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A településről
Minden

település

arculatát

nagyban

meghatározza a természetes és épített, művi

Kisdorog Tolna megye déli harmadában helyezkedik el, a

környezete. Új épületek, építmények esetén a

Bonyhádi kistérség települése. A Tevel és Tabód közt

hosszú évek alatt kialakult szűkebb és tágabb

elhelyezkedő település közvetlen környezetében fekszik

környezetet is figyelembe kell venni, valamint

Bonyhád városa is. A települést megközelíteni Tabód felől

azok

összekötő burkolt úton, illetve Bonyhádvarasd és Tevel

hosszú

távú

hatásait

a

közvetlen

hasonló minőségű utakon lehet.

környezetükre.
igazodik

A település közlekedési helyzete mind a megyében, mind

környezetéhez, harmonikus egységet alkot azzal,

pedig a kistérségben igen kedvezőtlen. A 65-ös és 6-os

képes kortárs megoldásokat alkalmazni a helyi

főközlekedési utak árnyékzónájában fekszik. Az előnytelen

értékeket, jellegzetességeket figyelembe véve,

fekvést

Egy

jó

melynek

épület

minden

elengedhetetlen

esetben

a

helyi

építészeti

karaktere ismerete.

valamelyest

ellensúlyozza,

hogy

Bonyhád

-

Bonyhádvarasdon keresztül - megközelíthető.

Kép forrása: Panoramio.com

A Településképi Arculati Kézikönyv bemutatja
Kisdorog építészeti értékeit, és csokorba gyűjti a
település

jellegzetességeit,

megoldásait,

amelyek

hagyományos

építészeti

építészeti

alkalmazásával
karakterhez

és

a
az

egységes településképhez jobban igazodó, az
építtető

büszkeségére

váló,

arányosabb,

esztétikusabb épület építhető.
A kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg, nem
kötelező

érvényűek,

nem

célja

a

tervezés

szabadságának korlátozása, hanem a település
karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek
bemutatása és arra érzékenyen reagáló új
gondolatok ösztönzése.
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Kisdorog története

Építészeti örökségünk egyszeri és pótolhatatlan
Építészeti örökségünk mind az, amely sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél

A XVIII-XIX. században a település a Dőry család birtokában volt,
több mint 200 évvel ezelőtt német telepesek kerültek e területre. A

fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és
kultúráját híven tükrözik illetve a táj jellegzetes képéhez tartoznak.

plébániát Dőry Árpád alapította 1793-ban. A mai templom 1794ben épült, későbarokk stílusban. Alatta, a domboldalban a Dőry
családnak van kriptája. A lakosok egy része a XIX. század végén

Meghatározó építészeti értékek, területek (HV, M)

Németországba és Amerikába vándorolt, majd ez a tendencia leállt
1907-ben, sokan vissza is települtek Kisdorogra. 1916-ban épült
az iskola. 1928-ban készült el Bonyhád és Kisdorog közötti
útszakasz, majd 1935-ben a Paradicsompuszta és Kisdorog közötti
utat építették meg. 1949-ig húsz egyesület jött létre, amely
meghatározó képet adott a település kulturális életének. Az 1940es években megkezdődött a németek kitelepítése, helyükre

Kisdorog két műemléki védelem alatt álló objektummal rendelkezik, a Római katolikus templom és a hozzá tartozó plébánia épülete.
Egykori épületeinek nagy részének már csak tömege és beépítési módja őrzi elődeink hagyatékát.
Az épületek modern átalakításával egyre gyorsabban tűnnek el építészeti értékeink. Ahhoz hogy megmenthessünk közülük néhányat a
jövő számára, hogy jó példaként, mintaként szolgálhasson az elkövetkező épület felújításokhoz sürgősen lépni kell. A jövőben ezen
épületek értékmegőrzésére az önkormányzatnak és a lakosoknak is figyelmet kell fordítania, és pályázatok segítségével,
önkormányzati támogatással segíteni az építészeti hagyományok fennmaradását.

bukovinai székelyek és felvidéki magyarok érkeztek. Ennek ellenére
szép számban maradtak németek a településen.
A lakosság nagyobb része katolikus, kisebb hányada református
vallású.

