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Köszöntő
Kedves Tinnyei Polgárok!
Tinnye Településképi Arculati Kézikönyvét tartják kezükben, melyet 2017. nyarán a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által előírtaknak megfelelően,
közösen alkottunk meg mi, Tinnyén élők.
Mind a lakóházak, mind a tágabb értelemben vett lakókörnyezetünk, a településünk
képének minősége, értékei nagymértékben hozzájárulnak életünk minőségéhez. A
kézikönyv célja, hogy saját magunknak és leendő honfitársainknak iránymutatásul
szolgáljon a jövőbeni építkezésekhez – oly módon, hogy községünk általunk nagyra
becsült természeti, építészeti és településképi értékeit méltó módon megőrizzük
magunk, és utódaink számára.
E kötet az elmúlt időszakban ezekért a célokért tett közös erőfeszítésünk eredménye.
Szeretném megköszönni az arculati kézikönyv összeállításában véleményükkel,
javaslatukkal közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját.
Fogadják szeretettel Tinnye Településképi Arculati Kézikönyvét. Tegyék ezt annak
tudatában, hogy nem egy lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható,
bővíthető dokumentumot tartanak a kezükben.

Krix Lajos Mihály
polgármester
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Tinnye bemutatása
...Tinnyére szeretnék költözni, és olyan házat szeretnék, ami illik ide. De mit jelent
tinnyeinek lenni?

Tinnye a Pilis, a Budai-hegység és a Gerecse között, a Békás-patak (Körtvélyes-patak)
völgyében, Budapesttől 35 km-re található. A települést átszeli az Esztergom
és Zsámbék között húzódó, 102-es számú másodrendű országos főút. Festői szépségű
dombok, völgyek, erdők, szántóföldek, és a Garancsi tó öleli körül. A község nevének
eredete a szláv "tinja" (mocsár) szóval van összefüggésben.
Kedvező földrajzi fekvése és vonzó táji adottságai miatt már az őskorban is lakott hely
volt. Az itt előkerült ősemberi kőszerszámok, bronzkori eszközök, római-, és
népvándorlás-kori leletek tanúsítják, hogy szinte megszakítás nélkül emberi település
volt a terület. A középkori falu a patak mentén feküdt, központja a 13. században épült
Szt. Jakab kápolna volt. Az épület átvészelte a török-kort, annak elmúltával a
reformátusok használatába került. Legutóbb 2ooo-ben újították fel, láttatva az eredeti
építmény megmaradt ajtó, ablak boltíveit.

Tinnyét először 1274-ben említi oklevél, ekkor Tinnyei Miklós birtoka volt. Az oklevél
fejlett föld- és szőlőművelésről ad számot. A tatárdúlás után a délkeleti részen álló
hegycsúcson az Aynard lovagok várat építettek, amely rövid ideig állott. Valószínű,
hogy a Páskomban lévő földvár-maradványok Árpád-kori eredetűek.
Az Árpád-ház kihalása után a község elnéptelenedett. 1346-ban Iwandrof János és
Zudor Péter birtoka, 1361-ben Magyar Pál nejének, Margitnak tulajdona. 1369-ben az
óbudai apácák birtokába került. 1381 előtt a tinnyei lakosok megtagadták a tized
fizetését, emiatt 3 évig kiközösítés alatt éltek, majd 1384-ben 43 tinnyei lakos esküt tett
a tized fizetésére a tinnyei Szt. Jakab templomban. A nevek többsége magyar. A
felsorolás bírót, esküdteket, kocsigyártót, szabót, kovácsot, takácsot említ.

Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Tinnye 1541-ben került török kézre. A végvidéknek számító környék lakói a különböző
hadak sanyargatásai elől elmenekültek, a falu elnéptelenedett. Majd fokozatosan indult
meg a visszatelepülés. Az apácák tulajdonjogukat a török uralom alatt is fenntartották,
de közben a Hagymássy, majd az Eölbey családok is rendelkeztek birtokkal. 1663-tól
folyamatos a református lelkészek névsora. Tinnye 1715-ben nemes község 23
adóháztartással. A lakosság létszáma rohamosan emelkedett. 1825-re a létszám l364
főre gyarapodott.
A XIX. század folyamán az itt élő közbirtokos családok mintegy 30, főként klasszicista
stílusú kúriát építettek. Közülük több ma is áll, sajnos azonban nagyrészük
helyreállításra, állagmegóvásra szorul.
A tinnyei közbirtokosság legnevezetesebb tagja Kossuth Lajos volt, aki 1842-46-ig
családjával lakott itt. 60 holdnyi birtokot és lakóházat vásárolt a település területén,
hogy a jó levegőn tüdejét gyógyítsa, s hogy Pest megyei birtokkal rendelkezvén a
megye követe lehessen. Kossuth Lajost a tinnyei nép megőrizte emlékezetében. Szokoli
Viktor író 1883-ban gyűjtést szervezett emlékoszlop állítására. A „Kossuth-házat”
1986-88-ban új tulajdonosa felújíttatta. A ház előtt álló emlékoszlopnál tisztelegnek a
környék lakói március 15-én a szabadságharc és Kossuth emléke előtt.
A XVIII. század óta a lakosság három felekezethez tartozik. Pl. 1829-ben 820 római
katolikus, 443 református, 271 zsidó vallású lakost tartottak nyilván. 1735-től működött
a településen katolikus és református iskola. 1780-90-ben épült a római katolikus
templom copf stílusban. Az 1820-as években Landherr András által épített klasszicizáló
stílusú zsinagóga a második világháborúban megsérült, ma raktárnak használják. A
zsidó lakosok nagy része a XIX. század végén elköltözött. A háború idején 71 elhurcolt
személyből egy fő tért vissza.

Második Katonai Felmérés (1806-1869)
1970-90-ig Tinnye Piliscsaba társközsége volt, majd 1990-ben önállósult. Az 1990-es
években a település egész területén kiépítették a teljes közműhálózatot. Az utak
aszfaltozása, felújítása azóta is folyik.

Harmadik Katonai Felmérés ( 1869-1887)

A XIX-XX. század fordulója óta jelentős a népmozgás. A fiatalok munkalehetőséget
keresve költöznek a környék nagyobb településeire. Helyükre az ország minden
részéből, de főleg a fővárosból folyik a beköltözés. 1999 óta Tinnye határában is
lakóparkok épülnek. A község lélekszáma mára elérte az 1800 főt. Az 1990-es
rendszerváltás idején sorra alakultak a pártok helyi szervezetei, melyek lassan
elsorvadtak, ugyanakkor több civil szervezet alakult, és működik több-kevesebb
aktivitással.

3
Örökségünk
Tinnye településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki,
táji és természeti értékei, településképi jellemzői

A település négy forgalmi út találkozásánál, a Békás (Körtvélyes)-patak és a Cigányárok völgyében alakult ki. Lakóutcái a patakokkal párhuzamosan húzódnak a változatos
domborzatú völgyben. A rétegvonalaktól eltérő nyomvonalú utcák csak a legújabb
beépítésű tömbök beépülésével alakultak ki. A középkori falu a Körtvélyes patak két
oldalán feküdt egy-egy teleksorral.

A településszerkezet jellemzői a településrészeket összekötő, forgalmi utakat és
patakokat átszelő gyalog utak. Ilyenek a Békás-patakot metsző Ivókút, Posta, Piros,
Templom és Hangya köz, ennek folytatása a Phol köz, valamint a Cigány-árkon
átvezető Dankó Péter és József Attila közök.

A település nagy külterülettel rendelkezik, amelynek közepén, összefüggő belső
magként jelenik meg a lakóterületi belterület, mint az ősi falumag. A külterületen
elszórtan, néhány szigetszerűen beépített illetve beépítésre szánt területet találunk,
amelyek túlnyomórészt lakó funkcióval bírnak.

