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KÖSZÖNTŐ         
     
 

 

 

Tisztelt Izsófalvai és leendő Izsófalvai Lakosok! 

 
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek az Izsófalva ér-
tékeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet.  Aki ismer, az 
tudja, hogy Izsófalván születtem és itt is nőttem fel, otthonomként te-
kintek rá. Így mi sem lehetne számomra fontosabb, mint településünk 
jövője, illetve a lakosság életminőségének a fejlesztése. Izsófalva cso-
dálatos természeti környezetben fekszik, hiszen peremét dombok és 
tavak övezik, de nemcsak a természeti környezet, hanem a tágabb 
értelemben vett lakókörnyezet is jelentős mértékben hozzájárul a kö-
zösség életminőségéhez.  

Fontosnak tartom, hogy a település lakossága színvonalas környezet-
ben éljen, hogy megőrizze a település építészeti és természeti kultúrá-
ját, és annak szellemében fejlessze azt. A Településképi Arculati Kézi-
könyv is ezt a célt szolgája, ugyanis a település értékeinek a bemuta-
tásával segítséget nyújt az épített környezet alakításában a jelen és 
jövő nemzedék számára. Alapvetően fontos a meglévő értékek fel-
tárása, a lakosokban való tudatosulása, valamint az új értékek kon-
szenzus alapján történő megfogalmazása és létrejöttének célként 
való kitűzése.  

Egy adott település fizikai környezete – utcák, parkok, lakóházak – a 
társadalmi élet színterei is egyben, így ha emelkedik azok környezeti 
minősége az pozitívan hat a társadalmi életre, kultúrára, életérzésre. 

Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak 
településünk képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek 
környezetünk hagyományos épített és természeti kincsei alkotta 
tájba. 

Hiszen: „aki otthont épít magának, az formát ad a saját otthonának. 
Igaz, hogy minden forma kívánatos lehet, de nem mind együtt. Más-
különben nem lenne már otthon.”  
 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 
 
Izsófalva, 2017. november 27.       Simon Ottó 
       polgármester 
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BEVEZETÉS 
 
 
 
Hazánk történetében először kerül sor olyan átfogó felmérésre, amely 
minden, határainkon belüli település természeti és épített környezeti 
értékeit hivatott bemutatni.  
 
A rövid összefoglalás, ábrázolás célja, hogy rávilágítsunk, milyen hihe-
tetlen gazdagság vesz körül minket, melyeket talán a hétköznapok 
rohanásában nem is veszünk észre.  
 
Legapróbb településeink is kincsekkel vannak tele, melyeket a Termé-
szet adott számunkra, és az emberi kéz értő módon egészítette, egé-
szíti ki napjainkig.  
 
Ezekről az értékekről készül ez a „leltár”, hogy bemutassa egy-egy te-
lepülésünk jellegzetességeit, karakterét.  Nem titkolt szándéka a tele-
pülésképi arculati kézikönyveknek, hogy az értő kézzel, jó szemmel, a 
hagyományokat tisztelő szemlélettel alakított környezet követendő 
példát adjon a jelenben és a jövőben építeni-szándékozóknak.  
 
Tekintsék ezt a kiadványt úgy, mint egy zenemű partitúráját, amibe 
Önök is beleírhatják saját szólamukat. Mindannyiunk örömére szolgál, 
ha a kiegészítés által még szebb, árnyaltabb, gazdagabb lesz a mű, 
harmonikusabbá válik az összhangzat.  
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IZSÓFALVA BEMUTATÁSA 
 
FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS, ADOTTSÁGOK 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye                           (Forrás: Google Maps) 

 
Izsófalva Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai járás-
ban, a Kazincbarcikai kistérségben található. Kazincbarcikától 9 km-
re északra helyezkedik el.  A Sajó, a Bódva és az északi országhatár 
által bezárt, háromszög alakú terület súlyvonalában, a Borsodi-domb-
ság keleti peremén, az Ormos-patak völgyében alakult ki. A nagyköz-
ség DNy-i határában folyik a Sajóba tartó Szuha-patak, amely az Or-
mos befogadója. A Sajó és a Bódva közötti változatos felépítésű 
dombvidék övezi a települést. Mérsékelten hűvös és mérsékelten szá-
raz éghajlat, tagolt domborzat, délies kitettségű völgyeiben erózió-
veszélyes területek jellemzik. Felszíni alkotó kőzetei: az alsó-miocén kori 
homok, homokkő, holocén kori öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag. 

   
Kazincbarcikai járás           Izsófalva          (Forrás: Google Maps) 
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Miután a mélyben jelentős mennyiségű barnaszén vagyont fedeztek 
fel, Izsófalva gazdasági életét hosszú időn keresztül az erre alapozott 
szénbányászat határozta meg.  Ez az ágazat azonban napjainkra 
megszűnt. A korábbi bányászati tevékenység nyomait többek között 
a település DNy-i határa mentén, a Szuha- és Ormos-patakok között 
található (horgász) tavak őrzik. 

 

A dombvidék természetes jellemző növényzete a gyertyános-tölgyes 
volt, amelyet azonban a bányászat kiszorított a területről. A település 
közvetlen környezetéből a bányászati tevékenység következtében, 
hiányoznak az erdők. Helyüket szőlők, gyümölcsösök, szántók, kaszá-
lók, legelők foglalták el. Disznóshorvát - a mai Izsófalva, - a XVIII. szá-
zadban kitűnő szőlőtermő hely volt. 
 
Izsófalva „forgalmi árnyékban” lévő terület. Csak alárendelt úton kö-
zelíthető meg: a település hossztengelyén végighúzódó 2609. számú, 
a Múcsonyt Rudabányával összekötő út Kazincbarcikánál csatlakozik 
26. sz. főúthoz. 
A korábban létezett vasúti személyszállítás 2007-ben megszűnt. 
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
Izsófalva 1950-ig Disznóshorvát néven volt ismert.  A régészeti kutatá-
sok azt bizonyítják, hogy már a népvándorlás korában is lakott terület 
volt.  Első, - név szerinti - okleveles említése 1283-ban történt. Ekkor 
Hurva néven örökítették meg, első telepeseiről, a horvátokról. A Disz-
nós előtag később, a XVII. században, az akkor itt élők fő tevékenysé-
gére utalva került a Horvát név elé. 
A török seregek többször is letarolták a területet, a lakosság elmene-
kült, vagy elpusztult.  
A XVI. sz. második felében azonban, már reformátussá lett lakosság-
ról, református használatban lévő (középkori eredetű) templomról ol-
vashatunk. A XVIII. sz. első felében, egy időben, kizárólag református 
lakói voltak Disznóshorvátnak. 
 
A XIX. sz. első felében szénbányászat indult meg a településen, ami 
fellendülést, fejlődési lehetőséget jelentett az itt élők számára. Az ad-
digi, mintegy 1000 fő körüli lakossági létszám jelentős növekedésnek 
indult.  
 
