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TISZTELT OLVASÓ!
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Hidasnémeti települési
értékeinek bemutatásán keresztül tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel
lakosságának figyelmét a települést alkotó épített és táji környezet kiemelkedő értékeire. Ez egy
szemléletformáló jellegű dokumentum, mely a környezetünkben található értékeket a teljesség
igényére törekedve foglalja össze.
A településkép, vagy az utcakép az oda tervezett épületektől lesz szép, harmonikus. Az épület ne
csak önmagában legyen szép, hanem a környezetével együtt, azzal összhangot alkotva.
Az arculati Kézikönyv elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők, településen építkezni,
beruházni szándékozók számára szeretnénk iránymutatást adni.
Nem utolsó sorban magunknak is készítettük ezt az összefoglaló anyagot, hogy felhívjuk a
figyelmet településünk szépségeire, építészeti és természeti örökségére, különlegességeire.
A községünkben az utóbbi időszakban elindult egy folyamat, a szomszédos Szlovákiából
települnek át és életvitel szerűen vannak jelen községünkben szlovák állampolgárok, akik itt
vásároltak maguknak házat. Nekik is készült ez a könyv, nekik is szeretnénk iránymutatást adni
házaik illeszkedő felújításához.
Az ajánlások, a településen élők, valamint a tervezők számára mutatnak rá az illeszkedés
szabályaira, hogy a település meghatározott karakteréhez igazodó, attól nem idegen építészeti
elemek felhasználásával, személyes álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú
megvalósítása érdekében szükségesek, de nem kötelezőek.
A kézikönyv folyamatosan bővíthető, változtatható, a településen megjelenő,,jó példákkal”.
Becse Csaba polgármester
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BEVEZETÉS
Hidasnémeti története
Azt a területet, ahol az Abaúj
vármegye létrejött, a magyarok a
régészeti leletek és a törzsi
helynevek tanúsága szerint a 10.
században szállták meg.
A királyi megyék létesítésekor, a 11.
század elején a Mátraalja és a
Hernád völgye is az Aba
nemzetségé volt. Az első központ
Újvár volt, amely a 10. század végén
már létezhetett, e köré telepítették
a fegyveres kíséret tagjait, a
benépesedés fokozatosan történt
meg az Árpád - korban, a vármegye
megszervezése után.
Hidasnémeti valószínűleg a 12.
szádban jött létre. Egyike volt azon
10
falunak,
amelyek királyi
birtokokon
német
telepesek
tervszerű befogadásával születtek
meg.
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A Hernád mentén fekvő három
Németi település történelmi útja
egészen
a
17.
századik
összefonódik, s mindegyiknek a
mostanitól eltérő neve volt. A
három helység: Felnémeti (ma
Migléc),
Középnémeti
(ma
Tornyosnémeti), Alnémeti (ma
Hidasnémeti).
Hidasnémeti,
Alnémeti
első
okleveles említését a 1219-20 - ból
ismerjük, a névalak Olnemet
(1219), és Olugnemet (1220).
1431 - től jelentős vám - és
harmincad - szedő hely, amit a
Hernádon
átvezető
hidaknak
köszönhetett.
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HIDASNÉMETI BEMUTATÁSA

Hidasnémeti a közel 1150 lakosú község Borsod – Abaúj - Zemplén Megye északi részén, a magyar - szlovák államhatár közelében, a Hernád völgyében
a folyó jobb partján a 3-as /E71/ út mentén a magyar-szlovák határ közelében. A Zemplén, a Cserehát és a Felvidék ölelő karjaiban fekvő gyönyörű
természeti vidék. A település nem város, de a földrajzi fekvése és közlekedési adottságai meghatározóak a település életében, melyet az épülő
autópálya is erősíteni fog.
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A régi vasúti híd a Hernád felett

1860. augusztus 14-én átadták a Miskolc – Kassa vasútvonalat. Megépült
a Hernádon a vasúti híd, s a Kassa-Hegyaljai HÉV ma "Kishidasiként"
ismert vasútvonala 1909-ben. 1920. június 4-én itt húzzák meg a trianoni
csehszlovák – magyar határt. Ezáltal újra felértékelődik a falu.
Határállomás lesz a vasútállomás, határőrség, vámőrség költözik a faluba.
Telefonra, távíróra van szükség. Az állomás végállomás lesz. Megépül a
vasúti kolónia.*
A postaállomás, vasút, vámőrség, vámhivatal és határőrség jelenlétének
jelentős hatása van a településre. Nagy az átmenő forgalom. Új
munkahelyek létesülnek. Az elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó
őslakosok mellett folyamatos és nagyszámú az új beköltözők jelenléte.
Befogadó és elfogadó lesz a falu. A „hivataloknak” köszönhetően
meghatározó az értelmiségi jelenlét. Mindez kihat a falu kulturális és
közösségi életére, aktivitására is.
*-Thomka István -220 éves a Hidasnémeti állomás -2010
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Hidasnémetiben dokumentáltan 1960. november 24-től folyamatosan
működik közművelődési intézmény, de előtte is aktív kulturális
tevékenység folyt a különböző egyházi és munkahelyi mozgalmaknak
köszönhetően.
Az intézmény és legfőbbképp az aktív közművelődési szakember
jelenléte vezetett oda, hogy szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a
múltban és a jelenben is a térségben meghatározó Hidasnémeti kulturális
és közösségi élete, s az intézményről, mint a közösségi közművelődés
egyik fontos pontjáról beszélhetünk.
Elég csak futólag áthaladni egy településen, rápillantani a házaira,
utcáira, környékén megállni néhány percre, akaratlanul is vélemányt
formálunk a település lakóiról, irányítószerveiről.
Az itt lakók áldozatos munkájának eredményeként fejlődött, fejlődik a
település, utak, járdák, hidak, gátak, intézmények épültek fel, jelenleg is
fejlesztések vannak folyamatban.
Az Önkormányzat számos intézmény működtetését végzi, pl.
szenvedélybetegek nappali intézményét, az aktív sport és kulturális élet is
jelen van Hidasnémeti életében. A labdarúgó felnött csapat megyei I
osztályban játszik, a faluban működik néptáncegyüttes, valamint
színjátszó kör is.