A településszerkezet nemcsak építészeti-építészettörténeti értéket képvisel, hanem a
település történelmének, kialakulásának „élő” bizonyítéka. A településszerkezeti elemek
védelme nagyon fontos, hiszen a távolban kirajzolódó települési sziluett a
legjelentősebb, amely elsőként határozza meg az ideérkező benyomását a településről.

Tinnye belterülete a hagyományos, ősi településrész építészetileg, egységeiben is, de
összességében is, településképileg és településszerkezetileg értékes karaktert, beépítést
hordoz, amely az értékvédelem szempontjából kiemelten fontos elem.

A település belső képét a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, a Bocskai utca, a Jászfalusi út
valamint a Kossuth Lajos utcák határozzák meg.

A Bajcsy-Zsilinszky úton az épületek tetőidoma változatos. Az azonos tetőhajlásszögek
és eresz magasságok, ill. a cserép fedés színe mégis rendezett, egységes képet biztosít
az utcának.

Az utcakép a Bocskay utcában rendezett, követhető. Sátortetős ill. nyeregtetős házak
váltják egymást.

Tinnyének különleges táji adottságai vannak. A falumagot minden oldalról ez a festői,
dombos-völgyes látvány veszi körül, ahol a természet és a földművelés együtt él.

Tinnye közigazgatási határain belül található a Garancsi-tó, gyönyörű környezetben. A
térség egyetlen, évszázadok óta meglévő tava kedvelt kirándulóhely. A tó és környéke
helyi védettségű természetvédelmi terület. 2001 nyarán itt forgatták az Üvegtigris című
filmet. A forgatásnál használt büfékocsi a tó partján hagyva azóta idegenforgalmi
látványosság lett.

A kortárs épületek egyik szép példája Tinnyén a 8 tantermes általános iskola, mely az
oktatási funkción túl a lakosság igényeit is kielégítő többfunkciós intézmény.
Anyaghasználatával és tömegével jól illeszkedik Tinnye épített környezetébe. Az épület
2010-ben elnyerte Pest Megye Építészeti Nívódíjának III. helyezését. Tervező: Makrai
Sándor

A faluban élő Monostori Ferenc szobrászművész nevéhez fűződnek az évenként
megformálódó köztéri homokszobrok. Ennek mozgalmát ember nagyságú alkotásaival
indította el. Később Tinnye ünnepségeire készített homokműveket, melyek Szent
Istvánt, Kossuth Lajost és Petőfi Sándort is ábrázolták már.

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉKEK
A település jelentős emléke a késői barokk, Szent Anna tiszteletére szentelt római
katolikus templom. A homlokzati tornyos templom végleges formáját a XVIII. század
végén nyerte el. Tornyát ívelt sisak fedi. Karzata fa oszlopokon nyugszik, főoltárán
Szent Annát és a gyermek Jézust ábrázoló oltárkép látható. A templom mellett
Nepomuki Szent János szobra áll, mely szintén országos jelentőségű műemlék.

Helytörténeti érdekesség, hogy a piliscsabai országút mentén álló Kossuth-házban (ma
Kossuth utca 5) élt és dolgozott Kossuth Lajos, aki azért vásárolta meg a házat, hogy
innen Pest vármegye országgyűlési követévé választhassák. Úgy tartják, hogy egy
udvari kis kör alakú filagóriában szerkesztette a Pesti Hírlapot.

A Kutya-hegy lábánál megbújó Régebbi temető düledező sírjai között festői
környezetben emelkedik a Setéht családi sírbolt, mely az országos örökségvédelem
része. A mauzóleumszerű, arányos kis épület emelt feljárójával a klasszicizmus antik
szentélyformáit idézi. Bejárata felett márványtáblán olvasható a Setéth Károly által
fogalmazott felirat: „Béke véllünk”

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK

A Szent Jakab templom a 13. században épült, román kori származását egyszerű, tömör,
zárt formái is megerősítik. A templom a község legrégibb építménye, amely már a
tatárjárásnak is tanúja lehetett. Eredetileg a falu katolikus temploma volt, majd a török
időket átvészelt magyarság református hitre térve vette használatba. A református
gyülekezet a templomépület végleges birtokjogát 1700-ban kapta meg az akkori
földesúrtól egy pár vadászcsizmáért. Az épület falait ma félköríves nyílások tagolják és
egyenletes, meszelt vakolat borítja.

