemutatja a külterület sajátosságait is, 

kiemelve azokat a tulajdonságokat, melyek egy-egy területrészt különbözővé, netalán 

egyedivé tesznek.  

A Településképi Arculati Kézikönyv egyrészt a község lakói számára készül, hogy közérthető 

formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti érték, amely a sajátjuk, 

amelyre büszkék lehetnek, és amelyet a jelenlegi és a korábbi generációk együttesen hoztak 

létre. Másrészt azok számára nyújt segítséget, akik ebbe a kialakult épített világba új 

épületekkel vagy régi épületek átalakításának, felújításának szándékával kívánnak új 

elemeket létrehozni. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Antoine_de_Saint-Exupery
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ELLENDRŐL 

A baranyai aprófalut Ellendet Pécs felől érkezve, a romonyai domb lábánál, – a 

„Nagynyárfánál” – lefordulva érhetjük el.  

A baranyai dombságra jellemző, a völgyekben réttel szegélyezett kanyargó patak, a mai 

napig a Ellend település szerkezetének is meghatározó eleme. A községet kettészelő 

vízfolyás, Árpádkori nevén „Gyöngyös-patak” az 1800-as években a község területén négy 

vízimalmot is hajtott.  

A jellemzően útifalu jellegű település, az idők során 2 kisebb utcával bővült de eredeti 

szerkezete továbbra is meghatározó maradt. 

A régészeti ásatások tanúsága alapján a község határa már a rézkorban lakott volt. Ezen a 

helyen, a mai községtől északra, került elő az ellendi fibula néven ismert országos 

jelentőségű régészeti lelet.  

Leírások szerint, a Gyöngyös és a Hódós patak közt, a mai községtől északra volt a falu 

elődje, a Geresd nevű árpád-kori település. Két nemesi család és baranyai várjobbágyok 

lakták, első ismert birtokosa Geresdi Tamás megyei nemes volt. A község lakossága az 1300-

as évek elején költözhetett a mai helyére, s nincs kizárva, hogy neve az Óváriak ellen indított 

peréből ered, – mert a leírás szerint „a község egy részét várjobbágyok perlik Óváriak ellen 

előbbiek javáról, utóbbiak győzelmére”. 1311-ben a település az Óváriak birtoka lett.  

Az 1600-as évek végéig a település nem része a pécsváradi apátságnak, néha püspöki, de 

többnyire királyi birtok. A török kiűzése után pereskedett érte a pécsi püspök és a pécsváradi 

apát is, amelynek eredményeként a pécsváradi apátság jobbágyközségei közé került, egészen 

az apátság végleges megszűnéséig.  

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1600-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csv%C3%A1radi_benc%C3%A9s_kolostor
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%B6r%C3%B6k_ki%C5%B1z%C3%A9se_Magyarorsz%C3%A1gr%C3%B3l
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi_egyh%C3%A1zmegye
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1773-ban Mária Terézia a község egy részét, (ellendi puszta) az Egyetemi Alaphoz csatolta. 

1785-től a Fekete erdő környékéről német jobbágyokat (6 család) telepített be, akik a terület 

egy részén (Németföldek, Németrét) kaptak szántót és réteket. Utcájuk a mai Kossuth út. 

(régebben „Németutca”) A szájhagyomány szerint a Bencevölgyben, bencés kolostor állott, 

ami bizonyára túlzás, de az építőanyag-maradványok alapján feltételezhető, hogy 

részbirtokuk és épületük is volt itt. Közelítően 1700-ig a hásságyi, majd a berkesdi 

plébániához tartozott. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1773
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9sek
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ÖRÖKSÉGÜNK 

Örökségünk, a múltból ránk maradt emlékek, amelyek értéket képviselnek számunkra, 

felelősséggel tartozunk értük és a mondás szerinti „nem apáinktól kaptunk örökbe, hanem 

unokáinktól kölcsön” elvet követve kell gondoskodnunk róluk. 

Az épített örökség a kulturális örökségnek a mindennapok számára a legkézzelfoghatóbb. 

Jelen fejezetben csokorba szedtük Ellend múltját, történelmét leíró épített örökségi elemeket, 

mindazon épületeket, építményeket, amelyek sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, 

településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település 

szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élő emberek és közösségek 

munkáját és kultúráját híven tükrözik, a táj jellegzetes képéhez tartoznak. 