A település bemutatása |9

A TELEPÜLÉS SZERKEZET KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE

I. Katonai felmérés 1763-1787

II.Katonai felmérés 1806-1869

III. Katonai felmérés 1869-1887

Magyarország területéről készített katonai és történeti térképeken
követhetjük egy-egy település fejlődését.
Hidasnémetit illetően már az első katonai felmérésen látható, hogy
többutcás szalagtelkes, helyenként fésűs beépítésű település alakult ki az
1760-as évekre.
A későbbi félmérések mutatják, hogy a 4 irányból jövő utak (Perény,
Tornyosnémeti, Gönc, Szikszó) kereszteződései mentén csoportosulva
jöttek létre a telkek. Az idők folyamán az utak mentén kialakult fésűs
rendező elv megmaradt, csak továbbterebélyesedett a település a
fejlődés alkalmával.
Megfigyelhető, hogy a 4 kereszteződése között kialakult egy központi
sziget, településmag, ez mára jelentősen átalakult, de nyomai még
fellelhetők. Érdekes, hogy az intézmények, ill. kereskedelmi szolgáltató
helyek nem ebben a magban találhatók, hanem annak peremén, a Kassai
út mentén.
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Részletesebben
mutatja be a település
területét és szerkezetét,
a kéziratos kataszteri
térkép,
melyen
minimális
településszerekezeti változás látható, ami a terület
növekedésnek köszönhető.
Az új tervezett utcák
még nem jelentek meg a
település északi és déli
területén, azonban a
beépítés sűrűsödött.
Jól felismerhetőek a
lakóépületek
és
a
nagyobb méretű gazdasági épületek, csűrök.

Kataszteri térkép a XIX. századból
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A település két részre osztható telekhasználatot tekintve:
- történelmi településrészen az iskola utjától dél-nyugati irányban
- újkori településrész iskola útjától észak-keleti irányban
Előbbinél az útra közel merőleges illesztésű keskeny és mély szalagtelkek
sorakoznak egymás mögött, a fő rendeltetési egység az utcához közel elhelyezett
hosszanti, nyújtott téglalap alakú lakóház, melyek mögött, vagy mellett melléképület
helyezkedik el. A középkori mezővárosokra jellemző középcsűrös elrendezés nem
jellemző a településen., de egy egy megmaradt példát találunk.
Az újabb kori településrészen az utcák hálós rendszerűek, a telkek szélesek és
mélységük sekélyebb. Itt is a háború utáni kockaházak terjedtek el jellemzően, a
hagyományos vidéki építészet stílusjegyeivel szakítva, az újkori szemléletmódot
követve mind alaprajzilag, mint térformálást tekintve.
Ortofotó
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ÖRÖKSÉGÜNK
Az épített és környezeti elemek
megőrzésének fontos feltétele,
hogy azok a település életének,
vérkeringésének
továbbra
is
szerves részei legyenek: funkcióikat
megőrizzük, vagy a revitalizálás
során minél kevesebb változtatást
igénylő új szerepeket kell találnunk
neki.
Az épített környezet maradandó
építészeti értéket is képviselő
elemeinek
(építmény,
épületegyüttes,
tájés
kertépítészeti alkotás) összessége annak
minden
beépített
alkotórészével, tartozékával és
berendezésével együtt.
A településen műemlék nem
található, de több olyan építményt
is találunk, melyek ugyan nem
állnak országos védelem alatt, de
történelmi értéket képviselnek.

3
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
A községnek helyi védett épületei a Katolikus templom, a református templom, a községháza,
valamint két lakóház és egy kőkereszt.
Katolikus Templom
A római katolikus templom eredetileg temetőkápolnának épült a XVIII. század második
felében. A hívek számának növekedésével többször is bővítették. 1894-ben a hívek
adományainak köszönhetően átépítették, felújították, úgy hogy új tetőt és üvegablakot raktak
a régi helyére és a sekrestyét is kibővítették.
Református templom
II. József türelmi rendelete után 1791-ben épült. Ludovics Nagy szerint 1828-ban volt a
faluban református oratórium, ennek építési idejét még nem sikerült pontosítani. A
református egyház eredetileg Tornyosnémeti filiája (leányegyháza) volt. Ez a viszony csak
később cserélődött fel. A két egyházközösség jelenleg összevont levéltárban a 18. századból
csak kevés irat van, de kedvezőbb kutatási lehetőségeket igazából csak a 19. század közepe
utáni időszakokhoz nyújtanak.
1991. szeptember 8-án, a templom építésének 200. évfordulóján az 1903-ban Aradon öntött
harang szólította a híveket Isten házába. Ekkor még, mint az évszázadok során mindig,
Tornyosnémeti leányegyházaként tartották számon a hidasnémeti gyülekezetet. 1992-ben
aztán fordult a helyzet; a hidasnémeti hívek lélekszám-növekedésével párhuzamosan a
Tornyosnémeti és a Hernádszurdoki lelkek száma csökkent. 1995-től Hidasnémeti önálló
egyházközség.
I. I. világháborús emlékmű (Árpádemlékmű)
Az I. világháború hőseinek tiszteletére állított emlékmű.
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A II. világháború áldozatainak emlékére állított kopjafa

Ismeretlen katona emlékműve

16 | Örökségünk

Nepomuki Szent János Szobra
Hidasnémetin át vezetett Kassa felé a királyi út, amelyen Lengyelországból sót
Magyarországra, Tokaj-hegyaljáról pedig bort szállítottak Lengyelországba, itt vezetett a
Hernád folyón át az út, azon a hídon át, amely mellett Nepomuki Szent János felújított
szobra áll. Ezen a forgalmas kereskedelmi úton, volt kiket védeni a védőszentnek.
Gróf Csáky Antal gönci földesurat, mint abaúji főispánt bízták meg a híd és az út
megépítésével. A híddal együtt 1748-ban készült el a Nepomuki Szent János szobra is,
amely posztamensén A és C monogram Csáky Antal nevének a kezdőbetűi. A Csákyak
címerében a levágott török fej arra utal, hogy ők gyakran és sikeresen harcoltak a
törökkel.
A szobor körül rendezett pihenőt alakítottak ki a vízen és közúton utazók számára.
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Perényi úti kereszt

Kassai út 43. kereszt

Kassai út 1. kereszt
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1Egyedi tájértékek
2
1.