Damjanich utca 13

Damjanich utca 53

Damjanich utca 23

Damjanich utca 55

Damjanich utca 49

Bocskai utca 22

Damjanich utca 57

Bocskai utca 24

Bocskai utca 26

Bocskai utca 40

Bajcsy-Zsilinszky utca 16

Bajcsy-Zsilinszky utca 11

Bajcsy-Zsilinszky utca 35

Bajcsy-Zsilinszky utca 15

Jászfalusi út 2

Jászfalusi út 8

Jászfalusi út 22

Zrínyi Miklós utca 8

Zrínyi Miklós utca 10

Zrínyi Miklós utca 24

Bajcsy-Zs. u. és Kossuth L. u. sarok

Jászfalusi út 14

Jászfalusi út 24

Jászfalusi út 28

Kossuth Lajos utca 10

Petőfi Sándor utca 39

Setéth kúria

Kossuth Lajos utca 11

A Bajcsy-Zsilinszky u. 28. számú ház a Setéth család egykori kúriája. Setéth Károly
Pest vármegye szolgabírája maga tervezte az épületet. Az udvari részen ma is árkádos
tornác húzódik, mely tinnyei jellegzetességnek is tekinthető.
További helyi védelem alatt álló épületek a Jászfalusi út 21 ill. a Zrínyi Miklós utca 22
szám alatti lakóházak.

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLET

Az „Urak során” épült Cséfalvai
családi kúria a Szabadság tér 1 szám
alatt található. Kisebb kert övezi, fából
készült tornáca szép példája a korabeli
középnemesi építészetnek.

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK
Helyi védelem alatt álló területek Tinnyén a Hrsz 183. szám alatti temető, a Hrsz 186.
szám alatti temető, továbbá az alábbi területek:
Református templom, parókia és iskola területe; Hrsz 298-300

Jászfalusi utca, Hrsz 553-563

Zrínyi Miklós utca, Hrsz 638-655
26. oldal

véleményezési anyag 2.0

Zsidó temető, Hrsz 631

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLETEK
Helyi védelemre javasolt területek: A Bajcsy Zsilinszky Endre utca északi részén - a
Damjanich utca nyugati oldalán lévő teleksor – 253 hrsz út – a Békás –patak keleti
oldalán a 413-414 hrsz-ig – a széchenyi István utca északi oldalán lévő teleksor – a
Mező Imre (Jászfalusi ) utca északi oldalán lévő teleksor a 679 hrsz útig - Bajcsy
Zsilinszky Endre utca keleti részén a Szabadság térig – a Bajcsy Zsilinszky Endre utca
nyugati oldalán a 366 hrsz útig – 361/2, és a 354/5 hrsz-ig – a 350 és a 351 hrsz,
valamint a 223 és a 287 hrsz területek a Damjanich utcáig.
A Rákoczi Ferenc utca északi oldalán a 106 hrsz-től a József Attila utcáig – a Kossuth
Lajos utca északi oldalán a 602/2 hrsz területtől a 599 hrsz ill. a 48 és 73 hrsz területig
- a Táncsics m. utca kletei oldalán az 1 hrsz-ig – a Rákoczi Ferenc utca déli oldalán a 39
hrsz-ig.

véleményezési anyag 2.0

27. oldal
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Településképi szempontból
meghatározó területek

28. oldal

véleményezési anyag 2.0
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29. oldal