Kisdorog

gazdag

szakrális

hagyományokban

és

emlékekben. Innen származik a Szent Rozáliát ábrázoló festmény
is. A rokokó stílusú kép feltehetőleg a földbirtokosok személyéhez
köthető, mert a képen magyar nyelvű felirat tudósít Rozália
mártíromságáról.
A kisebb kastélyok sorába tartozik a kisdorogi, romantikus
díszítései a XIX. század második felét idézik. A kastély ma
elhanyagolt, de tervek készülnek megmentésére.
A település szerkezete nem sokat változott az idők folyamán. A
faluban a hagyományos, ún. fésűs beépítésű parasztházas beépítés
a jellemző, néhol átalakult már modernebb épületekkel.
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Római katolikus templom

Római katolikus plébánia

Dőri-kastély

Kálvária

A falu Szent Lőrinc tiszteletére szentelt római katolikus

Utcavonalon, a fésűs beépítéshez illeszkedő, téglalap alaprajzú, a

Az épület romantikus díszítései a XIX. század második felét

A hatvanas években a kisdorogi kálváriahegyen a falu hajdani

temploma klasszicista stílusban épült a XVIII-XIX. század

terepszintet követő földszintes, illetve utcai homlokzata felől

idézik,

gazdag

sváb lakói által épített stációkat tönkretettek, a tégláit

fordulóján. A település felett domboldalon, szabadon álló,

emeletes, nyeregtetős lakóház. Az épület tömege, utcai, tört ívű

részletképzésű, díszes oromfallal kialakított, beforduló tömegű

széthordták, mezőgazdasági területté nyilvánították a hegyet. A

lépcsősoron át megközelíthető, egyhajós templom. A

széles párkányokkal megosztott oromzata emeli a védett

kastély

2000-es évek elején Fetzer Lőrinc kezdeményezésére a

lépcsősor melletti támfalból nyílik a Dőry család kriptája,

épületek sorába.

lépcsőzetesen

bejárata felett a család címerével.

de

korábbi

ma

épület

elhanyagolt.
kialakított,

lehet.

Valaha

Dombormotívumos
szimmetrikus

volt

ablakdíszei,

orom megoldása,

Németországba

„vissza-vándorolt”

és

a

faluban

még

ritmusosan ismétlődő nyílásai építészeti értékek. Megmentése

megmaradt svábok anyagi segítségével új kálvária épült a

fontos feladat.

tetemtő mellett. Az letisztult fehér festésű oromfalas két oldalt
oszlopos kialakítású stációk képeit Orbán László, festőművész
készítette. Minden stációnak „gazdája” van - a karbantartásmegóvás- ápolásért egy-egy család a felelős, akiknek neve a
stáció felirat alatt olvasható.
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Lakó- és gazdasági épületek
Meghatározó zöldfelületi, táji természeti értékek
A tipikus fésűs beépítésű, illetve beforduló tömegű sváb
népi

építészetre

nyíláskiosztású,

jellemző
néhol

-

rendezett

Az örökségünk védelemének célja a településnek és

ritmusos

környezetének,

téglaarchitektúrás

táji,

valamint
valamint

az

ott

építészeti,

fatornácos, illetve utcafronton beforduló tömegalakítású -

összefüggő

lakó és gazdasági épületekből számos őrzi eredeti formáját,

hagyományos megjelenésének megőrzése is.

ami a jövő számára továbbra is megőrzendő érték. A lakók

Kisdorog település a Völgység kistájba tartozik. A Tolnai-

felújítások során érezhetően előtérbe helyezik ezen értékek

és a Baranyai-hegyhát közt, a Völgységi-patak völgyében

megőrzését.

fekszik. Szomszédos települések északon Kéty, keleten

elemek

épített

értékes

homlokzatkialakítású, szimmetrikus, nyeregtetős, faragott

természeti

az

található

környezettel

jellegzetességének,

Zomba, Bonyhád, délen Bonyhádvarasd, Nagyvejke,
nyugaton Tevel. Kisdorog elsősorban mezőgazdasági
település, szántóföldek teszik ki a külterület kb. 60%-át.

Tájképvédelmi szempontból érintett területek

Védett természeti érték Kisdorogon a nemzeti ökológiai
hálózat részeként ökológiai folyósként nyilvántartott
területrész, a Mucsi- Hidas-patak és Hidas patak sávjai.
A völgyi fekvés miatt meghatározó az ÉNy-DK-i földrajzi
vonulat. Közigazgatási területe fordított „T” alakú, mely
alsó K-Ny-i tengelyét a patak és a völgytalpban fekvő falu
alkotja. A „T” szárát az É-D irányú „Szépvölgy” mentén
húzódó völgyelés adja. D-en szőlő-gyümölcsös, a többi
oldalon a szántók táblái terülnek el, meg-megszakítva
erdő és gyepfoltokkal. Míg a belterületet nem szegélyezi
fásítás, a völgyekben keskeny erdősávok húzódnak. A
természeti adottságoknak megfelelően (jó talaj minőség,
megfelelő klíma, dombság) alakult ki a tájhasználat, és az
annak megfelelő területhasználat.
A Mucsi- Hidas-patak és a Hidas-patak folyik át a
település közigazgatási területen.