A Pallas nagy lexikon (1893-1896) szócikke szerint: Disznós-Horvát kis-
község Borsod vármegye Szendrői járásában (1891) 1183 magyar lak. 
Határában kőszénbánya van, amely (1890) 141899 q kőszenet ter-
melt; a munkások száma 60.  
A Révai nagy lexikon adatai szerint 1920-ban 3054 lakossal rendelke-
zett.  Később két új bányatelep: Ormospuszta és Rudolftelep megala-
pításával, egy 1960-as adat szerint ez a létszám 6510 főre növekedett. 
  
A település nagyközségi rangra emelkedett. 1950-ben, neves szülötte, 
Izsó Miklós szobrászművész előtt tisztelegve, nevét Izsófalvára változ-
tatta. 

 
Archív képek forrása: Izsófalva honlapja 
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„Izsófalva címere felül 
és két oldalt enyhén 
ívelt, háromszögű 
pajzs, mogyorószín 
alappal. 
 
Központi motívuma a 
balról benyúló, kissé 
felfelé emelkedő, fe-
kete színű ruhás, zöld-
leveles és indás, kék 
szőlőfürtöt tartó alkar. 
Ez a 18. századi községi 
pecsét ábrája volt, te-
hát a hagyományt, a 
folytonosságot képvi-
seli a címerképben. 

 
 
Felül középen fekete bányászjelvény, (keresztbe helyezett ék és kala-
pács) két oldalán enyhén befelé hajlóan egy-egy sárga búzakalász. 
Az előbbi a hajdani, közel 100 évig tartó helyi szénbányászatra, az 
utóbbi a település eredendően mezőgazdasági jellegére és ma is je-
lentős magángazdálkodására utal. 
 
A címer alsó részén a szőlőfürtöt kissé takarva, stilizált kék hullámvonal 
látható, amely vizeinket, a patakot és a bányatavat jelképezi.” 
 
 
A címer reprodukcióját Somogyi András készítette. 
A címer leírásának forrása: www. magyarcimerek.hu 

 
Izsófalvai látképek (Forrás: Izsófalva Önkormányzat archívuma) 
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IZSÓFALVA MA 

Izsófalva mára – sajnálatos módon, - az Észak-Magyarországi régió 
hátrányos helyzetű települései közé került. Miután a nagyüzemi szén-
bányászatot 1977-ben megszüntették, előbb 1993-ban Ormosbánya, 
majd 1994-ben Rudolftelep vált önálló településsé, Izsófalva lakos-
sága 2000 fő alá csökkent. Az addigi fő foglalkoztató ágazatot, a 
szénbányászatot eddig nem sikerült hasonló nagyságrendűvel pó-
tolni.  

 
Napjainkban azonban tapasztalható pozitív változás, hiszen a közeli 
nagyobb településeken, - elsősorban Kazincbarcikán és Miskolcon – 
az időközben betelepült multinacionális vállalatok Izsófalváról is vet-
tek fel dolgozókat. 
  
A településen belül az Önkormányzat a legjelentősebb munkáltató; 
közfoglalkoztatás keretein belül biztosít megélhetést a lakosság mint-
egy 15%-át kitevő munkanélküli rétegnek. 
  
Ezen kívül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház, valamint az Edelényi Koch Róbert Kórház és Ren-
delőintézet közös telephelyen működő szakkórháza és gondozó ott-
hona, valamint néhány helyi vállalkozás ad munkalehetőséget Izsó-
falva aktív korú lakóinak. Az egészségügyi létesítmények a korábbi 
bánya épületeinek felhasználásával kezdték meg működésüket.  
 
Statisztikai adatok: Izsófalva nagyközség Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye Kazincbarcikai járásában. Terület: 9,41 km2, lakosság 1832 fő, a 
lakások száma: 690 db. A településen a közműellátottság teljeskörű-
nek tekinthető. 
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Izsófalva közintézményei: Önkormányzat, orvosi- és fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár, mentőállomás, napköziotthonos konyha, 
általános iskola és óvoda. Az Önkormányzat épületében működik az Izsó Miklós Művelődési Ház és Könyvtár. A település szülöttének, névadójának 
tiszteletére épült az Izsó Miklós Emlékház. A nagyközség központjában, az Ormos-patak partján kialakított szoborparkban állnak a település híres-
ségeinek, valamint az I. és II. világháború izsófalvai hősi halottainak emlékművei.  
Izsófalva dombok közötti, lineáris elhelyezkedéséből következik, hogy a középületek, intézmények, üzletek, szolgáltató létesítmények a nagyközség 
főutcája, az Izsó Miklós út két oldalán sorakoznak. A „sűrűsödési” pont – hagyományosan – a templom környékén jött létre. 
A települési önkormányzat élt a közelmúlt energiahatékonysági pályázatok adta lehetőségekkel és a közintézmények jelentős részét korszerűsítette. 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSI KARAKTER 
 

 
Izsófalva mai fotótérképe            I. katonai felmérés ((1763-1787) 
(Forrás: MePAR)        (Forrás: MAPIRE térképek) 
 

 
 

 
II. katonai felmérés (1806-1869)                          (Forrás: MAPIRE térképek) 

 
III. katonai felmérés (1869-1887)                        (Forrás: MAPIRE térképek) 

 
Izsófalva az 1941-es katonai felmérésen          (Forrás: MAPIRE térképek) 
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BELTERÜLETI JELLEMZŐK 
Izsófalva települési karakterét földrajzi helyzete határozza meg. Elhe-
lyezkedése, főbb utcái már a XVIII. sz.-i katonai felmérésektől kezdve 
felismerhetők. A dombok közötti patakvölgyben, ÉD-i irányban hosz-
szan elnyúló település. Hossza mintegy 3,5 km, átlagos szélessége 500 
m. Utcarendszere az Ormos-patak medrével, ill. a dombok rétegvo-
nalaival párhuzamos. Fő feltáró útja az Ormos-patak völgyében ha-
ladó 2609 sz. út, amely a településen belül Izsó Miklós út néven szere-
pel.  

 
A település főutcájával párhuzamosan, a nagyközség lakóterületét 
hosszában kettévágva fut a jelenleg már használaton kívüli vasúti pá-
lya. 

 

 
Az Ormos-patak a településképben meghatározó szerepet tölt be: a 
gépjármű- és a gyalogos forgalom többször keresztezi, medre, partja 
a községen belüli zöldterület szerves része.  
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A nagyközségre a belterület legnagyobb részén az útra, patakra me-
rőleges, szalagtelkes, oldalhatáron álló beépítés a jellemző. Az ilyen 
telkeken álló lakóházak általában még a magyar népi építészetre jel-
lemző, utcára merőleges gerincű, kontyolt nyeregtetős épületek, sok 
esetben oldaltornáccal. 