AZ ŐSI FALUMAG

30. oldal

véleményezési anyag 2.0

Tinnye megtartotta halmaztelepülés jellegű karakterét. A Bajcsy-Zsilinszky utca mentén
kialakultak az igazgatási, az oktatási, az ellátási és a vallási intézmények. A település
karakteresebb elemei közül a Szent Anna katolikus templom, a Kossuth ház, a Kossuth
Művelődési Ház emelhető ki, amelyek köré szerveződtek a faluközpont legfontosabb
intézményei: a polgármesteri hivatal, az általános iskola, az óvoda, az orvosi rendelő, és
a gyógyszertár. A terület jellemzően falusias lakóterület (Lfe), kivéve a település
központját, amely településközpont (vegyes, Vt) besorolást kapott.
Únyi út melletti lakóterület: megvalósult lakóterület fejlesztés. A település
beletrületének dél-nyugati részén, az Ady Endre utcától nyugatra fekvő falusias
lakóterület. A terület déli részén található a jelenleg használatban lévő ún. Gábor-hegyi
temető. A területet a TSZT falusias lakóterületként jelöli ki, a temető területét pedig,
különleget temetőterületként.
Piliscsabai út melletti lakóterület A belterület keleti részén a Kossuth Lajos utca északi
oldalán található kertvárosias lakóterület, részben beépülve

ÁTALAKULÓ ÉS BEÉPÜLŐ LAKÓTERÜLETEK

Mediterrán-völgy a Piliscsaba felé vezető úttól északra, a közigazgatási terület keleti
részén szigetszerűen elhelyezkedő nagytelkes lakóterület, kertvárosias lakóterületi (Lke)
kialakítással, részben beépült.

véleményezési anyag 2.0

31. oldal

A közigazgatási terület északi részén, a Pilisjászfalu felé vezető 11107 sz. út keleti
oldalán található a Királyvölgy lakóterület. A TSZT és az SZT is kertvárosias
lakóterületként (Lke) jelöli ki, részben beépült.
Ide tartozik a Falumag keleti oldalával határos, szintén részben beépült lakóterület.
Ide tartozik továbbá a közigazgatási terület északi részén, a Pilisjászfalu felé vezető
11107 sz. út nyugati oldalán található, jelenleg még beépítetlen lakóterület.

32. oldal

véleményezési anyag 2.0

GAZDASÁGI TERÜLET

A belterület déli határán - a volt TSZ major területén - műanyag feldolgozó üzem
működik. A terület egészét a TSZT kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területként
(Gksz) jelöli ki.

véleményezési anyag 2.0

33. oldal

KÜLTERÜLET

Beépítésre nem szánt területek Tinnye mezőgazdasági és erdőterületei, valamint távlati
fejlesztési területei a közigazgatási terület délkeleti részén.

34. oldal

véleményezési anyag 2.0

5
Ajánlások | Ősi falumag
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant.
A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem.
Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy
mi a rozét szeretjük.
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb
hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÍTÉS
Az Ősi falumagban a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a
telken belüli elhelyezkedése az
utcára merőleges rendszerű. A nem
utcára merőlegesen telepített,
indokolatlanul, nagy mértékben
hátrahúzott családi ház építése
nem javasolt. A családiházak a
telek oldalhatárán állnak, a ház
mögött növényzettel határolva
kialakítható a védett kert.

véleményezési anyag 2.0

35. oldal

MAGASSÁG
Tinnye történeti településrészén a családi házak magassága közel azonos

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl
magas házak nem illeszkednek Tinnye
ősi falumagjának utcaképébe.

KERÍTÉS
Tinnye ősi falumagjában az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható
megoldások nem elfogadhatóak.
Természetes határ, kerítés növényelválasztásból
Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört
résszel, az áttört részen javasolt fa, illetve fém
anyaghasználat
Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem
megfelelő
A falszerű áttörés mentes kerítések nem
elfogadhatóak

36. oldal

véleményezési anyag 2.0

TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni.
Amennyiben az építési
telek körül kialakult egy
nyeregtetős
házakból
álló utcakép, úgy oda ne
tördelt
tetőformájú
épület kerüljön hanem a
szomszédokhoz hasonló
nyeregtetős tetőformájú.