Ökológiai folyosó
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Épített környezeti ajánlások

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín

Egy épületnél nehezen megfogalmazható az, hogy mitől szép és tetszetős, de abban azonosak az álláspontok, hogy ami rendezett az

Az alaprajzi elrendezésből adódó tömeg- és homlokzatképzés utcaképre gyakorolt kedvező hatása biztosított.

szép és esztétikus is. Egy rendezett utca, zöldövezet, homlokzat, épület elhelyezés harmonikus látványt nyújt, egy közös rendező elv

Az épülethomlokzaton megjelenő díszítőelemek anyaghasználatának, részletképzésének összhangja biztosított az épületen és a

egységet teremthet.

környezetében egyaránt.

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

Kerítések, térfalak

lehetőségeket feltárják, és megismertetik az érdeklődőkkel, az építkezni szándékozókkal.
Az adott település esztétikus megjelenését a hasonló karakterű épületek egysége adja meg. Az épületek formálásakor az

A kerítés kialakítása az épület anyaghasználatának, színezésének valamint a környezet jellemző megoldásainak figyelembe vételével

anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben az illeszkedés az elvárás, de újító modern elemként nem zárja ki a mai

történt, különös tekintettel a település terepviszonyból adódó több helyen megjelenő magas támfalak utcaképi megjelenése.

korszerű építészeti törekvéseket sem.
A környezethez való illeszkedést az alábbi szempontokat mérlegelve ajánlott vizsgálni:

Telepítés
Az új épület adott településrészen belül alkalmazkodik a beépítés módjában, mértékében és rendeltetésében, a szomszédos ingatlanok
benapozásának, kilátásának és megközelítésének zavartalan biztosításával.

Sajátos ép., épülettartozékok
A rendeltetéssel összefüggő hirdető-berendezések elhelyezése és kialakítása, az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai
elhelyezésére vonatkozó megoldások településképet - utcaképet- nem zavaró módón történtek.
Síktáblás napelem, napkollektor az építészeti környezethez illeszkedve magas tetős épületen az épület ferde tetősíkjában, azzal
megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg

Terepalakítás

beillesztve került elhelyezésre. Egyéb építményen vagy terepszintre fektetve a közterületről nem látható módon került megoldásra.

Előnyös környezeti változásokra törekszik a terepalakítás, a csapadékvíz-elhelyezés és a növénytelepítés vonatkozásában is, különös

Közművek

tekintettel a település völgy jellegét figyelembe véve.
Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél meghatározó szempont kell legyen a településkép és a fásszárú növényállomány

Magasság

védelme.
Törekedni kell a közművezetékek földalatti vezetésére. Ahol ez nem megoldható, a vezetékeknek optikailag követni kell az utca vonalát.

A magasság megválasztása a szomszédos épületek figyelembe vételével ahhoz igazódóan történt.

Tetőforma, Tetőhajlás
A tetőzet kialakítása, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának megválasztása a karakterben
meghatározó adottságok szerinti. Településrészen belül jelentkező változatos tájolású gerinceknél a súlypontban levők előnyben
részesülnek.

9.

Törekedni kell az oszlopok zöldsávban való elhelyezésére, a fásítás (beleértve a gyökérzetet és a koronát is) zavarása nélkül, ritmikus
kiosztással. A közműlégvezetékek egymással és a közúttal való keresztezését minimalizálni szükséges.
A közművek közterületi felszíni műtárgyai (betonházas transzformátorok, kapcsolószekrények, stb.) az utcán belül lehetőség szerint
azonos megjelenésűek legyenek, néhány típus alkalmazásával. A műtárgyak azon oldalai, melyek nem akadályozzák azok
hozzáférhetőségét, kezelhetőségét, valamint a közlekedést, lehetőség szerint oldalról növényzettel legyenek takarva.
Az épületek külső csapadékvíz lefolyói lehetőség szerint föld alatt legyenek elvezetve, ahol befogadóként rendelkezésre áll közterületi
csapadékvíz elvezető csatorna, illetve szikkasztó árok.
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Természeti környezeti ajánlások
Épületek építmények mellett a település másik meghatározó eleme a természeti környezete, mely értékek megőrzése ugyan olyan
fontos, mint az épített környezeté. Egyben a táj, zöldfelületek állandó változása, átalakulása nagyban meghatározza egy település
arculatát. településképi arculati ajánlás során a cél a tájpotenciál optimális kihasználása, a természet és az ember egymásra hatásának
egyensúlyi állapotának keresése.

