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TELEPÜLÉSKÉPI ELŐÍRÁSOK A MÉCSES UTCAI LAKÓTELKEKRE
A településrészen döntően előker-
tes, szabadonálló vagy oldalhatáron 
álló, utcával párhuzamos vagy me-
rőleges tetőgerincű, egyszintes be-

építésekkel találkozhatunk. A lapos-
tetős épületek a 1990-es évektől 
jelentek meg, de az épületállomány-
nak csak a kis hányadát képezik.

DÉNESI ÖDÖN PROGRAM
BÁRMELY ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG SO-
RÁN A TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁ-
ROZÓ BEÉPÍTÉS TELEPÍTÉSI MÓDJÁT, 
AZ ÉPÍTMÉNYEK ANYAGHASZNÁLA-
TÁT, TÖMEGFORMÁLÁSÁT, HOMLOK-
ZATI MEGJELENÉSÉT AZ ILLESZKEDÉS 
SZABÁLYAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉ-
VEL KELL KIALAKÍTANI.

ÉPÜLETEK TELEPÍTÉSE

A Mécses utcában az épületeket szaba-
donálló beépítési módon kell elhelyezni. 
A főépítmények  telepítésénél jellem-
zően az utcára merőleges telepítés az 
illeszkedő megoldás a telekadottságok-
ból fakadóan.

A főépületek telek homlokvonalához 
legközelebbi homlokzati síkjának legna-
gyobb vetületi szélessége legfeljebb 15 
méter lehet, saroktelek kivételével.

A melléképületek a főépítmény mögött  
helyezendők el lehetőleg annak takará-
sában.
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MAGASSÁG

A településrészben a megengedett leg-
nagyobb épületmagasság 6,5 méter.
A már meglévő épületek közé épülő új 
házak magasságának a meglévő épüle-
tekhez kell illeszkedniük.
Épület legmagasabb pontja a 15 métert 
nem haladhatja meg.

TETŐKIALAKÍTÁS

A településrész területén magastetős 
és lapostetős épületek is elhelyezhetők, 
de új lapostetős épület csak olyan kör-
nyezetben, ahol az beilleszthető a kiala-
kult épített környezetbe!

Magastető hajlásszöge 30o-40o közötti 
lehet, héjalásaként terrakotta égetett 
agyagcseréptől, világosszürke árnya-
latú palától, világosszürke árnyalatú 
korcolt síklemeztől, üvegtől, valamint 
terrakotta színű betoncseréptől eltérő 
héjazat nem alakítható ki.

Nem járható lapostető kialakítása ese-
tében felületének anyaga kavicstól, 
kőtől, kőlaptól, cseréptől, téglától, be-
tonlaptól, fától, cinktől eltérő nem lehet. 
Zöldtető szintén kialakítható.

A  tetőzet fajtájának, kialakításának il-
leszkednie kell az épített környezethez. 
A Mécses utca környezetében túlnyo-
móan magastetős épületek találhatóak, 
ezért az új beépítéseknek ehhez kell il-
leszkedniük!

magastető
lapostető

Mécses utcai telkek
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HOMLOKZAT

A vakolt homlokzat a fehér vagy termé-
szetes pasztell árnyalatú földszíntől el-
térő színezetű nem lehet.
A fő funkciót kiegészítő építmények ki-
alakítása, anyag-használata a fő funkci-
ót tartalmazó főépítményhez illeszkedő 
kell hogy legyen, ugyanez vonatkozik a 
főépület és a telek homlokvonala közé  
telepítendő melléképületekre is, melyek 
kizárólag a főépület építészeti karakte-
rével, megjelenésével és anyaghaszná-
latával, illeszkedő módon létesíthetők.