Református templom

2.

Római katolikus templom

3.

II. világháború áldozatainak emlékére állított kopjafa

4.

Feszület

5.

Árpád szobor

6.

Feszület

7.

Régi zsidó temető

8.

Ismeretlen katona emlékműve

9.

Nepomuki Szent János szobor

10. Feszület
11. Itatóhely
12. Mederforma
13. Omlás
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Helyi védett épületek:

1. Református templom
2. Katolikus templom
3. lakóház
4. lakóház
5. tájház
6. Polgármseteri hivatal épülete
7. épület

Helyi védett műalkotások:

1 Nepomuki Szt János szobor
2. Árpád emlékmű – I. Vh.emlékmű
3. II. Vh. áldozatai emlékmű
4. Ismeretlen katona emlékmű
5. Kereszt
6. Kereszt
7. Kereszt
8. Régi zsidó temetői emlékmű
9. Kereszt

Helyi védett épületek térképe

Helyi védett műalkotások térképe
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

Református templom, Perényi út 29, hrsz.:

Katolikus templom, Templom köz, hrsz.:229/2

Lakóépület, Gönci út 7. hrsz.:75

Lakóépület, Gönci út 9, hrsz.:78
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Tájház, Pesti út 27, hrsz.:155

Polgármesteri Hivatal épülete, Petőfi u. 11. hrsz.:239

Fő tér 2. – régi szatócsbolt épülete
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Természeti Örökség
Tervezett Természeti területnek minősül minden erdő, gyep,
nádas, művelési ágú termőföld, művelés alól kivettként nyilvántartott
földterület, ha nem építményelhelyezésére szolgál; mező és
erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. A területeken
kiemelt figyelmet kell fordítatni a tájék, a természetes
életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek megóvására.
Hidasnémeti közigazgatási területét érinti a Zempléni hegység,
Szerencsi-dombsággal és Hernád-völggyel, a Sajóládi-erdő helyszín
néven kihirdetett Natura 2000 helyszín (azonosító:HUAN20004,
HUBN10007), mint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
(SCI), valamint a különleges madárvédelmi területek közül (SPA).
A település közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat
övezetei közül a pufferterület és az ökológiai folyosó övezetek
megtalálhatók
A község közigazgatási területét az alábbi nagyvízi mederkezelési
terv érinti: 08.NMT.06. (Hernád folyó, folyószakasz eleje: Államhatár,
folyószakasz vége: Vadász-patak torkolat)
Az egyes védelmek konkrét lehatárolását az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján van ábrázolva.
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Hidasnémeti a Hernád-völgy kistáji kataszteri egységbe tartozik.
A területe:213 km2 A felszín 1/3-a ártér, 1/3-a enyhén tagolt
síkság, 1/3-a alacsony domblábi hátak és lejtők orográfiai
domborzat típusába tartozik. A tengerszint feletti magasság 118170m között változik. A Hernád jobbpartján a teraszokat a lejtős
tömegmozgások átformálták, ill. a Cserehátról áthalmozott
kavicsanyaggal beterítették. A bal parton a II-IV. sz. teraszok
azonosíthatóak. A kistáj DK-i részein nagymértékű az
erózióveszély.
A felszín kb. 60%-át holocén képződmények (ártéri iszap, agyag,
futóhomok) borítják. A kistáj délkeleti részén foltokban miocén
kavicsos-homokos üledékek találhatók. Mérsékelten hűvösmérsékelten száraz, de D-en már száraz éghajlatú kistáj. Az évi
napfénytartam É-on 1750 óra körül várható, D-en megközelíti az
1800 órát.
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ezen a szakaszon érdemben nem gyarapszik, de a vízjárás kiegyenlítődik.
Érdekessége, hogy Hidasnémetinél a tavaszi és az őszi, Gesztelynél a tavaszi és a
nyári árhullámok a jellegzetesek.

Hernád-völgy ÉK-DNy irányú tektonikai árokban helyezkedik el, amelyet mindkét
partján teraszok kísérnek. A jobb parton É-on a Cserehát kavicsanyaga és agyagos
hordaléka van, amit Forró és Encs települések vonalától lösz vált fel. A bal parton
a Zempléni-hegység nyirokanyagát Gibárttól lösz váltja fel. A löszös felszíneken
csernozjom barna erdőtalajok (11%) találhatók. Mechanikai összetételük vályog,
vízgazdálkodásukra a közepes vízvezető és a nagy vízraktározó képesség jellemző.
A humuszanyagok mennyisége 2-3%. Jó termékenységű talajok (ext. 50-80, int.
70-95). A magasabb térszíneken kis területen (1,3%) agyagbemosódásos barna
erdőtalajok fordulnak elő.