 

MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK (HV, M) 

A település „Fő utca” jellegű központját a templom, az egykori iskola, a kocsma, a 

kovácsműhely, a tejbegyűjtő és a községház alkotta, amelyek funkciója mára már átalakult, 

de továbbra is központi szerepkörűek maradtak.  

Római katolikus templom 

1893-ra lakossági adományokból készült templom “Szent Őrzőangyalunk” tiszteletére szentelt 

római katolikus templom. Négyszög keresztmetszetű homlokzati tornyú, fő hajós alaprajzi 

kialakítású, félköríves szentéllyel záródó építmény. Egyszerű megjelenésű homlokzata 

vakolatsávokkal, színváltásokkal díszített íves záródású nyílásokkal tagolt. 
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Lakó- és gazdasági épületek 

A település alapszerkezetének tengelyét, a Petőfi Sándor utcán fésűsen sorakozó 

parasztporták illetve kisvárosi léptékű szerény polgárházak alkotják, amelyeknek számos 

példánya a mai napig változatlan vagy részben átalakított formájában képviseli a múlt 

építészeti hagyományát. 

Ellend lakó- és gazdasági épületeinek egyedi jellegét az íves záródású pillér közzel kialakított 

oldaltornác, a pártázatos oromkialakítás illetve tégladíszes gazdasági épületek adják. 
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Présházak 

A szőlőterület nagysága árulkodik a térségben egykor jelentős szőlő és gyümölcstermesztési 

ágazat népszerűségéről. Ugyan a terület használata, funkciója – hétvégiház – részben 

megváltozott, de a megmaradt egykori présházak és gazdasági épületek még szép archaikus 

képet mutatnak.  

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. 
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MEGHATÁROZÓ ZÖLDFELÜLETI, TÁJI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

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

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

lejtőszögű területeken a talaj elmosódásra, erózióra hajlamos. Az Ellendi-patak partmenti 

sávjával fontos tájalkotó tényező. A duzzasztásával létrejött tavak hozzájárulnak a változatos 

tájszerkezethez.  
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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 vízfolyásnak köszönhetően Ellend külterülete viszonylag változatos, 

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

gyümölcstermesztésnek évszázados hagyományai vannak a belterülettől keletre eső 

területeken. Tájtörténeti és tájszerkezeti jelentősége miatt megőrzése javasolt.  

Országos és helyi jelentőségű természetvédelmi terület, valamint Natura2000 terület nem 

található Ellenden. 

Védett természeti érték Ellenden a nemzeti ökológiai hálózat részeként ökológiai folyósként 

nyilvántartott területrész, az Ellendi-patak sávja. 

A Vasas-Belvárdi vízfolyás sávja a mellette húzódó erdőterületekkel látványértékek 

szempontjából is igen nagy jelentőségű. Ez a terület tájképvédelmi szempontból fontos és 

megőrzendő. 

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

felszíne a külterülethez hasonlóan igen változatos domborzatú. Karakterét alapvetően 

meghatározza a rajta keresztülfolyó Ellendi-patak és az azt kísérő növénysáv. E köré 

szerveződött a településközpont parkja is a sportpályával, játszótérrel. Több helyen találunk 

gyepes vagy növénnyel beültetett részűket. A szépen karbantartott vízelvezető árkok szintén 

a zöldterület meghatározó vonalas létesítményei.  

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

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

A belterületi kertek a környező gyümölcsösökkel, szántókkal állnak közvetlen 

szomszédságban, ezáltal biztosítva ökológiai összeköttetést a külterületi és belterületi 

zöldfelületek között.  
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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. 

Építményt, építményrészt a környezet adottságainak figyelembevételével, ahhoz illeszkedve 

kell megvalósítani úgy, hogy a beépítés az adott utca értékeit figyelembe vegye. 