Zöldfelület gazdálkodási ajánlások
-

új mezőgazdasági létesítmények telepítésére tájba illesztésre vonatkozó zöldfelületi előírások kidolgozása

-

a közterületek és közlekedési területek fejlesztése esetén célszerű komplex, mindenre, így a zöldterületre is kiterjedő

Ajánlások vízparti sávokra:
-

ezeken a területeken az ökológiai szempontok kerüljenek előtérbe a védett értékek megóvása céljából

-

cél a természetes növényzet megóvása, telepítése, az ökológiai folyosók szerepének további erősítése

-

mérnökbiológiai módszerek alkalmazása

Ajánlások közterületi zöldfelületekre, utcafásításra

tervezés lebonyolítása a legkedvezőbb településkép elérése céljából (pl.: rézsűk, bevonása a tervezési területekbe)
-

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

-

a meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe kell venni, rendszerszerű tervezés javasolt
-

egységes utcafásítás telepítése, ahol elegendő hely áll rendelkezésre. Ügyelni kell a megfelelő fafaj kiválasztására és a
telepítési távolságra.

az ökológiai folyosó területein megőrzés céljából a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal való együttműködés, az általuk javasolt

-

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

kezelési, hasznosítási módok betartása javasolt

-

javasolt a gyalogutak megújítása a rendezett utcakép eléréséhez. A burkolathoz jó vízáteresztő, javítás esetén
könnyen felszedhető, kiselemes burkolat javasolt tájba illő, nem hivalkodó színben.

Ajánlások erdőterületekre:
-

ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak, részleteinek őshonos növényzettel való fokozatos
átalakítása.

Ajánlások tájfásításra:
-

a változatos tájkép és a kedvezőbb ökológiai körülmények biztosítása érdekében javasolt az összefüggő szántók
esetében mezővédő erdősávok, tájfásítás telepítése, mezsgyék visszaállítása mezőgazdasági utak mentén, művelési
táblák határain

11.

-

a kisebb erdőfoltokat és gyepfoltokat javasolt fásítással összekötni

-

a völgylejtőre merőlegesen telepített fasorok kedvezőek a szél- és talajerózió hatásának csillapítása szempontjából

-

javasolt cserjefajok: galagonya, kökény, csíkos kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som

-

javasolt fafajok: gyertyán, tölgy, éger, vadkörte
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Eltérő karakterű településrészek
Kisdorogon

-

tekintetében

az

Hagyományos karakter

arculati

jellemzők

eltérő

karakterű

három

területrész különböztethető meg. A beépített
és

a

még

beépíthető

területek

zöme

lakóterület, de számos gazdasági terület is
található az igazgatási területen belül. A
hagyományos lakóterületi beépítés a 18-19.
század
túlnyomó

építészeti
részt

örökségét

fésűs

hordozza,

beépítésű,

illetve

beforduló tömegű sváb népi építészetre

Gazdasági karakter

jellemző tömegformálással.
A gazdasági területinek túlnyomó része
külterületi majorok, állattartó telepek, de
belterületen belül is megtalálható kisebb
üzemi terület. Szabályozási terven jelölt
további

gazdasági

terület

lehetőségek,

jelenleg nem kihasználtak még.
A települést körülölelik a Völgységi dombság
erdőfoltjai, valamint a Mucsi- Hidas-patak,
Hidas patak térségében zömmel gyep és

Beépítésre nem szánt

szántó művelési ágú külterületek.

területek

13.
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Kisdorog belterületi lakóutcáit túlnyomó részt