A völgy potenciális vegetációja a vízjárta és hullámtéri-ártéri
területen a puhafás ligeterdő, bokorfüzes. A helyi erdők kevert
erdőkből állnak a község magaslatain. A völgy magasabban fekvő
térszínein tölgyesek uralkodtak: D-en inkább tatárjuharos
tölgyesek, É-on cseres-tölgyesek.
Napjainkban a helyüket gyümölcsösök, parlagok, ill.
mezőgazdasági kultúrák foglalják el. A Hernád leszakadásainak
partfalán más lösznövényekkel él a tátorján (Crambe tataria). A
folyó mentén számos kavicsbánya található, ezekből ismert a
rizsgyékény (Typha laxmannii) és a selyemkóró (Asclepias syriacá).
A folyó menti ligeterdők helyét nagy területen a spontán terjedő
zöld juhar (Acer negundó), ill. nemesnyár-ültetvények foglalják el.
A völgy az inváziós fajok terjedésének folyosója.
A Hernád-folyó vízjárása uralja az egész területe (völgyet) és így
természetesen meghatározza a település közigazgatási
területének hidrológiáját. Az adatok azt mutatják, hogy vízhozama

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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1. Településközpont
A Fő tér, Kassai út, Perényi út, Iskola utca, Petőfi út által határolt
településrész.
A terület enyhén emelkedik a Fő tér irányából észak-nyugat felé, de
terepre illesztés szempontjából elhanyagolható, 1-3 lépcsőfokos
padlószint emeléssel ellensúlyozható.
A telek kialakítása és mérete, területfelhasználása a területen nem
egységes, intézményi, egyházi, valamint a lakótelkek és épületek,
váltakozva követik egymást, azonban minden telek az utak mellett
helyezkedik el, közterületről megközelíthető.
Az épületállomány vegyes képet mutat, a 19-20 sz. épületek mellett
egyaránt jelen kori, kortárs épületek is megtalálhatók, azonban a
kontrasztos megjelenést ellensúlyozza a telek méretekhez képest ritka
beépítés. A köztes területeken zöldfelülete intenzív fásítás és
parkosítás jellemző.
A homlokzatképzés a vidéki építészet jegyeit hordozza, melyhez az új
építésű házak is illeszkednek, lapos tetős épület, vagy színében
harsány, a környezetétől eltérő épület nem található. Vakolt
homlokzatok, magas tetős cserépfedésű fedélszékek erősítik a vidék
arculatát.
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Polgármesteri hivatal épülete

Szenvedélybetegek nappali intézete

Orvosi rendelő…………………..
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Légifotó a park fölött, a fő út felé nézve

fotó a parkból Perény felé nézve
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Az Iskola épülete

Légifotó a park felett a katolikus templom irányába fordulva
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2. Történeti falusias településrész
Pesti út, Mészáros út, Gönci út által határolt terület, mezővárosokra
jellemző sűrű beépítésű, hosszú szalagtelkekkel, utcafrontra közel
merőleges nyújtott téglalap alakú, földszintes magas tetős házakkal, telek
végében elhelyezett melléképületekkel, csűrökkel.
A terep enyhén lejt a Pesti út felől a Gönci út irányában délfelé, de a
lejtés az épület terepre illesztése szempontjából itt is elhanyagolható. A
lakóépületek és csűrök mögött összefüggő kertségek alakultak ki intenzív
növény állománnyal.
A területen a lakófunkció a meghatározó, a település peremén
helyezkedik el egy a légifotón látható nagyobb házi gazdaság is.
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A területre jellemző
építészeti karakter a
múlt század végi népi
építészet
jegyeit
hordozza:
Nyújtott
alaprajzú,
földszintes
elrendezésű utca vonallal
megközelítőleg
párhuzamosan
álló
főhomlokzatú épület,
melyen két ablak
helyezkedik el az utca
felé.
Hagyományos
vakolt,
színezett
felülettel készültek.
Az
utcai
oldalon
jellemző a vakolat
tagozat díszítés, lehet
ez pilaszter, ablak
körüli
párkányzat,
zárókő imitáció, vagy
kváder szegély.
A
tető
a
fő
homlokzatra merőleges kontyolt, vagy
oromzatos kontyolt
nyereg-tető. A fedés
anyaga
jellemzően
cserép, pala, vagy
fémlemez.
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A településrészre jellemző nyílászárók és kerítés
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Ökörszemablak

vakolati tagozat – pilaszter

vakolati tagozatok, ablak körüli keret, felső párkányzat

A történeti településre jellemző szépen kialakított épületrészletek, melyek a település arculati értékét növelik
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Jellemző tetőformák
A házakra egyszerű üres fedélszéket, a nagyobb épületre kétállószékes fedélszéket építettek. A fedés anyaga jellemzően égetett agyag cserépfedés
illetve szabvány rombusz palafedés, de előfordul festett bádoglemez síkfedés is. A tehetősebb építtetők házaira jellemző az oromfalas kontyolt
kialakítás, ahol az oromzat deszkaburkolataiba vésték az építés évszámát és a vallási felekezet jelét attól függően, hogy pápista, vagy kálvinista volt a
ház építtetője.
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díszes, attikás kialakítású homlokzat