A homlokzat részét képezi a tető is 
melyeknek egyre markánsabb elemei 
a napelemek és napkollektorok. Ezek  
telepítésére a magastetős épületeken 
a tető síkjától eltérő dőlésszögben nem 
kerülhet sor. A panelek egy tetőfelületen 
csak egy összefüggő felületen helyez-
hetők el, melyek lehatárolása (kontúrja) 
téglalap alakú legyen. Javasolható, hogy 
az újonnan elhelyezésre kerülő napele-
mek és napkollektorok egyesített felü-
lete ne „tüntesse el” teljesen az eredeti 
tetőfedésünket. 
Napelemes tetőcserép a rendeltetési 
egységenként legalább 200 darab az 
alapcserép méretét kitevő napelemes 
tetőcserép alkalmazása esetén helyez-
hető fel az illeszkedés szabályainak 
megfelelően, és ebben az esetben ki-
zárólag az azzal megegyező színű alap-
cserép alkalmazandó

A részletes előírásokat lásd a Műszaki 
berendezések fejezetben.
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ANYAG- ÉS SZÍNHASZÁLAT

A vakolt homlokzat a fehér vagy ter-
mészetes pasztell árnyalatú földszíntől 
eltérő színű nem lehet továbbá . Épüle-
teken fém,  mázas kerámia homlokzat-
burkolat nem alkalmazható.
A 20 m2-nél nagyobb alapterületű épít-
ményeken fém vagy mázas kerámia 
anyagú homlokzatburkolat nem alkal-
mazható.
Főépület és 20 m2-nél bruttó alapte-
rületnél nagyobb melléképület magas-
tetős héjazatának kialakítása, cseréje 
során hullámpala, cserepeslemez, tra-
pézlemez, bitumenes hullám- és zsin-
dely-fedés nem alkalmazható.
Magastető héjalásaként égetett ter-
rakotta agyagcseréptől, világosszürke 
árnyalatú palától, korcolt síklemeztől 
(sötétszürke és fekete színárnyalatok 
kivételével), üvegtől, valamint terrakot-
ta színű betoncseréptől eltérő anyagú 
héjazat nem alakítható ki. Napelemes 
tetőcserép elhelyezhető, kivéve épü-
letfelújítások esetében, ahol az stati-
kai szempontból igazolható, terrakotta 
színű kőszórt fém tetőlemez is elhe-
lyezhető.
Meglévő szürke palafedéses épület kör-
nyezetében az illeszkedés szabályainak 
betartásával kivételesen világosszürke 
árnyalatú agyag- vagy betoncserép el-
helyezhető.SZÜRKE PALA

BETONCSERÉP AGYAGCSERÉP

AGYAGCSERÉP

AGYAGCSERÉP

TÁBLÁS HOMLOKZATBURKOLAT

CSEREPESLEMEZ

BITUMENES LEMEZ

TRAPÉZLEMEZ

ANTRACIT TETŐCSERÉP
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KERÍTÉSEK

Látszó zsalukő felületű és tömör nagy-
táblás kerítés mezők nem építhetők. 
Állandó kerítés kizárólag a tervezett 
szabályozási vonalon vagy a közterü-
let-rendezést követően a telek hom-
lokvonalán létesíthető és legfeljebb 
1,8 m magas, lábazattal kialakított, az 
illeszkedés szempontjai szerint a tele-
pülésképi bejelentési eljárásban megál-
lapított mértékű tömör vagy áttört, fa-, 
tégla-, kőanyagú, fémszerkezetű (kizá-
rólag áttört, nem rikító színezetű, min-
tás felületkezelés nélküli, lakatosszer-
kezetű vagy 20 cm-nél nem szélesebb 
kerítéselemekből álló vagy táblás per-
forált kerítések), fa-műanyag kompozit 
(WPC), vakolt kerítés, lábazatos fonott 
drótkerítés, sövénykerítés lehet.
Előregyártott nagytáblás tömör ele-
mekből kizárólag 1,5 m magas, lába-
zatos kerítés építhető, ahol a lábazat 
magassága 0,5 m-nél kisebb és a fém-
lemez mező magassága 1,0 m-nél na-
gyobb nem lehet,)
Kerítés kapuzata kialakítható nem rikító 
színezetű, mintás felültkezelés nélküli, 
tömör, fém, előregyártott nagytáblás 
elemekből is (kivéve cserepeslemez),