 
A gazdasági 

nehézségek 
miatt sok eset-
ben nem került 
sor felújítá-
sukra, így mű-
szaki állapotuk 

leromlott 
ugyan, de az 
eredeti építé-
szeti forma-
nyelv és szer-
kesztés jól 

megfigyel-
hető, doku-
mentálható és 

átörökíthető 
róluk. Az Izsó 
Miklós u. K-i ol-
dalán, a refor-
mátus temp-
lommal szem-
közti területen 
még egységes 
utcaképet al-

kot az ilyen épületek sora, helyi védelmük feltétlenül javasolt. 

A komfortosabb lakhatási igények miatt, a bányászat virágzása ide-
jén, az 1960-as-70-es évek építészeti irányzatát követve ezeket a pa-
rasztházakat telkenként kezdték átépíteni. Megjelentek a 10 x 10 m 
befoglaló méretű, sátortetős kockaházak, majd az utcával párhuza-
mos gerincű, a földszinten garázst és kiszolgáló helyiségeket, az eme-
leten lakóhelyiségeket tartalmazó új épületek. 

 
A településközpontban, az intézmények környezetében, szintén a bá-
nyászat virágzásának időszakában, városiasabb beépítés elemei je-
lentek meg, nagyobb tömegű, többszintes, magastetős lakóépületek 
formájában. 
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KÜLTERÜLETI JELLEMZŐK 
 
Izsófalva külterületét két dombvonulat alkotja, melyek között az Or-
mos-patak völgyében húzódik a beépített belterület.  
A külterület napjainkra ismét visszakapta mezőgazdasági rendelteté-
sét. A legnagyobb része szántó és gyep, melyet a keleti oldal nyugati 
lejtőin szőlő és gyümölcsös egészít ki. A művelés főként magángaz-
dálkodás keretein belül történik. A korábbi években, a településre jel-
lemző bányászati tevékenység jelentős nyomot hagyott a természeti 
tájban. Az egykori erdőség maradványai csak foltokban lelhetők fel. 
A szén-kitermelés után a meddőhányók megmaradtak, rekultiváció-
juk elengedhetetlenül szükséges. Ugyancsak a bányászat maradvá-
nyai a település déli határához közeli, ma pihenést szolgáló horgász-
tavak. 
 
A külterületeken a beépítés csak kismértékű: az egykori bányák épü-
leteit mezőgazdasági üzemi célokra hasznosítják. A nagyközség déli 
határában, a korábbi TSZ majorsági épületei ipari termelő-szolgáltató 
funkciót kaptak. 
 
Izsófalva természetvédelmi szempontból az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság fennhatósága alá tartozik. A nagyközség közigazgatási 
területén belül több természetvédelmi kategória övezetei is megta-
lálhatók: a NATURA 2000 területek közül megtalálható a HUAN20005 
Szuha-völgy helyszín néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési terület (SCI); az Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül 
ökológiai folyosó övezete található Izsófalván, a dombos területek 
legnagyobb része a tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő övezetbe tartozik. A közigazgatási területen belül több, egyedi 
tájértéket képviselő objektumot tartanak nyilván. 
 
 

 

 

 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

14 
 

 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

15 
 

ÖRÖKSÉGEINK 
 

ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, RÉGÉSZETI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI  
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

Református templom 
Izsófalva jelenlegi refor-
mátus temploma a XIX. sz. 
második felében keletke-
zett. Helyén már a közép-
korban is kőtemplom állt, 
melyet a XVI. sz.-ban refor-
mátussá lett lakosság vett 
birtokba. Az eredeti temp-
lom a török időkben erő-
sen megrongálódott. Elő-
ször ezt újították fel és bő-
vítették, majd egy teljesen 
új templom építését hatá-
rozták el, amely 1864-81 
között valósult meg, Nagy 
János gömörpanyiti mes-
ter tervei alapján. A 25 m 
magas tornyot 1896-ban, 
Fejes István putnoki mes-

ter építette a K-i homlokzat elé. Az orgona Váradi János munkája 
1940-ből. Három harangja közül a 85 kg-osat 1913-ban Novotny Antal 
temesvári mester öntötte, a 280 kg-osat a budapesti Harangművek 
készítette 1923-ban. A harmadikat néhai Veres József és felesége 
adománya a templomnak, Isten dicsőségére. A hajó 10x22 m méretű, 
az ülőhelyek száma: 424. 
Egyedi tájértéket képvisel, helyi védelme indokolt. 

 
(A kép forrása: Izsófalva Önkormányzat Archívuma) 
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Az Izsó Miklós utca oldaltornácos, kontyolt nyeregtetős házsora, mint 
utcakép, egyedi tájértéket képvisel. A különböző kialakítású és díszí-
tésű tornácok a lakó-, munka - és közlekedő tér bővítését jelentették. 
Létjogosultságuk máig fennmaradt. Szerepük energetikai szempont-
ból sem hanyagolható el. Utcaképi védelme indokolt. 

 
Egyazon telken egymás mögött több lakóház áll, melléképületekkel 
kiegészítve. Ma már ritkán látható ez a beépítési mód. 

 
A település lakóházain a magyar népi építészet jellegzetes formavilá-
gának elemei figyelhetők meg: falazott oszlopokon egyenes, íves és 
a szinte csak Borsod megyére jellemző háromkaréjos lóhereíves záró-
dású tornác-lezárás, falazott mellvédek, vakolat-díszítések. 
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Izsófalva a nevét, nagy szülötte, 
Izsó Miklós szobrászművész iránti 
tisztelete jeléül viseli 1950 óta. A 
nagyközségben emléktáblát 
helyeztek az épület falára, 
amely a szülőház helyén áll. Az 
Önkormányzat szomszédságá-
ban emlékházat építettek a 
művész tiszteletére. A központi 
emlékparkban áll a művész 
mellszobra (Szabó Gábor alko-
tása 1986-ból), mellette az Izsó 
Miklós által készített Egressy Gá-
bor portréval. A művelődési 
ház, a könyvtár, a település fő-
utcája szintén Izsó Miklós nevét 
viselik. 
(Izsó-szobor képe: Izsófalva Archí-
vum) 

 
 

Izsó Miklós szülőháza helyén álló épület és a falán lévő emléktábla 
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Az Izsó Miklós Emlékház a 2010-es árvíz előtt (fent) és napjainkban 
(lent). Jelenleg zárva van a látogatók előtt. Településképben betöl-
tött szerepe és szellemi hagyományai miatt helyreállítása és helyi vé-
delme indokolt. 
(Az árvíz előtt kép forrása: Izsófalva Önkormányzat Archívuma) 

 
Izsó Miklós szoborportréja az Izsófalván nevelkedett Egressy Gáborról 
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A településkép meghatározó eleme a Lourdes-i Szűzanyának szentelt 
római katolikus kápolna. Az archív fotón még harangtorony nélkül 
látható. Az építkezést az 1950-es évek végén kezdték, a harangtorony 
1960-ban készült el. A templom kertjében műkő kereszt áll, öntött fém 
feszülettel. A helyi védelem indokolt. 

 
(Az archív képek forrása: Izsófalva Önkormányzat Archívuma) 
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Somogyi Sándor 1922-ben készített emlékműve az I. világháború izsó-
falvai áldozatainak. Az izsófalvai emberek szerint: „a szobor.” 