díszes ablak körüli kerethúzások,

tornácos ház

oromzatos kontyolt tetős kialakítás
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A településen még fellelhető csűrök és melléképítmények
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3. Kertes lakózóna településrész
Az iskola utcától északra eső terület, melyet a Petőfi utca és a Kassai út
határol. Az utcaszerkezet tervezett, hálós kialakítású, a parcellák szabályos
téglalap, vagy trapéz alakúak. Az épületek oldalhatáron álló beépítésűek,
jellemzően a lakóházak mögött melléképületekkel (garázs, tároló, kerti
építmény, nyári konyha stb.).
A terep enyhén lejt keleti irányban, de mértéke csekély, emiatt közel fél
méteres padlószint kiemeléssel a terepre illesztés megoldható.
Az Iskola -, Meggyfa -, Sport utca, Vasút utcákban jellemzően földszintes
épületek, a Széchenyi utcában, tetőtér beépítéses házak találhatók.
Arculatukat tekintve földszintes, kockaházak sátor vagy manzárd tetővel, ill.
a 80-as 90-es évekre jellemző széles és mély beépítésű több szintes, tetőtér
beépítéses nyeregtetős épületek, továbbá az utóbbi 5-10 évben épült új
építésű házak, melyek a mediterrán stílust képviselik.
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Az úgy nevezett típus kockaház négyzetes alaprajzú, általánosságban 100 négyzetméter körüli alapterületű, sátortetős családi háztípus volt,
amelynek Magyarországon az ezerkilncszáz-ötvenes évek elejétől, egészen a nyolcvanas évek végéig terjed az időszaka.
A nyolcvanas évek során épült családi házaknál különböző hozzáépítések, melléképületek színesítik ezen épülettípus képét. A Kádár-kockák, vagy
kockaházak a korábbi nyeregtetős parasztházak helyett épültek, ezeknek az épületeknek a sátortetős kialakítása azért alakult ki így, mert a sátortető
a leggazdaságosabb megoldás egy négyzet alaprajzú épületen, szemben egy téglalap alaprajzú épülettel, amilyenek a régi parasztházak voltak, ahol
az észszerűség a nyeregtetős kialakítást diktálta.
Részben a telkekre vonatkozó építészeti előírások, részben a könnyű engedélyeztetési eljárás és a gazdaságosság, valamint a korabeli tervezés
kezdetlegessége miatt terjedtek el a kockaházak hazánkban. A csaknem azonos kinézetek és hasonló belső elrendezések miatt számos kritika,
élcelődés tárgyát képezte e háztípus. Azonban meg kell említeni azt is, hogy egységes falu és utcaképet alkottak, ellentétben a nyolcvanas évek újabb
épületeivel szemben.
Fontos megjegyezni, hogy a ma már népi építészetünk remekeinek tartott, védett parasztházak kísértetiesen hasonló módon készültek el, mint a
kockaházak, csak akkor a megegyezés tárgya annyi volt, hogy „hány ablak legyen a házon, kettő vagy három?”. Azaz a sátortetős kockaházaink sokkal
közelebb állnak parasztházainkhoz és a falvainkban lakó és az ott dolgozó mesteremberek mentalitásához, és ezáltal saját múltunkhoz, mint azt
többnyire gondolnánk. Az eljárás maradt, a forma viszont változott, mivel a benne lakó ember is.”*
Smilo Dávid – Hg.hu - A SÁTORTETŐS KOCKAHÁZ LELEPLEZÉSE cikk
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A négyzetes alaprajzú változatától eltérő módon kialakult L-alaprajzú változata is, Hidasnémetire ezen háztípus tovább fejlesztett változata jellemző,
ahol már a tehetősebb építtetőkre utaló tetőszerkezet jelent meg, a kontyolt tető illetve a manzárd tető és annak cizellált változatai.
A manzárd egy tetőtípus, melyet törött tetőnek is neveznek. Definíció szerint olyan tört síkú nyeregtető, amely fölfelé 45 foknál nagyobb (általában
70-80 fokos) dőlésszög után lapos, 10-20 százalékos dőlésre vált, így a hagyományos tetőtérnél sokkal nagyobb teret hoz létre a padláson. A
manzárdtető lényege a külső megjelenésen túl, hogy a meredekebb tetősíkot egy alacsony hajlásszögű tető követi. Azért tervezték ilyenre, hogy
könnyebb legyen a tetőtér otthonná alakítása. A manzárd tehát olyan lakás, illetve lakrész, amely az ilyen tetőszerkezet alatt a padlástérben
helyezkedik el.
A manzárdtető, mint forma Franciaországból származik. A Louvre építésze, Pierre Lescot találta ki a helykihasználás e nagyszerű módját, de François
Mansart francia építész és unokaöccse, Jules Hardouin-Mansart vitte sikerre. Előbbi Mansart a király, XIV. Lajos építésze volt, utóbbi Versailles
megépítéséből is jócskán kivette a részét. Noha Mansarték a kastélyépítészetben jeleskedtek, érdekes ellentmondás, hogy a manzárdot gyakran
művésztetőnek, valamint szegények tetejének is hívják. A hagyomány szerint Párizsban a művészek és a szegények csak a padlástérben kialakított
szobákat tudták bérbe venni, ezzel együtt a kastélyok is manzárdtetővel épültek.
A manzárd tető mára már túlhaladottá vált, a lapos felület probléma a hazai időjárásviszonyok miatt, ahol a jég, a hó általános, a cudar időjárási
viszonyok közé nem javasolt, körültekintőbb vízszigetelést igényel, valamint építészetileg vizsgálva, dobozszerűvé teszi az épület szerkezetét.
Nem beszélve arról, hogy a tetőteret a legritkább esetben építették be.

Manzárd tetős házak
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4. Máv kolónia és vasút területe
A Petőfi utca észak-keleti oldalán, a vasúti nyomvonal mentén húzódó 10 db épület. A
lakások a II. világháború után épültek a vasút dolgozói részére. Az épületek ikres
beépítésűek, földszintes elrendezéssel.
A lakóépületeknek egyedi arculata van, egymást követik sorjában, azonban háromféle
épület típus különböztethető meg: tiszti, altiszti és dolgozói lakások, melyek építészeti
megjelenése is különböző:
utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős épület, utcafronton elhelyezett 2-2
ablakkal. Az oromfalakon a földszint felett tagozat jelenik meg, egy sor cserép, ill.
egy sor téglafedéssel. Kő lábazatos, kőporos vakolattal készült, cserépfedésű
épületek.
- utcával párhuzamos gerincű kontyolt tetős, cserépfedésű épületek, utcai
homlokzaton 3-3 ablakkal. Az ablakok előtt népi motívumú, díszes zsalutáblákkal.
Sajnos sok helyen redőnnyel váltották ki a lakók.
- utcával párhuzamos gerincű csonkakontyolt nyeregtetős házak, szabvány
rombuszpalafedéssel 2-2db kereszt oromzatos tetőfelépítménnyel. Vélhetően
ezen épületek a legfiatalabbak.

