
ELTÉRŐ
KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellem-
zők és településkarakter bemutatásával
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A település mindössze néhány utcányi területet tesz ki, ahol a falusias jelleg ma is 
meghatározó. Ettől függetlenül egy történeti és egy átalakuló településrész megfi-
gyelhető Borzaváron. Az előbbi a Fő utca a Csárdaköztől az Alkotmány utcáig és az 
Alkotmány utca Fő úttól a temető északi határáig terjedő terület, az utóbbi pedig 
az ezen kívűl eső utcák alkotta régió.

Átalakuló településrész

Történeti településrész
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TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSRÉSZ  

A településrész jellemző településszerkezeti eleme a szalagtelkes beépítés, amely a terület morfológiai 
adottságai okán a mai napig megmaradt. Főként a Fő utca mentén jellemző, mivel e terület a település 
első beépített része. A közterület széles, zöldfelülettel fedett. Az út a terület magas pontján húzódik, 
a gerincen, jobb és bal oldalán a telkek jelentősen lejtenek a telek hátsó része felé, jellemző a 4-500 
m2-es telekméret, mely az imént említett okok végett nem aprózódott el.  A széles közterület zöld-
felületi részén, a házak sora előtt almafák sorakoznak (hagyományos bakonyi, szinte gondozást sem 
igénylő fajták). A településrész jellemző beépítése a hosszúházas, keresztpajtás beépítés. A hosszúhá-
zat- a szalagtelkes településszerkezetnek megfelelően- telekhatáron építették, a vele átellenes oldalon 
gazdasági épületet, nyárikonyhát építettek. A hosszúház, mely általában legalább 2 lakóegységből 
állt (un. zsellérházak, szoba-konyha-kamra adta a lakóegységet) mögött helyezkedtek el a gazdasági 
épületek, a lakóegységek számához igazodó istálló(k) mögötte a az egyéb háziállatoknak (sertés és 
szárnyasok) épített ól. Mára már nem maradt nyoma, de érdekessége volt a beépítésnek, hogy a 2. 
lakóegység egyéb háziállatainak ugyancsak a beépítéssel átellenes oldalon építettek ólakat. A kereszt-
pajta zárta a gazdasági udvart. A keresztpajtán keresztül lehetett járni a kert felé. Általában a pajta 
mellett csak kiskapu méretű kapcsolat maradt a gazdasági udvarrész és a kert között. A Fő utcában az 
eredeti hosszúházas (utcára merőleges tetőgerinccel) beépítés megmaradt épületein jól látszanak az 
épületek arányai, ~7,2-7,5 m széles épületek tornáccal és utca felé 1 helyiséggel (szobával), 37-38 fokos 
tetődőlésű magastetővel, mára cserépfedéssel (néhol szürke betoncserép). A kút az udvaron vagy a tor-
nácból is elérhetően. Több helyen átépítésre került a hosszúház (az utcai tartaktusban + 1 szoba került 
bővítményként az eredeti épülethez, más helyen elbontás után új épületet építettek. Közös jellemző 
azonban, hogy kevés kivétellel az átépített épületrész mögött ott maradt mellékfunkciót betöltve az 
eredeti hosszúház. Sajnos az eredeti épületek nyílászárói azok méreteire utaló nyílásokkal együtt mára, 
néhány kivételtől eltekintve eltűntek. Az Alkotmány utca temető végéig terjedő szakaszán ~30-50 évvel 
későbbi építésű házak vannak, de jól látszik, hogy mintaként az előzőekben említett beépítés szolgált, 
leképezték a hosszúházas beépítést (több helyen az építést követően meg is bővítették az utcai tar-
taktusban) átellenes oldalon lévő gazdasági épületet és a tömör kőből falazott kerítést. A településrész 
beépítése sajnos összefüggően nem maradt fenn. Azonban a megmaradt egyes elemei a településképi 
karaktere okán megőrzésre javasolt. Ezek az elemek a hosszúházas, oldalhatáros beépítés egytraktusos, 
egyszintes lakóházzal, melynek szélessége és tetődőlése őrzi a korabeli beépítést, valamint fennmaradt 
elem a tömör falazott kerítés és a beépítéssel átellenes oldalon megmaradt gazdasági épületek, nyári 
konyhák sora (a ma embere is megtalálta, a mára már egylakásossá alakult telkeken, ennek az épületnek 
a funkcióját, ezért is tudott megmaradni). Megőrzésre érdemes a Magyarország hegyvidékein kialakult 
első beépítési forma, a szalagtelkes beépítés, mely nem engedi a kerteket beépíteni, felaprózni.



15 | Eltérő karakterű településrészek

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ

E településrész egy része 10 x 10 m-es 
alapház („Kádár-kocka”), egy része átmene-
tet képez a történeti településrész jellemző 
lakóépület típusa és alapház között, azáltal, 
hogy beépítették az utcai tarkatust. Utcakép-
ben csak odafigyeléssel különböztethetőek 
meg (ez utóbbinál megjelenik egy rövidke 
utcával párhuzamos tetőgerinc). Valamint e 
településrészen épületek a 80-as, 90-es évek 
beépítése, az arra a korra jellemző építészeti 
elemeket magukon viselve. Közös jellemző-
jük azonban, az oldalhatáron álló beépítés 
illetve a magastető, hagyományos anyag és 
színhasználat. Jellemző tetőhajlásszög 35-40 
fok közötti. A falusias jelleg mellett azért is 
érdemes ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem 
árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, 
illetve gazdaságosan kihasználható geomet-
riájú tetőtér alakul ki, valamit a déli tetőfe-
lületre esetlegesen épített napelemek és 
napkollektorok a lehető leghatékonyabban 
tudnak működni. A településkép egységes-
ségét őrizni segít, ha a ház oromzattal fordul 
az utca felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával 
párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott 
érdemes építeni, ahol a környező épületek 
már ilyenek, illetve a terepviszonyok nem 
teszik lehetővé az elterjedtebb tájolást. Ke-
resztbe beforduló belső épületszárnyat csak 
kellően széles telek esetén érdemes alkal-
mazni, ott is meggondolással: a jószomszédi 
kapcsolatokon túl, naposabb, levegősebb 
lesz a kertünk, és szabadon élvezhetjük a 
környék dombos táj egybefüggő látványát.
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IPARTERÜLET

A település K-i határában a lakott terület közvetlen szomszédságában található a valamikori „TSZ major”, amely korábban a település gazdaságát jelentette. Mára a 
terület kiüresedett, funkcióját vesztette, épületállománya a jelentősebb fejlesztéseket mellőzte, így várja új funkcióját. A lakóterület közelsége miatt a terület védőfásítása 
javasolt.