 
Izsófalva központjában létrehozott szoborpark, amely hirdeti, hogy az 
itt élő emberek büszkék azokra, akik a településnek jó hírét vitték a 
világba, és nem felejtik a háborúkban elesett fiaikat.  
Az Ormos-patak partján kialakított park településképi védettségre ja-
vasolt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A II. világhá-
ború izsófalvai 
áldozatainak 
emlékét őrző 
márványtábla 
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RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG 
 
A település közigazgatási területén belül található, örökségvédelem-
mel érintett ingatlanok, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása szerint:  
 
 

Sorszám/	
Helyrajzi	
szám	

Védettség	jogi	
jellege 

Törzsszám	
[Azonosító]	

Védett	örökségi	érték	
neve 

1./0118 régészeti lelőhely 38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
2./0166 régészeti lelőhely 42912 Gede 
3./0167 régészeti lelőhely 42912 Gede 
4./0171/1 régészeti lelőhely 38773 Gede-tető Ny-i szakasza 

5./0171/2 régészeti lelőhely 
38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
42912 Gede 

6./0171/3 régészeti lelőhely 
38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
42912 Gede 

7./0171/4 régészeti lelőhely 38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
8./0171/5 régészeti lelőhely 38773 Gede-tető Ny-i szakasza 

9./0176/2 régészeti lelőhely 
38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
42912 Gede 

10./0177 régészeti lelőhely 42912 Gede 
11./0178 régészeti lelőhely 42912 Gede 
12./3333 régészeti lelőhely 38773 Gede-tető Ny-i szakasza 
 
 
 
Izsófalván világörökségi érintettségű objektum, vagy országos védett-
ségű műemlék jelenleg nem található. 
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EGYEDI TÁJÉRTÉKET KÉPVISELŐ OBJEKTUMOK IZSÓFALVÁN 
AZ ANPI NYILVÁNTARTÁSA SZERINT 
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Az Ormos-patak összeszűkülő völgyszakasza a település északi határában, a Mogyoróska-domb lábánál 
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Horpa a Mogyoróska-domb alján
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL  
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

 
TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET 

BELTERÜLETI MEGHATÁROZÓ KARAKTEREK 

 
BELTERÜLET 
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HAGYOMÁNYOS FALUSIAS BEÉPÍTÉS,  
FOKOZATOSAN ÁTÉPÜLŐ TERÜLET 
A terület beépítési jellemzői: hosszú, keskeny szalagtelkeken oldalha-
táron álló, földszintes lakóházak. Az utcai homlokzat előtt általában 
előkert található, a telekhatáron épített kerítéssel. Előfordul az utca-
vonalra kiépített homlokzat is. A tető az utcára merőleges gerincű 
nyeregtető, általában kontyolt, ritkábban oromfalas kialakítással. Jel-
lemző a déli homlokzat előtti oldaltornác. Ez – a magyar népi építé-
szetben jellegzetes szerkezeti elem - változatos kialakítással jelenik 
meg a területen: előfordul faoszlopos-fagerendás, a falazott oszlop-
sort vízszintesen, ívesen, vagy háromkaréjosan lezáró gerendázatú 
tornác. Találunk mellvéd nélküli és mellvéddel készült változatot is. A 
mellvéd készülhet fából, vagy falazott kivitelben. Az utcai homlokza-
ton általában két, álló téglalap formájú ablak készült. A tornác kifu-
tása jelenik meg harmadik nyílásként az utcai homlokzaton. Ez a be-
fejezés lehet az ablakokkal azonos méretű üres nyílás, de sokszor a 
padlószintig érő bejárat, néha üvegezéssel.  

 
A központban találkozhatunk a ma már ritkán előforduló, az egy in-
gatlanon egymás mögött több főépületet tartalmazó beépítési mód-
dal.  
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A hagyományos falusias beépítés nagyobb, összefüggő területet al-
kot az Izsó Miklós út központi szakaszán, a Szabadság úton, az Akác 
úton, a Tó úton, a vasúti sínektől nyugatra, a Mária-táró és az Alkot-
mány út területén, az Ormos-patak nyugati partján, az Egressy Béni 
úton. 
 

 
 

  
 

 
A Szabadság út hagyományos, falusias beépítésű területei 
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Az Izsó Miklós út 
központi szakaszán városiasabb, igényesebb homlokzatburkolatú, de 
földszintes, magastetős épületek is megjelennek, keletkezési idejük az 
1940-es évekre tehető. A lakás mellett kereskedelmi funkciót is betöl-
tenek. 

 

 
A hagyományos népi építészet értékeit szem előtt tartó felújítás jó pél-
dát mutat a fejlesztéshez. 
 

 
Az adott területen a „hosszú”- házak közé beépültek az 1960-as, 1970-
es évek típus lakóházai is, de összefüggő telepszerű tömeget nem al-
kotnak.  
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FALUSIAS BEÉPÍTÉS, ÁTÉPÜLT KARAKTER 
 
Izsófalva új telekosztású területein, a délről bevezető út melletti tele-
pülésrészen, a Szabadság út északi szakaszán, a dombláb alatti terü-
leten és a vasúton túli Dózsa György úti településrészen épültek át na-
gyobb, összefüggő területen a korábbi földszintes lakóházak. 
Az átépülés az 1960-as években, a kockaházak megjelenésével kez-
dődött, majd az 1970-es évek típusterveivel folytatódott. Az említett 
térségekben a földszintes sátortetős, valamint az utcával párhuzamos 
nyeregtetős, kétszintes lakóházak terjedtek el. Ez utóbbiakra jellemző 
a kisebb belmagasságú alsó szint a garázzsal, fűtési- és más kiszolgá-
lóhelyiséggel. A lakószobák a felső szinten helyezkednek el, sokszor 
még tetőtérbeépítéssel is kiegészítve. Ezek az épületek általában jó 
műszaki állapotúak, de energetikai szempontból feltétlenül korszerű-
sítésre szorulnak. Az ilyen módon beépített terület településképi szem-
pontból gondozott, karbantartott látványt nyújt. 
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TELEPSZERŰ, TÖBBSZINTES KARAKTER 
 
A szénbányászat virágzásának idejére tehető a városiasabb beépí-
tésű településközpont-kezdemény kialakítása. A nagyközség alapve-
tően falusias településszerkezetében sziget-szerűen helyezkedik el. A 
háromszintes, magastetős tömbök két sorban helyezkednek el.  
A főúthoz közel orvosi rendelőket tartalmazó épületek, mögöttük 
négy egységben lakóházak állnak. Mindkét blokk előtt tágas zöldte-
rület található. A városiasabb beépítésnek - a gazdasági viszonyok 
romlása miatt, - nem lett folytatása. 
 