44 Eltérő karakterek bemutatása

|45
A település történetében fontos szerepe van a vasútnak, korábban Hidasnémeti volt az utolsó határmenti magyar település, ahol az utazó belépett
vagy éppen elhagyta az országot. A vasútállomás és a posta jelentősen hozzájárult a falu fejlődéséhez, jelentős munkahely növekedést hozott
magával.
1880-ig a vonalon csak személy és teher és vegyesvonatok közlekedtek, ezt követően gyorsvonatok is megjelentek.
A vasút korszerűsítése eredményeként jelent meg a faluban a 70-es évek modern építészeti emléke a lapos tetős szalagablakos acél-üveg portál
szerkezetű állomásépület és szomszédságában a vasúti laktanya épülete épülete.
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A buszforduló az állomás épülete és vele szemben a vendéglő épülete, mely sajnos ma már nem működik
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5. Kereskedelmi, Gazdasági, Szolgáltató területek
A település északi szegletében kialakult keskeny sáv, a
vasútállomás mellé települt kereskedelmi egységek,
vegyesbolt, posta, illetve, mezőgazdasági major.
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Posta épülete egykor

A presszó épülete 1980-ban és most

Posta épülete most
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7. Zöldterületek, zöldterületi intézmények

Fő tér – Pesti út felöl érkezve a településközpontban, a körforgalom előtt
található.
Park – A református és katolikus templom közötti parkosított zöld terület,
sétánnyal és padokkal kialakítva.
Sportpálya – A sport utca mentén található a vasútállomás előtt..
Szartos patak menti pihenő park - A Kassai úton haladva a zsidó temető előtti
zöld terület.
A temetők a településközpontban helyezkednek el:
a katolikus templom telkén, a templom közben,
református temető, az iskola délnyugati szomszédságában.

Fő tér

Park
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sportpálya

Kassai út menti pihenő terület
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Katolikus temető

Református temető

Zsidó temető
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8. Mezőgazdasági területek
Az éghajlat alkalmassá teszi a területet a nem, vagy csak kevésbé fagyérzékeny
szántóföldi és kertészeti növények, egyes gyümölcsfélék termesztésére.
A talajok 90%-át kitevő szántókon termesztett növények: búza, kukorica, árpa,
napraforgó, cukorrépa, vöröshere és lucerna. A növénytermesztés érdekében az
árvízvédelem biztosítása szükséges. A talajok 10%-án rétlegelő gazdálkodás a
kialakult gyakorlat.
A kistáj területének 90%-át kitevő széles folyóvölgyet zömmel réti öntés talajok
borítják (66%). Fügöd térségétől D-re a réti talajok nagyobb összefüggő területet
alkotnak (16%). A nyers öntés talajok is ebben a térrészben jellemzőek (5%). A
Hernád-völgy öntés és réti talajképződményeire többnyire az agyagos vályog
mechanikai összetétel, a közepes vízvezető és a nagy víztartó képesség a
jellemző.*

*Magyarország kistájainak katasztere
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9. Erdőterületek:
A völgy potenciális vegetációja a vízjárta és hullámtéri-ártéri területen a
puhafás ligeterdő, bokorfüzes. A völgy magasabban fekvő térszínein tölgyesek
uralkodtak. A folyó menti ligeterdők helyét nagy területen a spontán terjedő
zöld juhar (Acer negundó), ill. nemesnyár-ültetvények foglalják el.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
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Településképi meghatározó területek összefoglaló ábrázolása a Belterületen
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Településképi meghatározó területek összefoglaló ábrázolása a meghatározó útvonalakhoz kapcsolódóan
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Településképi meghatározó területek összefoglaló ábrázolása a Belterületen és környezetében
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Az eltérő karakterek közül a településen belül meghatározó, településközpont és a történeti falusias településrész melyre a településképi rendelet,
kötelező érvényű előírásokat tartalmaz, az arculati értékek megőrzése céljából. Magasabb jogszabályi háttér alapján a meghatározó területek között
tartjuk számon a régészeti területeket a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztályának adatszolgáltatása alapján.
A helyi egyedi építészeti védelem olyan épületre, építményre, az építmény egészére vagy részeire és annak földrészletére és növényállományára,
továbbá az épületen lévő műalkotásokra, szobrokra, emléktáblákra, domborművekre és egyéb építészeti elemekre terjedhet ki, amelyeknek
településtörténeti, településképi értékük van.
Meghatározó területek továbbá a Zöldterületek, zöldterületi intézmények.
A településképi jelentőségű meghatározó területek:
- helyi védettség alatt álló műalkotások – 19. oldali ábra szerint,
- helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek – 19. oldali ábra szerint
- külön jogszabályban meghatározott régészeti érdekű területek – 18. oldali ábra szerint,
- természetvédelemmel érintett területek – alábbi ábra szerint
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6.1.ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ahhoz, hogy a település egységes, a hagyományokat tisztelő képet mutasson mindenki számára, fontos, hogy
a kialakult jó és használható állapotot továbbra is megtartsuk, ezeket a jó példákat alkalmazzuk.
A meglévő rossz építési módokat már nem lehet megváltoztatni, erőltetni a változást, mert lehet, hogy
rosszabbat teszünk. Ezeknél az eseteknél a rend tartása a fontos.
A meghatározó területek lehatárolásával, azt is megmutattuk, hogy hol találhatóak a településen még olyan
épületegyüttes csoportok, ahol a helyi hagyományos építészeti módok alkalmazhatók, fenntarthatók,
felújíthatók.
Ezeknél a területeknél sem lehet korlátozni - és nem is ez a célja ennek az útmutatónak (!)- a megújulást,
esetleges bővítést. Ez az építészeti ajánlás egy utat mutat, hogy egy olyan területen, ahol egy templom,
kúria, régi iskola stb… található, ne épüljön idegen elemként, egy színes, tornyos vagy lapos tetős, több
emeletes épület.
Minden esetben illeszkedjen a meglévő JÓ utca karakterhez, ami megnyilvánul a beépítés módjában,
tetőformában, tetőhajlásszögben, homlokzat kialakításnak anyagában, színében, és a nyílászárók
kiválasztásában, vagy az épület keretét adó kerítésben.
Leromlott műszaki állapotú régi épületek pótlása is lehetséges akár korszerű anyagokkal, de hagyományos
formavilággal.
Negatív hatás akkor lép fel, ha az épület kialakítása idegen a hagyományoktól, adottságoktól és a
környezettől; léptéke, tömege oda nem illeszkedő és további építéseket indítanak el.
A következő oldalakon szereplő ábrák a Lechner Tudásközpont ábragyűjteményéből származnak, és szinte
teljes körűen felölelik a településkép harmonikus megjelenését biztosító konfliktus és célrendszert.
Az ábragyűjteményt az egyes eltérő karakterű meghatározó területek esetében szöveges leírások is
kiegészítik a szükséges mértékben.