A

a hagyományos telekszerkezetű, beépítési

homogének, hisz a területen meg-

módú és részben a 19., 20. század eleji utcára

megjelentek az utcával párhuzamos

merőleges, oromfalas oldaltornácos lakóház

gerincű városias tömegalakítású illetve

típus és ehhez sorosan kapcsolódó háztáji

a 60-as évek sátortetős típusai, majd a

gazdálkodáshoz

70-es, 80-as évek földszintes, tetőtér

szükséges

gazdasági

és

Karakter

épületei

ugyan

nem

állattartó melléképületeket. (pajta, szín, istálló)

beépítésű

jellemzi. A polgárosodás illetve az említett

függetlenül is, a terület megtartotta

épület

hagyományos falusias hangulatát.

típus

fejlődésének

természetes

lakóépületei,

de

ettől

velejárójaként az utcával párhuzamos tömegű

A

épületek, épületszárnyak is megjelentek a

különösképpen értékét, a központban

karakterben,

település

található műemléki épületek, templom

központi térségére jellemzőek, a volt Dőry

és plébánia mellett a volt kastélyépület

kastély közelében.

és hozzá tartozó gazdasági építmények

A hosszú túlnyomórész egyenes utcák térfalát,

szövete színesíti.

ezek

leginkább

a

karakter

változatosságát

és

az előkert nélküli illetve kiselőkertes, 40-45%os

hajlásszögű

nyeregtetős,

ritmusosan

ismétlődő épülethomlokzatok alkotják. Az
épületek tömeg illetve utcai homlokzatának
formálása

az

formavilágából
épületek

egykori
merítkezik,

sokszor

utcával

népi

építészet

a

gazdasági

párhuzamosan

lakóépülethez kapcsolódóan épültek.

15.

16.

HAGYOMÁNYOS KARAKTER
Telepítés
A településrészen az épületek előkert nélkül, illetve kis előkerttel az oldalhatáron állnak az épület mögé sorolt gazdasági illetve tároló
épülettel, sok esetben utcára merőleges kialakításban. A merőlegesen beforduló épületszárnyak több esetben zártsorúan
kapcsolódnak szomszédos telek épületeihez, így az elzárt hátsó gazdasági telekrészt csak az épületen keresztül lehet megközelíteni.
A karakterben a kialakult keskeny telekszélesség miatt sem javasolt a szabadonálló (telek közepén elhelyezett) illetve a telken
nagymértékben hátrahúzott beépítés illetve az utcára nyíló gazdasági vagy tároló, garázs épület. Keresztbeforduló épületszárnyat csak
kellően széles telek esetében javasolt alkalmazni, igazodóan a településen kialakult merőleges épületszárnyaihoz, annak vonalát

HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Tetőhajlás, Tetőforma
A Karaktert alapvetően az utcára merőleges nyeregtetős, csonkanyeregtetős romfalas - a 40-45 fokos - kialakítású épületek jellemzik,
néhány utcával párhuzamos gerincű illetve sátortetős épület típus mellett. Új építés esetén a területre jellemző, hasonló tömegű és
egyszerű tetőformájú épületben gondolkodjunk.
A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, lapostető, vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat és
megbontja a falu egységes utcaképét, ezért kerülendő.

követve.

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
Magasság
A földszintes főépületek magassága közel azonos, emeleti részek jellemzően új épületeknél a tetőtér beépítéssel oldották meg. A

Az épületek tömegformálása során a hagyományos arányok megtartására kell törekedni, de legalább az utcai homlokzatot alakítsuk

meglévő épületek közé épülő új házak magasság választása során is igazodjunk a kialakult környezethez.

úgy, hogy illeszkedjen a kialakult formavilághoz.

Nem javasolt a többszintes illetve túl magas házak elhelyezése.

Kisdorog épületeit a vakolt homlokzatú cserépfedéssel készült lakóházak jellemzik, de sok helyen a színes téglaburkolattal díszített
homlokzatokkal is találkozunk.

17.
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Anyaghasználatban továbbra is javasolt a vakolt tiszta felületek és téglaburkolatok alkalmazása valamint ezek kombinációja. Vakolt
felületeknél a sima felületek igazodnak legjobban település arculatához, így nem javasolt a dörzsölt kapart felületek alkalmazása, vagy
csak egyes felületi elemek hangsúlyozásánál.
Magastetős épületeknél továbbiakban is a cserépfedés javasolt, de semmi esetben sem rikító hivalkodó színhasználattal. 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.
A karakter épületeinek színvilága változatosnak mondható, de így is a föld színek dominálnak, sárgás zöldes árnyalatoktól a barnás
vöröses színek használatáig egységes, harmonikus egységet képezve. Felújított épületek többsége letisztult fehér színvilágú,
legtöbbször ezt csak a vakolat plasztikus díszítése töri meg. Javasolt továbbiakban is a fehér és föld színek használata, azok változatos
vegyítése, de nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem.