Ingatlanonként 1 db, legfeljebb 5,5 mé-
ter széles gépkocsibehajtó-kapu léte-
síthető a kerítésen.
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TEREPALAKÍTÁS

Pécs hegyoldali kertvárosias település-
részein a családi házak építése gyakran 
lejtős telken történik.
A családi házak a terepre illesztésénél 
törekedni kell a lehető legkevesebb föld 
megmozgatására.  Nem elfogadható 
az épület földbevájása, az így kialakuló 
mélyedésben az esővíz összegyűlik, a 
kert rosszul használható. Nem elfogad-
ható továbbá az épület teljes kiemelése 
sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, 
kiemelkedik szomszédai 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

A Bf 210 m-es rétegvonal feletti terüle-
teken 1,5 m-nél nagyobb bevágás, fel-
töltés nem létesíthető.
A telek beépített területén túl, az egyéb, 
terepalakításra vonatkozó előírások 
figyelembevétele mellett, a telek 20%-
ánál nagyobb felületen az eredeti lej-
tésviszonyokat megváltoztatni nem 
szabad, kivéve, ha a teraszozás szőlő-
telepítés miatt szükséges. A 20% terü-
letnagyság számításánál a jogszerűen 
meglévő épületek által elfoglalt terüle-
tet nem kell terepalakítás területeként 
számolni. A 40%-nál nagyobb lejtésű 
területrészeken az eredeti lejtésviszo-
nyokat meg kell tartani.

7. oldal    DÉNESI ÖDÖN PROGRAM / MÉCSES UTCA



NAPELEM, NAPKOLLEKTOR, HŐSZI-
VATTYÚ TELEPÍTÉSE

Szerencsére minden településen nő a 
megújuló energia hasznosítását szol-
gáló berendezések száma. A napkol-
lektorok és napelemek elhelyezésére 
alkalmazott megoldások azonban sok 
helyütt településképi szempontból ag-
gályosak.

Magastetős épületeken a tető síkjától 
eltérő dőlésszögben nem kerülhet sor  
telepítésükre. A panelek egy tetőfelüle-
ten csak egy összefüggő felületen he-
lyezhetők el, melyek lehatárolása (kon-
túrja) téglalap alakú legyen. Javasolható, 
hogy az újonnan elhelyezésre kerülő 
napelemek és napkollektorok egyesített 
felülete ne „tüntesse el” eredeti tetőfe-
désünket.

A lapostetős épületek esetében ameny-
nyiben az 7,5 méternél kisebb építmény-
magasságú  napelem vagy napkollektor 
a szomszédos közterületről látható 
módon vagy a legfelső zárófödém felső 
síkjánál 10%-nál nagyobb lejtéssel nem 
telepíthető. A 7,5 méternél nagyobb 
építmény-magasságú lapostetős épü-
leteken az utcai homlokzati falsík és a 
legfelső zárófödém felső síkjának met-
szésvonalától számított 3 méteren belül 
nem létesíthető berendezés.

A helyes 
elrendezés 
figyelem-
be veszi a 
meglévő 
tetőablakok 
elhelyezke-
dését.

A tetőfelület a 
széleknél lega-
lább egy keskeny 
sávban maradjon 
látható.

A tető síkjától eltérő 
dőlésszögben nem 
kerülhet sor  panelek 
telepítésére.

A panelek összefüggő 
felületet képeznek, a te-
tőablakokkal együtt egy 
nagyjából téglalap kon-
túron belüli elhelyezéssel.

Többirányú 
elemek nem 

helyezhe-
tők el.

Javasolható, hogy az újonnan elhe-
lyezésre kerülő napelemek és nap-
kollektorok egyesített felülete ne 
„tüntesse el” eredeti tetőfedésünket. 