Az illeszkedés szempontjai: 

 a beépítés módja, mértéke, és a használat rendeltetése, 

 a szomszédos ingatlanok benapozásának, kilátásának és megközelítésének 

zavartalansága, 

 az alaprajzi elrendezésből adódó tömeg és homlokzatképzés utcaképre gyakorolt 

kedvező hatása, 

 a homlokzat tagolása, színezése, a nyílászárók kiosztása, 

 a tetőzet kialakításának, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, 

anyaghasználatának környezethez illő megválasztása, 

 növények fajtájának, telepítésének gondos megválasztása, 

 a közterületek kialakításának, az utakat kísérő zöldterület megőrzése, 

 a rendeltetéssel összefüggő hirdető-berendezések elhelyezésének és kialakításának 

településképi megfelelősége, 
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 az épületgépészeti és egyéb berendezések, valamint tartozékaik lehetőleg takart 

elhelyezése, 

További általános érvényű ajánlások: 

 A közterülettel érintkező telekhatáron történő építés esetén az egy telken lévő 

épületeket egységes terv alapján ajánlott kialakítani. 

 Magastetős épület tetőterét legfeljebb egy szintként javasolt beépíteni. 

 Síktáblás napelem, napkollektor magastetős épületen az épület ferde tetősíkjában, 

azzal megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az épület attikájának 

takarásában ajánlott elhelyezni. Minden esetben lehetőleg a közterületről nem látható 

módon. 

 A védett építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk megváltoztatható, 

azonban értékei nem csökkenhetnek. 

 Védett területen adótorony, antennatorony, reklámtorony, reklámzászló, vagy az 

utcaképet egyéb módon károsan befolyásoló építmény elhelyezése nem javasolt. 

 

 Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél elengedhetetlen szempont a 

településkép védelme. 
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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) 

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

fejlesztésnél a meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe kell venni, 

rendszerszerű tervezés javasolt 

 az ökológiai folyosó területein megőrzés céljából a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való 

együttműködés, az általuk javasolt kezelési, hasznosítási módok betartása javasolt 

Ajánlások erdőterületekre 

 ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak, részleteinek őshonos 

növényzettel való fokozatos átalakítása, 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 

 

 



 
 

26 
 

 

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  

 javasolt az egyik tavat szabadidős tevékenység számára használhatóvá tenni 

Ajánlások közterületi zöldfelületekre, utcafásításra 

 egységes utcafásítás telepítése, ahol elegendő hely áll rendelkezésre. Ügyelni kell a 

megfelelő fafaj kiválasztására és a telepítési távolságra.  

 utcafásításhoz ajánlott fajok: kőris, berkenye, juhar, hárs, valamint ezek alakilag 

változatos fajtái 

 javasolt a kultúrház mögötti közpark bejárati részének hangsúlyozása, ezáltal az 

utcaképbe való bevonása 

 

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

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

nem hivalkodó színben. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK  
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HAGYOMÁNYOS KARAKTER  

A lakóterületre a település egykori mezőgazdasági jellegének megfelelően, a keskeny, de 

hosszan elnyúló telekméretek és az oldalhatáron álló földszintes parasztházas beépítés 

jellemző.  

A beépítési mód jellemzője az előkert nélküli, északnyugati oldalhatáron álló fésűs, illetve 

hajlított házas forma. 

Igen egységesnek minősíthető a telekhasználat, mely szerint a lakóépületek környezetében 

gyep, díszkert található, ezt követi a gazdasági épületek zónája, majd a szántóföldi művelés 

területe. 

A falu jellemző háztípusainak kialakulását több körülmény is befolyásolta. Elsősorban 

gazdasági-társadalmi tényezők, szegénység-gazdagság, a természeti adottságok és a 

néprajzi környezet alakították a hagyományokat. Helyi jellegzetesség az utcafrontra néző 

oromfal, kettős vonaldíszítésű íves lezárás. 

A lakóépületek sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel kapcsolatos történeti 

fejlődést, mind a hosszházas (utcavonalra merőleges), mind a hajlított házas (utcával 

párhuzamosan befordított), lakóépület típus megtalálható. A beépítést tarkítja a 

melléképületek igen változatos, oldalhatár menti, illetve arra merőleges elhelyezése is. 

A Karakter épületei ugyan nem homogének, hisz a területen az utcával párhuzamos gerincű 

városias tömegalakítású illetve a 70-es évek emeletes épület típusai is meg-megjelentek de 

ettől függetlenül 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, kontyolt, csonkakontyolt 

nyeregtetős - 40-45 fokos - kialakítású épületek jellemzik, néhány utcával párhuzamos 

gerincű épület típus mellett. Új építés esetén a területre jellemző, hasonló tömegű és 

egyszerű tetőformájú épületben gondolkodjunk.  