19.
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Tornácok

Ajtók, Ablakok

A tornác - az épülethomlokzathoz csatakozó fedett folyosó - egykoron a kert, a gazdaság felé való nyitottságot, a belső helyiségek

A Karaktert egykor a 2 illetve 2+1 ablakos, szimmetrikus, kiegyensúlyozott utcai homlokzatú parasztházak, túlnyúló ereszes illetve

közötti közlekedést és az időjárás elleni védelmet egyaránt biztosította. Tornácok több esetben utcára díszes kapuval kapcsolódnak

kifutó tornácos kialakítású parasztházak jellemezték. Az épületek hagyományos nyílásrendjét sok épületen megváltoztatták,

egységes képet alkotva homlokzat díszes ablakaival.

nyílászáróit kicserélték.

Kisdorogon a lopott tornácos megoldáson felül túlnyomó részt a díszes faragott faoszlopos oldaltornáccal találkozhatunk, ami

Az újabb építésű beforduló tömegű épületeket is a rendezett, ritmusos kiosztású, harmonikus homlokzati arányú nyílásalakítás

követendő példaként is szolgálhat a mai épületek esetében is.

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 nyílások keretek esetében is a rikítók helyett javasolt a természetes, föld színek használata.
Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert, illetve redőnyszekrényt beépített, rejtett kivitelben a nyílászáróval megegyező
színben kialakítani. A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín, barna, olíva zöld, ezek szürkével tört árnyalatai, valamint a
településen jellemző mustár és terrakotta színek használata.
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Részletképzés
Kisdorog csonkakontyos oromzati kialakításánál jellemzően minden épületnél megjelenik az osztópárkány, ami több esetben az utcával
párhuzamos tetőgerincű épületek utcavonalán is tovább fut. Osztópárkányhoz hasonlóan díszesen kidolgozott ablakkeretek,
tornácoszlopok, nyílások fafaragványai, a homlokzati vakolatdíszek, tovább gazdagítják és egyedivé teszik épületeinket. Lábazatok
magassága tornác vonalával legtöbbször hangsúlyos, eltérő épület többi elemétől.

HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Kerítések, térfalak
A kerítés és az épület anyag- és színhasználata legyen
összhangban! A hagyományos beépítésű karaktert a 40-50
cm-es lábazattal vagy anélkül kialakított 150 cm maximális
magasságú áttört fa és fémkerítés jellemzi, mely alkalmazása
továbbra is javasolt. Kerítéseknél ma is fellelhetők még
szépen karbantartott kovácsoltvas kialakításúak, melyek
megtartása adott esetben pótlása javasolt.
Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú,
de illeszkedő kerítést alakítani. A teljesen tömör, átláthatatlan
utcai kerítés kerülendő és csak kivételes megoldásként
alkalmazandó.
A

kerítések

színezésével,

alkalmazkodjunk

az

épületszínekhez, - például: a faelemes kerítés színezése
harmonizálhat a homlokzati faszerkezetek színével, - ezzel
megteremtve az építmények közötti egységet.
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Kertek
A kertek gazdag növényzete is szerepet vállal az utcakép alakulásában. A változatos terep adta lehetőségeket kihasználva több helyen
találunk gyepes vagy növénnyel beültetett rézsűket. Talajtakaró cserjék alkalmazása ezeken a helyeken megoldást jelenthet az eróziós
károkra is.
Kedvezően befolyásolja az utcaképet az előkerttel is rendelkező épületeknél néhány helyen megjelenő kerítésfronti sövény, a
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, és árkok kialakításában és fenntartásában pedig a lakók továbbra is
szerepet vállalhatnak. A kertek végeiben álló gazdasági épületek és ezzel együtt a gazdasági funkció lehatárolása növényfuttatással
vagy keskeny sövények telepítésével kedvező megoldást nyújt.
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Gazdasági terület karakter ajánlás
Kisdorog belterületén központi térségben a Petőfi és Fő utca találkozásánál található ma működő gazdasági terület. Ezen terület
gazdasági csarnokai földszintes és egy emeletes kialakításúak, gerincmagasságuk hasonló környező lakóépületekhez. Hasonló
gazdasági csarnok épülettel Fő utca déli oldalán találkozhatunk még, lakótelkek közé beékelődve. További belterülethez kapcsolódó

Magasság

gazdasági terület a település keleti bejáratánál lett kijelölve, azonban ez ma is beépítettlen terület.
A település külterületén öt kisebb nagyobb gazdasági terület, major található, amik a helyi adottságokat kihasználó állattartással és

A területen a horizontális épületkialakítás javasolt a

növénytelepítéssel foglalkozó gazdaságok.

többszintes illetve túl magas házak elhelyezése technológiai indokok kivételével - nem támogatott, és
nem jellemző településre.