Amennyiben az építési
telek körül sátortetős
épületek állnak, úgy oda
ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló
tömegű és tetőformájú.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Tinnye ősi falumagjának színvilága változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott
illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat.
Tinnye ősi falumagjában
a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő
új
épületek
építése
ajánlott.

Nem elfogadható a
feltűnő
és
kirívó
színhasználat, a rikító
színű fémlemez fedések
és burkolatok.

véleményezési anyag 2.0

37. oldal

Ajánlások | Mediterrán völgy
TEREPALAKÍTÁS
Tinnye Mediterrán Völgy településrésze
kertvárosias lakóterület. Dombos, ezért
családi házak építésénél lejtős telekre kell
számítani.

Nem elfogadható az épület földbevájása, az
így kialakuló mélyedésben az esővíz
összegyűlik, a kert rosszul használható.
Nem elfogadható továbbá a ház teljes
kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő
platóra kerül, kiemelkedik szomszédjai közül.

Jó megoldás a terepalakításnál a családi ház
részleges bevágása. Az így kitermelt földdel
feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell
megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha
az épület eleve terepbe illesztve épül, így
kapcsolata a környezetével jó, a földmunka
minimális.

38. oldal

munkaközi

TELEPÍTÉS
A Mediterrán völgy településrészen a
családi házak telepítése szabadon álló,
a telken belüli elhelyezkedése az
utcára párhuzamos és merőleges
rendszerű.
Ezen a településrészen a családi házak
telepítése akkor megfelelő, ha az
utcával, a telek utcafronti részével
párhuzamos. Az épület a telek
utcafronti részéhez közelebb épüljön
meg, így marad mögötte hely egy

védett kertrész kialakítására.
A
kertvárosias
lakóterületen
nem
elfogadható, ha egy ház az utca
vonalától elforgatott rendszerbe van
telepítve. A telek közepére való
telepítés nem ajánlott, mivel így az
épület körül csak a telek teljes
körbezárásával alakítható ki védett
kert, ami nem kívánatos

MAGASSÁG

A
Mediterrán
völgy
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal
kell
épülniük,
mint
környezetükben jellemző. A túl
magas házak nem illeszkednek a
településrész látképébe.

munkaközi

39. oldal

TETŐFORMA
Az új településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Ezen a területen
lapostető is kialakítható.
Amennyiben az építési telek
körül kialakult egy tördelt
tetőformájú
házakból
álló
utcakép úgy oda ne egyszerű
nyeregtetős épület kerüljön
hanem
a
szomszédokhoz
hasonló tördelt tetőformájú.

Amennyiben az építési telek
körül sátortetős épületek állnak,
úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a többi
épülethez hasonló tömegű és
tetőformájú.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Tinnye
kertvárosias
lakóterületének
színvilága
változatos,
mégis
megfigyelhető
egy
visszafogott
illeszkedés,
hasonló
anyagés
színhasználat.
Tinnye
kertvárosias
településrészén a meglévő
épületek
színvilágához
illeszkedő új épületek építése
ajánlott. Nem elfogadható a
feltűnő és kirívó színhasználat,
a rikító színű fémlemez fedés
és burkolat.

40. oldal

munkaközi

KERÍTÉS
Tinnye kertvárosias településrészén az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem
átlátható megoldások nem elfogadhatóak.
Természetes
határ,
növényelválasztásból

kerítés

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és
2/3-ad áttört résszel, az áttört
részen javasolt fa, illetve fém
anyaghasználat

Áttört kerítések nádszövettel való
zárása nem megfelelő

A falszerű áttörés mentes kerítések
nem elfogadhatóak

munkaközi

41. oldal

Ajánlások | Újonnan beépülő
településrészek

MAGASSÁG
Tinnye átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonos.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl
magas házak nem illeszkednek Tinnye
új településrészébe.