A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, 

bonyolult tetőforma idegenül hat és megbontja a falu egységes utcaképét, ezért kerülendő. 
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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 településre a téglaépítésű, vakolt homlokzatú, cserépfedéssel, kő lábazattal készült 

lakóházak jellemzők. 

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.  

Ellenden 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 

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 nyíláskeretek 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 

A 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. 

Kertek 

Az előkertek a település arculata szempontjából különösen fontosak, hiszen az utcakép 

formálásában is szerepük van. Az előkertekbe maximum 1 méter magasságú növényzet 

ültetése javasolt. A kertek végeiben álló gazdasági épületek és ezzel együtt a gazdasági 

funkció lehatárolása növényfuttatással vagy keskeny sövények telepítésével kedvező 

megoldást nyújt. 
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PINCÉK ÉS ZÁRTKERTEK KARAKTER  

Ellend belterületéhez, dél-nyugatról közvetlenül kapcsolódó - volt zártkerti – terület a 

Szőlőhegy. A mintegy 200 db szőlő és gyümölcsfákkal betelepített telkek jelentős hányadán 

épület is áll. Ezek túlnyomó része a helyiek mellett a pécsi lakosok tulajdonában van, akik 

számára a telek egyszerre látja el a hétvégi telek, nyaraló, szőlő, zöldségeskert funkcióit, így 

a terület immár a kiskertművelés és a hétvégi házas pihenés övezete is. 

A terület keskeny útjai részben kiépítettek, az elektromos áram légvezetékeken biztosított. 

A terület déli határát közel 10 épületből álló pincesor zárja. A jellemzően szabadon álló, 

oromfalas nyeregtetős, egyszerű megjelenésű, földszintes présházak és zártkerti épületek 

megőrzése települési érdek. 
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PINCÉK ÉS ZÁRTKERTEK KARAKTER AJÁNLÁS 

Telepítés 

Új épület esetén ügyeljünk arra, hogy a kisméretű telkek nem egy családi ház méretű épület 

színterei. Az épületek méretét, alapterületét a szükséges belső tereket minimalizáljuk a 

kerttel való közvetlen kapcsolatot biztosító teraszt / kertet maximalizáljuk. 

Új épületünket a terepre illeszkedve helyezzük el, kerüljük az épület földbe vájását, a 

zavaróan magas rézsűk, valamint támfalak alkalmazását. 
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Magasság 

Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia a már meglévő épületek sorába.  

A karakterben a kisfesztávú (max. 5,0 m), kizárólag földszintes, épületek létesítése fogadható 

el. A meglevő épülettömegek megtartásával javasolt az épületek felújítása, átalakítása, 

korszerűsítése.  

 

Tetőhajlás, Tetőforma 

A Karakterben hagyományosan alkalmazott tetőhajlásszög 40-45°. Az épületek telepítése 

mellett ez a legmeghatározóbb építészeti karakter, melyhez igazodni szükséges. 
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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 kevés, de jól megválasztott anyagok harmonikussá teszik az épület megjelenését. Ahhoz, 

hogy az összhatás kiegyensúlyozott és egyedi legyen, fontos, hogy a különböző felületek 

szín- és anyagkiválasztása összehangoltan történjen. 

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

tetőfelületen alkalmazott fémlemez fedés. 
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Kerítések 

A karakterben 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 kertes mezőgazdasági területek 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 

Ellend külterületének terület használatában a szántóföldi termelés a domináns, e területek 

három oldalról is határolják a belterületet. 

A lakóterülettől nyugatra található erdőfelületek, gyepek, korábbi zártkertek, valamint délre 

tavak, nádasok színesítik a község tájszerkezetét. 

A Baranyai-dombság dombos-völgyes tájképét őrző település értéke maga a földrajzi 

elhelyezkedése. A völgytalpba épült falu, a völgyoldalakba lévő szőlő gyümölcsös, és a 

dombhátra felfutó fásítások természetközeli látványa, tájképvédelmi övezetként, a 

vízfolyások és a patak menti gyepfelületek mezsgyék, erdősávok a biodiverzitás fenntartását, 

a fajok vándorlását elősegítendő ökológiai folyosóként védet területek.  

A természeti és tájvédelemmel érintett területeken hírközlési és egyéb torony jelegű 

építmény illetve felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat elhelyezése nem 

javasolt. 