Tetőhajlás, Tetőforma
Irányadó a (tagolt) nyeregtető használata, a tájképbe illő cserépfedéssel vagy lemez / fémlemez fedéssel a barna vagy szürke
árnyalataiban. A hajlásszög tekintetében elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó alacsonyabb érték is, lapostető nem jellemző
és nem is támogatott.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése. Homlokzaton - mérlegelve az épület méretét és a
környezetben elfoglalt helyét, javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, például grafitszürke, antracit, vagy a meleg,
visszafogott föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!

Kerítések, térfalak
Kerítések esetbén sem javasolt csillogó, fém, vagy zárt
betonkerítés. Amennyiben szükséges kerítés telepítése, azt
drótkerítéssel, vagy más anyagú, de áttört kerítéssel oldjuk
meg.
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Kisdorog külterületének terület-felhasználásában a szántóföldi termelés a domináns, a belterületet körülölelő átszelő patak menti
gyepes-erdős térségekhez. A dombokkal szabdalt területen szétszórtan a szántók közé ágyazva erdők, gyepek színesítik a község

A vízfolyások és a patak menti gyepfelületek

tájszerkezetét. A belterületet átszelve a településen folyik a Mucsi- Hidas-patak, valamint a Hidas-patak, ami később a Sió-Sárvíz

mezsgyék, erdősávok a biodiverzitás fenntartását, a

vízrendszerbe kapcsolódik.

fajok vándorlását elősegítendő ökológiai folyosóként a

A Völgység dombos-völgyes tájképét őrző településének értéke maga a földrajzi elhelyezkedése. A völgytalpba épült falu, a

változatos kitettségű északi szőlőterületek tájképi

völgyoldalakba lévő gyepek, gyümölcsösök, és a dombhátra felfutó fásítások természetközeli tájképét rejtik magukba. A település

szempontból védet területek.

északi végén elhelyezkedő majorságot, az azt körülölelő gyep-szántó-erdőt, valamint az esztétikai élményt jelentő tájképet egyedi

A természeti és tájvédelemmel érintett területeken

komplex tájértékként javasolt figyelembe venni. Az egyedi tájérték övezetben a fák koronaszintjénél magasabb létesítmény nem lehet

hírközlési és egyéb torony jelegű építmény illetve

elhelyezni, a művelési ág váltásához az illetékes tájvédelmi szakhatóság engedélyét kell kérni.

felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos
hálózat elhelyezése nem javasolt.
A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében
az építési beavatkozások során a tájba illesztés, a
tájkarakter megóvása az elsődleges szempont a
tájképvédelemmel nem rendelkező területeken is.
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Telepítés
A külterületi mezőgazdasági területek erdőkkel, gyepekkel szabdalt mozaikos tájszerkezetének megőrzése továbbiakban is fontos
célkitűzés. A település kedvező tájképi adottságokkal rendelkező területein továbbra is cél a mezőgazdasági táj jellegének a megőrzése.
Ezen irányelveket ismerve nem javasolt 10 méternél magasabb építmény elhelyezése, kivéve, ha a telepített gazdaság technológiai
követelményei ezt megkövetelik, de akkor is minden esetben tájba illeszkedően. A szántóföldi mezőgazdasági táj jellegét javasolt
változatosabbá tenni erdősávokkal, tájfásítással. Külterületi létesítmények körülhatárolása esetén kerülendőek a magas átláthatatlan

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Tetőhajlás, Tetőforma
Az épületek kialakítása, megjelenése alacsony hajlású nyereg- illetve fél nyeregtetős kialakítással javasolt, lapos tető vagy
manzárdtetős tetőforma kerülendő. A tetőhajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de 45 foknál meredekebb nem
ajánlott. Magasabb, szélesebb technológiából adódó csarnok jellegű épületeknél az alacsonyabb tetőhajlásszög is megengedett a túl
magas gerincmagasság elkerülése miatt.

falat képező tájidegen örökzöld ültetések, helyettük alacsonyabb és magasabb lombhullató növényzetek változatos kombinációi a
kedvezőbbek.