8. oldal    DÉNESI ÖDÖN PROGRAM / MÉCSES UTCA



LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS,  
ANTENNA, HOMLOKZATI ÉGÉSTER-
MÉK  ELVEZETŐ ÉS AZ EGYÉB GÉPÉ-
SZETI BERENDEZÉSEK
Általános szabály, hogy a különböző 
műszaki berendezések az ingatlanon 
álló épület utcai megjelenéséhez nem 
igazodó módon nem helyezhetők el és 
a berendezések tartószerkezete, kap-
csolódó szerelvényei, vezetékei az ut-
cai homlokzaton, főhomlokzaton látszó 
módon (pl. vezeték elhelyezése kábel 
csatorna nélkül) nem helyezhetők el.

Pécs történeti belvárosát lefedő mű-
emléki jelentőségű területen, műemlé-
ki környezetben valamint az ezt övező 
városrészekben (Tettye, Szigeti, Budai 
és Északi külváros) antenna és egyéb  
műszaki, gépészeti berendezés – a te-
tőn elhelyezett napelem és napkollek-
tor kivételével -, azok tartószerkezete 
és kapcsolódó szerelvényeivel együtt, 
szabadon vagy védőcsőben vezetett 
kábel közterületről látható összes hom-
lokzaton takaratlanul nem helyezhető el 
(pl. vezeték elhelyezése kábel csatorna 
nélkül).

A helyi egyedi védelem alatt álló épület, 
valamint helyi védett területen álló épü-
let homlokzatán antenna, klíma-beren-
dezés (takartan), napelem, napkollektor, 
valamint egyéb gépészeti berendezés 
kültéri egysége kizárólag abban az eset-
ben helyezhető el, ha az elhelyezés a vé-
dett értéket nem érinti.

KLIMATIZÁLÓ 
BERENDEZÉS

ANTENNA ÉGÉSTERMÉK 
ELVEZETŐ

NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR

[   A BERENDEZÉSEK TARTÓSZERKEZETE, KAPCSOLÓDÓ SZERELVÉNYEI, VEZETÉKEI AZ 
UTCAI HOMLOKZATON, FŐHOMLOKZATON LÁTSZÓ MÓDON NEM HELYEZHETŐK EL.   ]
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JÓ PÉLDÁK A KÜLÖNBÖZŐ GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK  
ESZTÉTIKUS, TAKART HOMLOKZATI ÉS EGYÉB ELHELYEZÉSÉRE

Sokan nem tudják, de a homlokzaton 
mesterséges szellőzéshez kivezetést 
létesíteni, továbbá helyiségszellőztető 
vagy klimatizáló berendezést csak az 
országos előírásokban meghatározott 
módon lehet az épület külső megjele-
nésével összhangban, takartan, illetve 
építészeti eszközökkel megoldva elhe-
lyezni. Ehhez több jó példát is láthatunk 
ezen az oldalon.

A klíma- és riasztóberendezés kültéri 
egységeit lehetőleg ne az utcai hom-
lokzaton helyezzük el, hanem keressünk 
számukra kevésbé hangsúlyos, takart 
és védett helyet. (Pl. félreeső eresz alatt 
a homlokzaton, terepre telepítve (nö-
vényzettel takartan) vagy oldalkertben 
(amennyiben az építési előírások meg-
engedik).

Parabola antenna elhelyezésére az utcai 
homlokzattól távol eső helyek is rendel-
kezésünkre állnak (pl. a hátsó homlok-
zat, melléképület, tető utcától távolabb 
eső felülete, terasz vagy a kert egy ta-
kart szeglete.)
A közterületről feltáruló homlokzatokon 
égéstermék-elvezető nem helyezhető 
el.

Gáznyomás-szabályozó és a házi nyo-
máscsökkentő a telek elő-, és oldalkert-
jében, vagy az épület közterületről nem 
látszó homlokzatán helyezhetők el.
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