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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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 kerülendő.  

A szántóföldi mezőgazdasági táj jellegét javasolt változatosabbá tenni erdősávokkal, 

tájfásítással. Külterületi létesítmények körülhatárolása esetén kerülendőek a 2-3 méter 

magas átláthatatlan falat képező örökzöld ültetések, helyettük alacsonyabb lombhullató 

térhatárolók kedvezőbbek. 

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. 
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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. 

 

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 

Amennyiben szükséges az egyes földrészleteket elhatárolni huzallal erősített élősövénnyel, 

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

Közterületek településképi útmutatója 

A település közösségi életének hálózatát és színterét a központi helyek, az utcák és terek 

valamint a település zöldterületi elemei alkotják. A település arculatát nagyban befolyásolja e 

terek minősége, állapota. 

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, ezért - hogy e kis 

lépések is egy jobb struktúra felé vezessenek - fontos, hogy legyenek érvényesíthető világos 

célok, irányelvek: 

A település utcái vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, 

egységes kialakításuk fontos, amelyben látványos előrelépést jelenthet a már nem használt 

közterületi elemek elbontása. 

A zavaros utca- és településkép elkerülése érdekében közterületek fejlesztésekor is 

alkalmazkodjunk a meglévő beépítési adottságokhoz, az utcakeresztmetszetekhez. 

Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, 

nyomvonalvezetésre, felszíni és felszín alatti elemeinek utcaképbe illesztésére. 

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra és az 

akadálymentességre egyaránt törekedni kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges 

színek javasoltak. 

A virágos zöld utcák, a gondozott utcai teresedések, a jó minőségű és használható közterület 

javítja a lakókörnyezet minőségét.  
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A nagyobb kiterjedésű köztereken fontos a megfelelő árnyékolás illetve a megfelelő ülő- és 

pihenőhelyek biztosítása. A kihelyezett épített elemek anyaghasználatánál tekintettel kell 

lenni teljes életciklusára, energiaigényére illetve a minimális hőelnyelő képességre. (Fehér és 

világos felületek alkalmazásával) 

A belterület karakterének alakításában fontos szerep jut a zöldnek. A település központi 

magja a pataknak köszönhetően nagy zöldterülettel rendelkezik. A ligetes park jó példa a 

patak-menti vegetáció közparkként való kiegészítésére. A rendezett patakmeder, a sétautak 

és a kiegészítő elemek (padok, játszótér, kerti sütő) együttesen járulnak hozzá a település 

karakteréhez.  
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A járda és az úttest közötti keskeny sáv szépen karbantartott, a szűk hely ellenére több 

helyen díszfák és változatos növényzet alkotja, ami kedvező utcaképet eredményez.  
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A kertek gazdag növényzete is szerepet vállal az utcakép alakulásában. A változatos terep 

adta lehetőségeket kihasználva több helyen találunk gyepes vagy növénnyel beültetett 

részűket. Talajtakaró cserjék alkalmazása ezeken a helyeken megoldást jelenthet az eróziós 

károkra is.  

Kedvezően befolyásolja az utcaképet a néhány helyen megjelenő kerítésfronti sövény, az 

előkerti díszkertek és változatosabb díszfák megjelenése kerten belül is. Ez a tendencia 

megőrzendő, további változatos előkerti növényültetéssel fokozható. Kerülendőek a 2-3 

méter magas átláthatatlan falat képező örökzöld ültetések, helyettük alacsonyabb 

lombhullató térhatárolók kedvezőbbek. A telkek előtti zöldsávok kialakításában és 

fenntartásában pedig a lakók továbbra is szerepet vállalhatnak. 



 
 

61 
 

 

A meglévő fás növényállomány megőrzendő mind a közterületeken, mind a magánkertekben.  
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REKLÁMFELÜLETEK, HIRDETŐTÁBLÁK  

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

információs és útbaigazító táblák illetve az intézmények és boltok tájékoztató feliratai, a helyi 

vállalkozások cégfeliratai jellemzőek. 

A településen példaértékű a tájékozódást segítő, jól értelmezhető táblarendszer és az 

összehangolt közterületi építmények. 

Az információ közlését kreatív módon, a környezethez illeszkedve alakítsuk ki. A 

reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az épület 

karakteréhez, anyaghasználatához, színeihez. 

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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