 

 

 

 
A központi többszintes lakóterület egykori képe  

(Forrás: Izsófalva Önkormányzat archívuma) 
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ÁTÉPÜLT LAKÓTERÜLET JELENTŐS ZÖLDTERÜLETTEL 

 
Az Ormos patak-Szabadság út által határolt területen, a sportpálya körül, magánberuházások keretében nagyobb tömegű, 2-3 szint magasságú, 
helyenként tetőtérbeépítéses lakóházak épültek. Az épületek utcával párhuzamos tetőgerinccel, közel azonos homlokzatmagassággal valósultak 
meg. Az egyedi telkek szűkösségét ellensúlyozza, hogy az így létrejött lakóterület a szabadtéri sportpályát, játszóteret, szabadidő parkot övez. A 
nagyobb épülettömegek adják a zöldterület térfalát. 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

33 
 

 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

34 
 

INTÉZMÉNY-TERÜLET 
Izsófalva intézményei - a szakkórház tömbjeit leszámítva – az Izsó Mik-
lós úton helyezkednek el. A település falusias karakterének megfele-
lően, sűrűsödésük a nagyközség legkarakteresebb épülete, a refor-
mátus templom környékén található. Az Izsó Miklós út hullámzó vona-
lát a nyugati oldalon kíséri - és alkotja a térfalat- a református temp-
lom északi oldalán az önkormányzat vízszintesen elnyúló tömbje, foly-
tatásában az Izsó Miklós Emlékházzal.  Az Emlékház melletti ligetben 
alakította ki a nagyközség a szoborparkját. A templomtól dél felé 
gyógyszertár, a református gyülekezeti otthon és a mentőállomás ta-
lálható.  
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A református 
templom és a 
gyülekezeti ott-
hon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyógyszertár az 
Önkormányzat 
és a református 
templom között 
 
 
 
 
 
A mentőállomás 
épülete a gyüle-
kezeti otthon 
mellett 
 
 
 
 

 
Kereskedelmi és szolgáltató létesítmények 
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A lakóházak léptékéhez igazodó kereskedelmi és szolgáltató létesít-
mények 

 
 
 
 
Az általános iskola, az óvoda és az adventista imaház a településkép-
ben.                                                   (Az iskola képének forrása: Google maps) 
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KÖZTERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK,  
UTCÁK, TEREK, PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK 

 

 

 
Izsófalva nagyközség szilárd burkolatú úthálózattal, gyakorlatilag tel-
jes közműellátással rendelkezik. A csapadékvíz elvezetése nyílt árkok-
ban, ill. a közterületi burkolatokon történik. 
 
A település patakvölgyet kísérő elhelyezkedése miatt, klasszikus érte-
lemben vett városi terekkel nem rendelkezik. A középületek az át-
menő forgalmat is lebonyolító Izsó Miklós útra szerveződtek. Az egyet-
len, - mesterségesen kialakított- tér az Izsó Miklós Emlékház szomszéd-
ságában, az Ormos-patak és az Izsó Miklós út között kialakított szobor-
park, amely természetes fa-állományával, burkolt és virágos felületei-
vel, padjaival biztosít méltó megemlékező helyet: itt találhatók a hí-
rességek szobrai, valamint a világháborúk áldozatainak emlékművei. 

 
 
Izsófalva belterületén összefüggő zöldterület a Szabadság út és az Or-
mos patak által bezárt területen található. Itt alakították ki a sport- és 
szabadidő központot. A nagyközség településképében zöldterület-
ként jelenik meg az Ormos patak medre, partja. A lakóépületek kert-
jei, gyümölcsösei megférnek a közösségi területekkel. 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

38 
 

 
Sportpálya a Szabadság úti új lakóépületek között. A lakóházak mögött az egykori bánya legényszállójából kialakított kórház-épület. 
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A lakóépületek közötti zöldterülettel szemben az egykori bánya legényszállása. Most egészségügyi létesítmény. 
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Az Ormos-patak a településképben 
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A temető a belterület különleges, beépítésre nem szánt zöldterületei közé tartozik. Domboldali fekvése miatt jelentős településképet formáló té-
nyezőként jelenik meg. 
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A KÖZTERÜLETEK EGYÉB, KARAKTERT MEGHATÁROZÓ  
ELEMEI 
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A KÜLTERÜLET MEGHATÁROZÓ KARAKTEREI 
 
PINCÉS TERÜLET 
 
Izsófalva külterületén három pincecsoport található: az egyik közvet-
lenül a Szuhakálló felől bevezető út mentén, a másik kettő dombol-
dalban, a rétegvonalakat követve helyezkedik el. A főúthoz kapcso-
lódóan csupa földbe vájt pincét találunk, míg a másik két területen 
borházak, elő-építmények is készültek a pincék előtt. Mindhárom te-
rület egyedi tájértéket képvisel. 
 

 
 

 
Út menti pincesor                                                        (Forrás: Google maps) 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Az Izsófalva körüli külterületeken a visszatérő mezőgazdasági tevé-
kenység több válfaja figyelhető meg. A belterülettől nyugatra fekvő 
domboldalakon a bányászat megszűnése után, a szántóföldi föld-
művelés nyert teret, kiegészülve a legeltető állattartáshoz szükséges 
gyepes és rétes területek, kaszálók művelésével.  

 
 

 

 
 
 

 
  
A belterülettől keletre eső domboldalakon szőlő- és gyümölcster-
mesztés folyik. Mindegyik mezőgazdasági tevékenység szinte kizáró-
lag magángazdálkodás keretein belül zajlik. 
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Az egykori TSZ-majorság épületei megmaradtak a Szuhakállóból be-
vezető út mellett, de az ott folyó tevékenység ipari jellegű: nyílászá-
rókat készítenek, elsősorban lakossági igények kielégítésére. 

 
A bányászati tevékenység után visszamaradt tavak a lakosság pihe-
nését, rekreációját szolgálják: horgásztóként funkcionálnak, a part 
mentén piknikező területekkel. 
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TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL TELEPÜLÉSKÉPET  
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
 
Izsófalva nagyközség természetvédelmi szempontból az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósága alá tartozik. A jelenlegi nyil-
vántartás szerint országos természetvédelmi oltalom alatt álló objek-
tum nem található a vizsgált területen. Amennyiben ilyen terület (for-
rás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) létezésére 
fény derül, azokra az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak értelmében szerinti védelem vonatkozik. 
 
A települést érinti a Natura 2000-es területek közül a HUAN20005 
Szuha-völgy néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőr-
zési terület (SCI).  
 
A közigazgatási területen belül megtalálható az Országos Ökológiai 
Hálózat övezetei közül az ökológiai folyosó övezete. 
 