AJÁNLÁSOK
követendő, jó példa

kerülendő, rossz példa
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
TELEPÍTÉS, TELKEK BEÉPÍTÉSE:
A kialakult telekstruktúra, az oldalhatáron álló
beépítést indokolja, ezért a kialakult beépítési
vonalhoz igazodva építsük meg a lakóépületet, az
előkertek mélységének figylembevételével. Több
helyen az íves utcát követve, fürészfogas
beépítést alkalmaztak, melynek megtartása
szintén indokolt és megengedett, de csak
kizárólag az utca ívével megegyező mértékben.
Ha a telek szélessége megengedi a szabadonálló
beépítési módot, de akkor is a telek és a ház
összhangjának megtalálása fontos. Amint az egyik
kilép a rendszerből a harmónia megbomlik
Az azonos távolságra lévő épületek egységes
utcaképet adnak
Lejtős terepnél törekedni kell az azonos lejtő felőli
megjelenés elérésére, valamint a terep lejtését
figyelembe vevő épület-elhelyezésre.
A teljes kiemeléssel a lejtő felőli látvány egy
hatalmas támfallá változik. Ennek esztétikus
megoldása igen jelentős összegbe kerül.
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MAGASSÁG:
A
területen
jellemzően
földszintes
lakóépületek találhatóak. A meglévő
épüetek közé épülő új épületnek, vagy
meglévő épület bővítése esetén, a
szomszédos
ingatlanon
lévő
épület
magasságához kell alkalmazkodni.
Túl magas épület nem illeszthető be
Hidasnémeti településképébe.
Tetőtér beépítés/ráépítés esetén is fontos
az utcaképet negatív irányban nem
befolyásoló megoldást alkalmazni.
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TETŐHAJLÁSZÖG, TETŐFORMA:
Hidasnémeti utcaképére a kontyolt jellegű
tetők jellemzőek, ezért szerencsés az utcai
homlokzat felől kontyolt tető építése új
épület esetén.
A túl magas (alpesi), a túl alacsony
(mediterrán) hajlásszög, az összetett, erősen
tagolt, valamint a lapostető hagyománytól
eltérőek, így kerülendőek az alkalmazásuk.
Tetősík ablak elhelyezhető.
A
tetőfedésre
hullámpala,
műanyag
hullámlemez, műanyag síklemez alkalmazása
kerüendő.
A tetőhéjalás anyagában és színében egyaránt
alkalmazkodjon a szomszédos ingatlanok
kialakításához.
Műanyag előtető nem építhető.
A tető felületen álló tetőablak nem építhető,
legfeljebb fekvő tetőablak egyedileg, vagy
sorolva helyezhető el.
A tetőidom utcára merőleges, hajlított ház
esetén utcával párhuzamos összetett. Tető
hajlásszög 35-45 fok között ajánlott.
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ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Minőségi anyag, visszafogott színek jellemezzék az épület
megjelenését.
A településen a fehér, törtfehér, a pasztell földdszínek, valamint
a természetes építőanyagok esetén, azok természetes színei
javasoltak, tekintettel arra, hogy általánosan ezek a színek
jellemzik az épületeket.
A rikító, harsány, hagyományidegen színek nem alkalmazhatóak.
Kerítéseken, kapukon, nyílászárókon is részesítsük előnyben a
barna színárnyalatait, esetleg a szürke vagy zöld színeket.
Tetőfedő anyagok esetében ne alkalmazzunk a hagyományos
anyag színétől eltérő táj és környezet idegen színeket (kék,
piros, zöld stb...).
Kerülendők a rikító, fénylő, csillogó anyag és színhasználatok is.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Egy épület egyik legmeghatározóbb eleme, a homlokzat kiképzése, ezért
fontos, hogy vakolt felület, kő, műkő, tégla tagolt, plasztikus
homlokzatképzés a helyi hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a
helyi kultúra formakincseinek felhasználásával történhessen.
Falfelületképzésnél a helyi karaktertábla szerinti helyeken és jelleggel
vakolat architectúra elemekkel –vakolatdísz alkalmazásával ajánlott eljárni.
Kerüljük a csempe jellegű, fém, eternit burkolatokat, akkor se alkalmazzuk,
ha azok természetes kő anyagúak!
Kerüljük a harsány, élénk és a nagyon sötét színeket a homlokzat
színezésekor!
A hagyományos lakókörnyezeti kultúra hagyományai szerinti nyílás és
falfelület arány, valamint a homlokzat és a tető felépítmény arány kerüljön
kialakításra.
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TORNÁCOK:
A település magjára, a kőházakra a tömör megjelenés volt a jellemző. A
tetőt kontyolták.
Több lakóépületen is megtalálható a tornác valamelyik fajtája, kialakítása,
mely az épületnek jellegzetes építészeti jelleget ad. Ennek a karakternek a
megőrzésére kell törekedni, ha ilyen épület felújítását, bővítését tervezzük.
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NYÍLÁSZÁRÓK:

Fontos elemei a hagyományos, népi homlokzat kialakításában a
nyílászárók, melyek a lakóépület megjelenését jelentős mértékben
befolyásolják.
Sajnos egy-egy felújítás, a kor igényeihez igazodva a nyílászárók
kicserélésével kezdődik. Amennyiben erre kerül sor, próbáljunk meg az
eredeti nyílászáró osztásainak, színének megfelelő ajtót, ablakot
választani, beépíteni. A hagyományos lakókörnyezeti kultúra
hagyományai szerinti nyílás és falfelületi arány kerüljön kialakításra.
Osztás nélküli ablak, a lakóépület utcai homlokzatán nem építhető be.
Nem javasolt az utcai homlokzaton bejárat létesítése, amennyiben a
hagyományos utcaképben nem jelenik meg a szomszédos épületeken
Az utcai homlokzaton két ablak jeleníthető meg, harmadik ablak
legfeljebb a tornác utcai homlokzat lezárásánál létesíthető.