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín

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

A mezőgazdaság gazdasági épületei a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedhetnek a külterületi tájba. Fontos a

nem megengedhető. A vízfolyás mentén az esetleges vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben

természetes szín és anyaghasználat alkalmazása. A homlokzatképzésnél a kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala

részesíteni, a természetközeli állapot megőrzése érdekében feltöltéseket, patakmeder burkolást meg kell akadályozni. A védett

alkalmazása kerülendő.

területeken beépítés nem megengedhető.

Nem elfogadható a feltűnő, kirívó színek használata, valamint a rikító színű fémlemezfedés illetve burkolat.

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.

Kerítések, térfalak
Amennyiben szükséges az egyes földrészleteket elhatárolni huzallal erősített élősövénnyel, illetve maximum 1,80 m magasságú fa
vagy drótfonatú kerítéssel ajánlott.
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UTCÁK, PARKOK, KÖZTEREK

UTCÁK, PARKOK, KÖZTEREK

Közterületek településképi útmutatója
Az utca, a tér, a park a település mindenki által használt köztere. Ennek alakítása nem csupán az egyes telkek beépítéséből, hanem a tér
arányából, a térfalat meghatározó felületek rajzolatától, minőségétől, anyaghasználatától is függ.
A közterek a közösségi élet kulturális színhelyei, Kisdorog belterületén belül nagyobb összefüggő zöldterületek a Mucsi-hidas patak
partmenti sávjaihoz kapcsolódóan találhatóak. Szépen felújított a település központjában található katolikus templom és plébánia
környezete, és az ezekhez kapcsolódó kegyhelyek s temetődombon felkúszó kálvária.
A burkolt járdák sok esetben térkővel burkoltak, ezek alkalmazása egységes arculata továbbra is cél a településen. Közterületi árkok
karbantartását elősegíti, ha egységes beton burkolatot kapnak, ahogy település nagy részén.
A meglévő fás növényállomány megőrzendő mind a közterületeken, mind a magánkertekben. Az előkertek a település arculata
szempontjából különösen fontosak, hiszen az utcakép formálásában is szerepük van.
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REKLÁMFELÜLETEK, HIRDETŐTÁBLÁK

Kisdorogon

az

önkormányzati

információs

REKLÁMFELÜLETEK, HIRDETŐTÁBLÁK

és

útbaigazító táblákkal illetve az intézmények és boltok

Előnyben részesítendők az épületen betűgrafikaként megjelenő feliratok. A háromdimenziós, jól megválasztott igényes betűtípus

tájékoztató

a homlokzat építészeti elemeihez, tagozataihoz harmonikusabban illeszthető, mint a táblákra sűrített reklámfeliratok.

felirataival,

a

helyi

vállalkozások

A cégérek és reklámhordozók elhelyezésének szempontjai:

cégtábláival találkozhatunk.
A településen mindenki könnyen tájékozódhat a

-

anyagban és színben az épülethez illeszkedjenek,

kihelyezett információs, útbaigazító táblák segítségével,

-

legyenek egyediek és kreatívak,

melyen nem csak a fontosabb helyek, de az utcák is fel

-

világító kivitel esetén alacsony fényintenzitásúak nem világító, villogó, hanem megvilágított kivitelben készüljenek,

vannak tüntetve. Az egységesen megtervezett fém

-

arculata a reklámozott tevékenységre utaló, ahhoz igazodó legyen, lényegi információt közöljön,

vázzal rendelkező táblák használata bővítés esetén

-

az elhelyezett reklámhordozó nagysága ne haladja meg az 1m2-t.

továbbra

is

javasolt.

A

kihelyezett

utcabútorok,

építmények a településen belül változatos képet
mutatnak, ezek arculatának egységesítése pozitív
megjelenést eredményezne, így javasolt továbbiakban a
természetes anyagok felhasználásával készült (fa, kő,
tégla) elemek elhelyezése.
A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti
reklámhordozó

helyezhető

el,

itt

szintén

elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat igazodóan
a meglévő táblarendszerhez.
Cégfeliratok,

cégérek

esetében

fontos,

hogy

a

kihelyezett tájékoztató táblák vállalkozásunk arculatát
tükrözzék és informatívak legyenek.
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