A természetvédelmi kategóriák közül nyilvántartásban szerepel Izsó-
falva tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeinek 
övezete 
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Lejtős területek Izsófalva közigazgatási területén 
(Készült MEPAR térképek felhasználásával) 

 
Erózió-veszélyes területek Izsófalva közigazgatási területén 
(Készült MEPAR térképek felhasználásával) 
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Állandó, érzékeny gyepes területek Izsófalva közigazgatási területén 
(Készült MEPAR térképek felhasználásával) 

 
Nem érzékeny gyepes területek Izsófalva közigazgatási területén 
(Készült MEPAR térképek felhasználásával) 
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Vízvédelmi sáv területe Izsófalva közigazgatási területén 
(Készült MEPAR térképek felhasználásával)  
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 
LAKÓTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 
 
Egy család számára egy új otthon megteremtése, vagy egy meglévő 
átalakítása, bővítése óriási felelősség. Ez a felelősség a folyamatban 
résztvevő valamennyi szereplőt érinti: az építtetőt, a tervezőt, a kivite-
lezőt, a folyamat szabályozóit.  
  
A leendő építtetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az általa létre-
hozandó, vagy átalakításra kerülő ház nemcsak az Ő és családja szá-
mára meghatározó tett, de a település képének alakulására is jelen-
tős hatással van. Egy új építkezés, építészeti beavatkozás mindenkép-
pen érinti a települési közösség életét is. 
Többek között ezért is fontos, hogy az „első kapavágás” előtt átgon-
dolt, megalapozott döntések szülessenek, mert a fáradságos és jelen-
tős anyagi ráfordítást igénylő építési munka eredménye hosszú évti-
zedekig fennmarad, és hatással van - a benne lakók életén kívül – a 
késői utókorra, az adott település lakóira, az odalátogatókra, átuta-
zókra is.  
 
Mindannyiunk közös célja, hogy az építési tevékenység és annak 
eredménye - az elkészülő új ház, - közmegelégedésre szolgáljon. Ter-
mészetesen elsődleges szempont, hogy azok, akik használni fogják, jól 
érezzék magukat benne. De ugyanilyen lényeges szempont, hogy a 
településkép is gazdagodjon, valóban épüljön, teljesedjék általa.  
 
Ez a kézikönyv a leendő építeni szándékozónak kíván segítséget nyúj-
tani ezekhez a döntésekhez. 
 
 

A tervezés megkezdése előtti legfontosabb kérdések: 
 

 Az együtt-élő családtagok száma, ennek várható, tervezett 
alakulása. 
(Többgenerációs család nagyszülőkkel, szülőkkel, gyerekek-
kel, vagy most induló fiatal pár várhatóan megszülető gyere-
kekkel, vagy a család kinőtte az eddigi otthonát, tágasabb 
élettérre van szüksége…) 

 A család életmódja, életvitele. 
(Az adott településen, vagy annak vonzáskörzetében dol-
gozó felnőttek; a saját telken háztáji mezőgazdasági munkát, 
vagy más gazdasági tevékenységet végzők; kisgyerekkel ott-
hon lévő édesanyák, vagy idős szülőket gondozó, nekik nyu-
godt életteret biztosítani kívánó felnőttek; óvodás-, iskolás 
gyerekekkel rendelkezők, vagy éppen a családi fészekből ki-
repülni készülő fiatal felnőttek a család tagjai.) 

 Milyen épülettípus szimpatikus a család számára: a magyar 
népi építészet hagyományait követő, ú. n. hosszúházas, föld-
szintes épület, vagy inkább a későbbi időkben keletkezett, ki-
sebb - gazdasági tevékenységre nem alkalmas – telken álló, 
zömökebb tömegű, modernebb épület.  

 A szimpatikus épületformák melyik településrészen találhatók 
döntő többségben. Ennek eldöntéséhez nyújtanak segítséget 
a jelen kézikönyv előző fejezetei. A telket azon a területen vá-
lasszuk ki, ahol a számunkra szimpatikus beépítési forma a jel-
lemző karakter. Az adott környezetben többségben lévő épü-
lettípushoz alkalmazkodó új házzal biztosítható az építés leg-
fontosabb szabálya, a környezethez való illeszkedés! A telepü-
léskép alakulása így biztosan harmonikus lesz.  

 Tájékozódjunk az önkormányzatnál a kiválasztott ingatlanra 
vonatkozó építési előírásokról! (A telek maximális beépítési 
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százaléka, a beépítési mód, a kötelező beépítési vonal hely-
zete, a megengedett legnagyobb építménymagasság, az 
előkert mélysége stb.) 

 Forduljunk építész tervezőhöz, vele konzultálva, vázlatok készí-
tésével alakítsuk ki leendő otthonunkat. 

 A telekről, annak közterületi csatlakozásairól, - különösen a lej-
tős területen lévőről, - készüljön részletes geodéziai felmérés, a 
magassági adatok, (rétegvonalak) a közmű-csatlakozások, a 
lombos és tűlevelű fák, az esetleg a telken meglévő objektu-
mok feltüntetésével. (Felszín alatti aknák, kutak, régi alaptes-
tek, pincék stb.) 

 Ne terveztessünk túlméretezett házat! Ez az építésre rendelke-
zésre álló pénzösszegen kívül megterhelést jelent a későbbi 
fenntartásban, az életkor előrehaladtával a használatban is. 
Az utcakép, a település nagysága szempontjából sem kívá-
natos a környezetéhez képest túldimenzionált épület! 

 Ismerjük meg és tartsuk tiszteletben a település építészeti ha-
gyományait, tanulmányozzuk az elődök munkáját, építési te-
vékenységét!  

 Anyag- és színhasználatban javasolt a visszafogott magatar-
tás. A lábazat, - a hagyományokat követve - kaphat egy erő-
sebb vakolatot, szürkés, vagy barnás tónusban. Igényes eset-
ben vágott kőburkolattal is készíthető. Ez ne legyen az elter-
jedt „mediterrán” ragasztott kő!  

 A homlokzat szintén vakolt. A vakolat lehet anyagában színe-
zett, vagy az alapvakolatra készülhet festés. A színhasználat a 
felmenő falakon is világos: fehér, törtfehér, drapp, bézs. Ke-
rülni kell a nagyon élénk, telített színeket. Idegen a hazai, falusi 
építészetben. Utólagos hőszigetelés esetén figyelemmel kell 
lenni a házak vakolatdíszeire. Ezeket feltétlenül meg kell tar-
tani! 

 A tetőfedés általában hornyolt cserép, de készülhet más ége-
tett kerámia fedés is. Alkalmazható kiselemes szálcement fe-
dés is (azbesztet nem tartalmazó pala). Nem alkalmazható la-
kóházon trapézlemez, hullámpala fedés. A hagyományos fa-
lusias beépítésű zónában nem készülhet bitumenes zsindely 
fedés. A lakóházak magastetővel készülnek. 

 A hagyományos falusias beépítésű zónában törekedni kell a 
meglévő épületek ablak-falfelület arányainak megtartására. 
Új ablakok beépítése, vagy cseréje esetén a régi osztásrend-
szer megtartására kell törekedni. A nyílászárók az épület hang-
súlyos elemei. Színezésük meghatározó szerephez jut. Lehető-
leg a hagyományos fa ablakok színvilágát kell visszaidézni új 
épület, vagy felújítás esetén is. A redőnytok ne jelenjen meg 
szabadon a homlokzaton. Vagy belső-, vagy kávával eltakart 
redőnyszerkezet készüljön.  