42. oldal

munkaközi

TETŐFORMA
Az új településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Ezen a területen lapostető is
kialakítható.
Amennyiben
az
építési
telekk körül kialakult egy
tördelt tetőformájú házakból
álló utcakép úgy oda ne
egyszerű nyeregtetős épület
kerüljön,
hanem
a
szomszédokhoz
hasonló
tördelt tetőformájú.

Amennyiben az építési telek
körül sátortetős épületek
állnak, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez
hasonló
tömegű
és
tetőformájú.

munkaközi

43. oldal

TELEPÍTÉS
Az átalakuló új településrészen a családi házak telepítése szabadon álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Az utcára nem merőlegesen
telepített, indokolatlanul nagy mértékben hátrahúzott, illetve az utca vonalától elforgatott
családi ház építése nem javasolt. Ezen kívül a telek közepére való telepítés sem ajánlott,
mivel így az épület körül csak a telek teljes körbezárásával alakítható ki védett kert. A nagy
területű városrész jelentős zöldfelület, fontos városi szintű lélegzőfelület, ezért a telken belüli
burkolt felületek aránya korlátozandó. Ajánlott a mindenkor hatályos településrendezési
(szabályozási) terv szerint minimális zöldfelületi mutatók hosszútávú biztosítása.

KERÍTÉS
Áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.
Természetes
határ,
növényelválasztásból

kerítés

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3ad áttört résszel, az áttört részen
javasolt fa, illetve fém anyaghasználat
Áttört kerítések nádszövettel
zárása nem megfelelő

való

A falszerű, áttörés mentes kerítések
nem elfogadhatóak, ezek csak növény
takarással, felfuttatott növényekkel
fogadhatóak el.

44. oldal

munkaközi

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Tinnye ezen településrészének színvilága változatos, mégis megfigyelhető egy
visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat.

A meglévő épületek
színvilágához
illeszkedő új épületek
építése ajánlott.

Nem elfogadható a
feltűnő
és
kirívó
színhasználat, például
rikító színű fémlemez
fedések és burkolatok.

munkaközi

45. oldal

Ajánlások | Gazdasági terület

BEÉPÍTÉS, TELEPÍTÉS MÓDJA
A gazdasági területeken javasolt a beépítettség, ill. a burkolt felületek magas arányát
fásítással, több szintű növénytelepítéssel ellentételezni, a parkolók és a telekhatár
fásításával, honos növényfajok ültesével.

KERÍTÉS
Javasolt az áttört, kő, tégla, vakolt tégla, meszelt vagy látszóbeton felületű kerítés,
falécezéssel vagy fémszerkezetű kitöltőelemekkel kombinálva. Az áttört felületeket
náddal, vagy egyéb ideiglenes jellegű anyaggal, nagyelemes lemezfedéssel le- illetve
elfedni és átláthatatlanná tenni utólagosan sem javasolt.

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁS
Az utcafronti telekhatár előtti zöldfelületi sávot fásítva, illetve parkosítva javasolt
kialakítani.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Tinnye gazdasági területein új épületek homlokzatának kialakításánál a fa, fém, tégla,
ill. a természetes anyagok használata javasolt. A színek megválasztásánál a természetes,
anyagszerű színek használata ajánlott.

46. oldal

munkaközi

6
Jó példák | Épületek, építészeti
részletek
Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől egyik
aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent
egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki. Az egyszerű, de
igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket, büszkévé
tesznek minket. Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet ilyen
minőségben elkészítve díszítőelemként is működik, további, öncélú díszítés már nem
kívánkozik az épületre.
Tinnyén figyelemre méltóan sok régi, gondosan megmunkált épület található. Ezek
részleteit öröm megfigyelni! Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, formakincsük
időtálló, az alkalmazott anyagok szépen öregszenek.

A Mediterrán völgyi lakóterület dombtetőn álló kis háza környezeti illeszkedés
szempontjából kiemelkedő példa. Az épület a visszafogott színeivel, és az alkalmazott
anyagokkal diszkréten mutatkozik a fenyőfák között.

munkaközi

47. oldal

Osztott tömegével, hagyományos anyaghasználatával és színeivel kellemes látványt
nyújt ez az épület az újonnan beépülő területek egyikén.