jó példák a településen az igényesen kialakított nyílászárókra
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KERÍTÉSEK
Az utcakép, településkép meghatározó eleme a
kerítés, mely egy megépített épület megjelenését
befolyásolhat jó és rossz irányba is.
A kerítés és az épület anyag- és színhasználata
legyen összhangban.
A közterületi kerítések magassága semmiféleképpen
ne haladja meg az 2,0 métert.
Ahol eredetileg is tömör kő kerítés volt, ott
lehetőség szerint őrizzük meg ezt a kerítés építési
módot, de ezeknek a kerítéseknek a magassága se
haladja meg az 1,8 métert.
Azokon a településrészeken, ahol jellemzőek a
kapuzatos kerítések, lehetőség szerint ezt is őrizzük
meg, akár modern anyagok használatával is.
Javasolt a természetes építőanyagok használata
kerítés lábazatként (tégla, kő).
Áttört, növényzettel kombinált kerítést javasolt
építeni.
Tömör kerítés építése nem ajánlott, a kerítés legyen
minimum 75 % ban áttört, a kapuzat minden
esetben áttört legyen.
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Jó példák áttört kerítések kialakítására

MAI PÉLDÁK

70 Mai példák

INTÉZMÉNYI PÉLDAÉPÜLET
Az épület tömegformálása a
hagyományos
népi
építészet
újragondolása. Az épület hossza és
szélessége lehetővé teszi a
nyeregtetős kialakítást 38-45 fok
közötti magastető alkalmazása
mellett.
A tűzfalas orom lezárás a
településen nem jellemző, de a
magyar
népi
építészetben
hagyománya van, ezért követhető
megoldás, keretbe foglalja az
épület megjelenését.
Az épület tömegéből kiugró
előtető a nagyméretű ablakok
árnyékolását szolgálja, ugyanakkor
kiemeli a bejárati részt is, ill.
megbontja az épület tömegének
egyszerűségét, színesítve azt.
Az anyaghasználat egyszerű és
visszafogott, a vakolt fehér falak, a
téglaburkolat és az antracit színű
cserépfedés nemesíti a ház
homlokzati megjelenését.
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CSALÁDIHÁZ PÉLDAÉPÜLET
Ennél az épületnél is visszaköszön
a népi építészetre jellemző
formavilág:
Megtartja
a
két
ablakos
elrendezést és a hagyományos
oromzatos kontyolt nyeregtetős
kialakítást.
Az épület egyetlen hibája, hogy a
tető és az ablak feletti szemöldök
felület
a
szélesen
kinyúló
ereszvonala miatt olyan hatást
kelt, mintha egy ember egészen a
szemére húzta volna a kalapját,
emiatt kissé komor hatást kelt, de
a díszesen megoldott kerítés, és a
növényekkel gazdagon borított
díszkert ellensúlyozza, mi több a
község egyik követendő példájává
emeli az épületet.
Az egyszerű anyaghasználata,
barátságos, meleg színhasználata,
szinte hívogató hajlékká teszi.

72 Mai példák

Jó példák: növényzettel borított kerítés, vakolt-tégla kerítésre áttört táblákkal, tömör kőkerítés megszakított átlátszó tábla elemekkel, közkert kialakításával.

KÖZTERÜLETEK, KERTEK, KÖZKERTEK
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A gondozott kert a ház dísze. A porták előtti terület rendben tartásával, dísznövények, kis növésű – közlekedést, vezetéket nem zavaró -fák, bokrok ültetésével
harmonikus utcaképet teremthetünk. Az árkot átszelő gépkocsi behajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus településképhez.
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Az utcaképhez tartoznak az út melletti utcakertek,
vízelvezető árkok, járdák, padok, virágládák, hirdetőtáblák,
buszmegállók is. A kedvező településkép egyik feltétele,
hogy a közterületek rendezettek legyenek.
Fontos a közterületi parkokban a fásítás szakszerű
elvégzése, a fakivágások és fapótlások szervezettsége. A
fásítást, csak őshonos fafajokkal szabad elvégezni. A
növényválasztásnál figyelembe kell venni a helyi
sajátosságokat, viszonyokat, mint például egy felsővezeték
helyzetét is. Az invázíós fajok telepítése nem támogatott.

REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK

A településen nem jellemző a
reklámhordozók, reklámok jelenléte,
mert szolgáltató vállalkozások száma
csekély.
Reklámtáblák
elhelyezésekor
kerüljük a feltűnő színűeket, vagy
villódzó
fényűeket,
helyette
temészetes anyagból készülő, tájba
illő feliratok, táblák készüljenek.
A Önkormányzat által alkalmazott
táblák
egységesek,
igényesek,
tükrözik a település vezetőinek
gondosságát.

9

|75

76

HIDASNÉMETI KÖZSÉG
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI
KÉZIKÖNYV
IMPRESSZUM
MEGRENDELŐ:

HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA
Honlap: www.hidasnemeti.hu
POLGÁRMESTER:
Becse Csaba
Megbízott főépítész
Lautner Emőke
TAK KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VETTEK:
Bianki Dániel DLA okleveles építész
Berta Boglárka településmérnök
Lautner Emőke vezető településtervező
LA-Urbe Kft - Lautner Emőke ügyvezető
vezető településtervező, ügyvezető igazgató
A kiadványban felhasználásra kerültek a Próba
Településképi Kézikönyvek egyes elemei, a
MAPIRE.eu, MEPAR.hu térképei továbbá és a
Lechner
Tudásközpont
ábrái,
az
államigazgatási szervek adatszolgáltatásai.
Minden jog fenntartva!
Hidasnémeti, 2017. december hó.
Elfogadva a 392/2017. (XII.13.)
határozattal, hatályos 2018.01.01-től.

számú