 Tetőtérbeépítés esetén, a hagyományos falusias beépítésű 
övezetben álló tetőablak az utcáról látható tetőfelületen ne 
épüljön. A tetőtéri helyiségek megvilágításához tetősíkban 
fekvő ablak készüljön. 

 Az utcai telekhatáron az előkertes beépítésnél, a magyar ha-
gyományok szerint, kerítés épül. Az építendő kerítés áttört le-
gyen, ne alkosson külön falat az épület előtt. A lábazat, ha 
készül, legfeljebb 80 cm magas lehet.   A teljes kerítésmagas-
ság a hagyományos beépítésű területen 160 cm lehet. 

 Parabola-antennák az épület utcai homlokzatára nem kerül-
hetnek. Napelemeket, napkollektorokat az utcára merőleges 
homlokzat és a hátsó kertre néző homlokzat tetőfelületein le-
het elhelyezni. Az egyéb épületgépészeti berendezések, va-
lamint a közművek mérő-szekrényei lehetőleg épületszerkeze-
tek takarásában, vagy falba süllyesztett megoldással helyez-
hetők el.  
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Beépítési javaslatok, kívánatos és nemkívánatos elrendezések: 
 

 Hagyományos beépítésű területen az előkertek mélysége, a 
beépítési vonal azonos.  

 A ház oldalirányú bővítése az utcai homlokzattól jelentősen 
visszahúzott. 
  

                                             
 

 Az átépült karakterű övezetekben az előkertek mélysége, a 
beépítési vonal azonos, az épületek az oldalhatárhoz igazod-
nak. 
 

                    
       
  
 
 

 Szélesebb telek esetén a tömeg tagolásával igazodhatunk a 
környezetben lévő épülettömegek léptékhez. 

                               
 
Épületek kívánatos és nemkívánatos magassága: 
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Az épületek tető-hajlásszöge a 35° - 45° közé essen. 

      

 
Kerüljük az összetett, bonyolult tetőformákat! 

            
 
A homlokzatok színezése a magyar hagyományok szerint a fehér és a 
világos földszínek: bézs, drapp.  
A homlokzatszínezésben kerülni kell a harsány, telített színek használa-
tát. 

       

Ajánlások homlokzati színhasználathoz a lakóövezetekben 
 
Hagyományos, falusias beépítés     Új és átépülő lakóterület 
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A terepalakítás példái, kívánatos és nemkívánatos megoldások: 

      

      
Lejtős terepen épülő házaknál a padlószintet úgy kell megválasztani, 
hogy sem túl mély bevágás, sem túl nagy feltöltés ne készüljön. Az 
épület a terep lejtéséhez illeszkedjen. 

 

LAKÓTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

TELEPÍTÉS, ILLESZKEDÉS 

 
A falusias beépítésű lakóterületen a főépületek a telek É-ÉK-ÉNy-i ol-
dalhatárán, azonos beépítési vonalon állnak. A melléképületek is ezt 
a rendet követik. AD-DNy-DK-i tájolású helyiségeket a tornác árnyé-
kolása védi az erős fölmelegedéstől.  
A telepítési elv a továbbiakban is követendő. 
Izsófalva legrégebbi beépítésű területein még fellelhetők az azonos 
telken, egymás mögött álló lakóépületek. Megtartásuk, felújításuk fel-
tétlenül javasolt. 
Az oldalhatáron álló beépítéssel a legnagyobb összefüggő zöldterü-
let alakítható ki, amely cél elérése feltétlenül szükséges. 
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ÉPÜLETMAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁS 
 
Azonos magasságú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmaz-
kodniuk az egységesség érdekében. 

 
Azonos hajlású és formájú tetőkkell egységes utcakép jön létre. 

 
 
 

TÖMEGFORMÁLÁS, HOMLOKZATI ARÁNYOK 
 
A hagyományos épületek egyszerű hasáb formájú tömegek, egy-
szerű kontyolt, vagy oromzatos nyeregtetővel. Az utcai homlokzaton 
két álló téglalap formájú ablak jelenik meg. A harmadik nyílás az ol-
daltornác homloka, amelyet időnként beüvegeznek, vagy ajtóval 
zárnak le. Az utcai homlokzatmagasság és a nyeregtető magassága 
közel azonos.  
A földszintes, kisméretű épületek arányrendszere követendő példa. 
 
A magyar népi építészet jellegzetessége a benapozott homlokzat 
előtt húzódó tornác. Többféle funkciót tölt be: csapadék ellen védett 
közlekedő, árnyékoló, szabadtéri munkálatok számára alkalmas vé-
dett tér, termés- és terményszárító. Napjainkban, az életforma válto-
zását követően átalakult a funkciója: a család számára szabadidős 
tartózkodó, étkező, társalgó terület. Megtartásuk, alkalmazásuk új 
épület esetében is javasolt. 
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ABLAKOK 
A lakóépületek ablakai hagyományosan fából készülnek. Szerkezetük 
kapcsolt gerébtokos, vagy pallótokos. Általában egy felső vízszintes 
fix osztással, alul pedig középen felnyíló két szárnnyal készültek. A kö-
zépső ütköző lécre, vagy a vízszintes osztásra faragott díszítés került. 
Az utcai homlokzaton az ablakokat párosával helyezték el. Helyreállí-
tásnál az ilyen ablakrendszer megtartása szükséges, új építésnél a kö-
vetése javasolt.  

   
 

 
 
 
 
Árnyékoló szerkezetként, a 
redőnytok helyett alternatí-
vaként javasolt fából készült 
zsalugáter, spaletta alkalma-
zása. Redőny beépítése ese-
tén a külső redőnyszekrényt 
kerülni kell, helyette belső 
szekrény, vagy kávával ta-
kart szerkezet ajánlott. 

KÉMÉNYEK 
Az egykori szabad tűzteres konyhák kéményei változatos, nagy for-
magazdagsággal megvalósított szerkezetek voltak. Az ilyen jellegű 
kémények megtartása, szerkezethű felújítása javasolt. 
Új építés esetén a legegyszerűbb falazott kémények építése javasolt, 
burkolat nélküli fém kémények létesítése nem javasolt. 
 

  
 

  
 
 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

59 
 

KERÍTÉSEK 

   

   
A kerítések a településkép meghatározó elemei. Javasolt, hogy áttört 
formában, alacsony lábazattal, vagy lábazat nélkül készüljenek. 
Anyaguk lehet fa, fémrács, a lábazat beton, tégla, kő. Nem javasolt 
a tömör beton, vagy falazott, a térfalat leszűkítő, az átláthatóságot 
nem biztosító kerítés építése. 
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KERTEK 
 
A hagyományosan oldalhatáron álló lakóépületek elő- és oldalkertjei 
az áttört kerítések jóvoltából a településkép fontos, meghatározó ele-
mei. A gondosan ápolt, jól összeválogatott növényállomány kiemeli 
az épület szépségét, összeköttetést jelent a magán- és a közterületek 
zöldfelületei, valamint az épített és a természeti környezet között. Az 
esztétikai élményen túl jelentős szerepe van a levegő minőségének 
alakításában, az árnyékolásban, a páratartalom-szabályozásban. 
Többszintű növénytelepítés javasolt: a gyepfelülettől az egynyári és 
évelő virágokon és cserjéken át a lombos fákig. Az alacsonyabb nö-
vények kerüljenek az utcai homlokzat elé, a nagyobb helyigényű lom-
bos fák az oldalkertbe.  
 