Visszafogott színeivel, kellemes tömegével és finom részleteivel jó példája ez az
épületa mai lakóépületeknek az újonnan beépülő településrészeken

48. oldal

munkaközi

KERTEK, NÖVÉNYZET
Ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes hátteret, környezetet
adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a
kertben és az épületben tartózkodás is kellemesebbé válik. A tájba illesztett épület nem
hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is. Az épülettömeg követi a
háttérnövényzet szerkezetét, kertje követi a jellegzetes szegélyvonalakat, takarja a
burkolt felületek látványát. A kert legyen bensőséges kialakítású. Az épületet
részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá
téve az emberi alkotást.

A kert funkciói kapcsolódjanak az
épületrészekhez. Vegyük figyelembe
azonban, hogy a kertben minden
tevékenységhez
nagyobb
teret
igénylünk,
ne
zsúfoljuk
tele
funkciókkal. Avolt zártkerti és
majorsági területeken törekedjünk az
egykori használat megidézésére. Ha
módunk és kedvünk van hozzá,
alakítsunk ki haszonkertet, ahol
gyümölcsöt,
zöldséget
is
termeszthetünk.

munkaközi

49. oldal

KERÍTÉSEK
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az
ingatlantól. Térfalat képez, mely lehet tömör, ha magánéletünket szeretnénk óvni, de
lehet áttört, átlátható is.

Minden településen vannak
olyan anyagok, vagy formák
amelyek
rendszeresen
visszatérnek.
Tinnyén az ősi falumagban
jellemzően fa vagy kovácsoltvas
kerítésekkel
találkozhatunk,
ugyanakkor jellemző a köztes
elemekkel kombinált fa kerítés,
melynek lábazata, tartóoszlopai
rakott téglából készülnek. Ezek
jó példái annak, hogy a
hagyományos mellett megférnek
a modern anyagok, kialakítások
is.

50. oldal

munkaközi

A kerítések kialakítása során bátran
dolgozzunk a lakóépületünknél is
alkalmazott anyagokkal, színekkel:
így még inkább harmonikusabb,
egységesebb hatást érhetünk el.
A
kertkapu
kialakításakor
hangsúlyozzuk a belépés helyét, de
kerüljük a túlzottan hivalkodó
bejárati kialakítást.

munkaközi

51. oldal

GYALOGUTAK, JÁRDÁK
A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető
településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. Tinnyén a
Jászfalusi utcán példaértékű, fákból és bokrokból képzett fal választja el az utat és a
járdát. Tinnye másik büszkesége a Békás -patakon áthaladó kis gyalogutak, melyek
zegzugossá és vadregényessé varázsolják a község ezen részeit. Mindezek azt mutatják,
hogy a közterületeken, utcákon, tereken lévő növényzet milyen fontos szerepet tölt be a
település lakóinak életében. A cél egyértelműen ezek megőrzése, fenntartása, és újabbak
létesítése.

52. oldal

munkaközi

TORNÁCOK
Tinnye ősi falumagjában a legtöbb házhoz jellegzetes tornác tartozik, mely közvetlen
kapcsolatot teremt a ház és a kert között. Ezek a házak hívogató képet mutatnak az utca
felé, ezért fontos, hogy rendben tartsuk otthonunknak ezt a részét is.

munkaközi

53. oldal

RÉSZLETEK
Tinnye hagyományos, régi
épületeinek
jellemző
homlokzati anyagai a világos
színű vakolat, tégla, fa, cserép.
Új
épületek,
kerítések
építésénél, ill. felújításnál is
követendő példa ezeknek az
anyagoknak, részleteknek a
megfigyelése,
újragondolt,
mai
formában
történő
alkalmazása.
Jól
illeszkedik
a
településképbe a felújított,
rendben tartott míves fa ablak,
csakúgy, mint a tégla burkolati
anyagként
való
alkalmazásának
számtalan
formája.

54. oldal

munkaközi