 

 
(Forrás: Internet: „Anyám kertje”) 
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A hátsókertek nö-
vény-állománya 

a család igényeit 
kielégítő zöldség- 
és gyümölcster-
mesztés területe. 
A konyhakertek 
megtartása fel-
tétlenül javasolt. 
 
 
 
 

(Forrás: www.kertlap.hu) 

 

A lejtős területek támfalai, a tűzfalak, oromfalak növényzettel tör-
ténő befuttatása a településkép hangulatát javító hatású lehet. A 
növénytelepítés ezeken a területeken is javasolt. 

 
A képek más településen készültek. 
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INTÉZMÉNYI TERÜLETRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 
 
Izsófalva közintézményei a kórházi épületek kivételével az Izsó Miklós 
út két oldalán helyezkednek el. A létesítményeket tulajdonosaik, 
üzemben tartóik gondosan karbantartják. Az elmúlt évek energetikai 
pályázatai után az önkormányzati intézményeket felújították, ami a 
homlokzatok korszerűsítését is jelentette. Folyamatos feladat az épü-
letek f karbantartása, állagmegóvása. 
  
A településkép további javításához javasolható az épületek körüli tér-
burkolatok és utcabútorok egységesítése, valamint kertészeti, környe-
zetalakítási terv alapján háromszintű növénytelepítés készítése. 
(Gyep- és virágfelület, cserjetakaró, lombkorona-szint).  
 
Különösen fontos lenne a telepszerű többszintes lakóházak előtti üzlet 
parkolójában takaró-árnyékoló faültetés megvalósítása. Az üzlet vá-
rosképbe illesztéséhez javasolható tulajdonos áruházlánc képviselőjé-
vel folytatott egyeztetés alapján, a homlokzatszínezés módosítása, il-
lesztése a lakóépületek, ill. a többi középület színvilágához. Ideális 
lenne a tetőfedés anyagának és színének megváltoztatása, a hagyo-
mányos hazai építészet anyaghasználatához igazítása. 
 
Ugyancsak ajánlott az utcák fásítása, ahol ezt a szélesség, a közmű-
vek helyzete lehetővé teszi. A fatelepítéshez őshonos fajtákat kell vá-
lasztani, idegenhonos, invázióra hajlamos fajok nem ültethetők. A te-
lepítésre javasolható fák listája megtalálható a Dr. Orlóci László szer-
kesztésében készült: Közterületi sorfák jegyzéke c. kiadványban. (Ma-
gyar Díszkertészek Szövetsége, 2015.) 
 
Javasolható, hogy a lakóházak léptékéhez idomuló kereskedelmi és 
szolgáltató funkciókat tartalmazó épületek tulajdonosait, fenntartóit 
ösztönözze a település az épültállomány korszerűsítésére, felújítására. 
A vállalkozás rangját emeli a gondozott homlokzat, az igényes üzlet-
felirat, cégér, üzleti hirdetés elhelyezése, amely összhangban van az 
épületek szerkezeti rendszerével. 
   

 
Az élelmiszerüzlet homlokzata előtt kívánatos lenne a faültetés. 
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ 
 
Sokszor nem gondolunk rá, hogy egy-egy településen élők közérzete 
számára milyen fontos tényező a közlekedési felületek kialakítása, ál-
lapota. A település képének formálásában játszott szerepük látszólag 
elhanyagolható az épített térfalak, vagy a természeti környezet mel-
lett. Az összképet mégis jelentősen befolyásolják, különösen akkor, ha 
rossz műszaki állapotukkal hívják fel magukra a figyelmet.  
 
Az átutazók, a településen lakók közérzete, a biztonságos közlekedés 
feltételeinek megteremtése miatt rendkívül fontos az utak, utcák, te-
rek folyamatos karbantartása: a kátyúk, burkolatrepedések megszün-
tetése, az aknafedlapok megfelelő szintbe állítása, a szegélyek hatá-
rozott vonalvezetésének kialakítása.  
 
Ugyancsak lényeges szempont a közlekedési jelzőtáblák állapotának 
folyamatos megfigyelése. Az esetleges sérülést, kidőlést azonnal je-
lezni és javítani szükséges! Gondot kell fordítani arra, hogy a növény-
zet, a fák lombja ne takarja el a táblákat, a közúti jelzések megfelelő 
távolságból észlelhetők legyenek.  Az utak mentén nem helyezhetők 
el olyan reklámok, melyek zavarják a biztonságos közlekedést! 
 
Az elektromos vezetékek tartóoszlopait – lehetőség szerint – az utca 
egyik oldalán kell elhelyezni. A településkép szempontjából rendkívül 
fontos lépés lenne, amennyiben az anyagi erő ezt lehetővé teszi, az 
elektromos és hírközlési kábelek földbe helyezése! 
 
A gépjármű közlekedésre szolgáló területek általában aszfalt-burko-
lattal készülnek. A gyalogos felületek, díszterek burkolataként javasol-
ható kiselemes, színes kövek, beton burkolólapok alkalmazása. 
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A közlekedési felületek mentén biztosítani kell a csapadékvíz megfe-
lelő elvezetését. Útrekonstrukció esetén zárt, földben elhelyezett csa-
padékcsatorna építése a kívánatos, nyílt árok esetében biztosítani kell 
annak karbantartását. Az árokrézsűk gyepesítése, talajtakaró növé-
nyekkel történő beültetése, a folyamatos gyomtalanítás megoldása 
szükséges. 
A vidéki településképben nagy jelentősége van az ú. n. utcakertnek. 
Ez az ingatlan szélességében a közterületen, az utcai kerítés és a (gya-
logos) közlekedő sáv közötti terület, melyet általában az ingatlan tu-
lajdonosa gyepesíti, ülteti be számára kedves virágokkal, bokrokkal, 
és gondoskodik a karbantartásáról is. Ez a sáv átmenetet biztosít a 
közterület és az ingatlan magánkertje között.  
A gondozott utcakert jó példát teremt, általában követőkre talál, se-
gít a közösségformálásban is. Esztétikus kialakítása az ott élők szép kör-
nyezet iránti igényességét mutatja, kellemes lakókörnyezet kialakulá-
sához, az egész településkép javításához vezet. Az utcakertek fenn-
tartása, létesítése feltétlenül javasolható. 
 
A közlekedés vonalvezetését hangsúlyozza, árnyékolást, az oxigén-el-
látás javítását, a por megszűrését, a páratartalom szabályozását biz-
tosítja az út melletti fasor. Azokban az utcákban, ahol ez még nincs 
meg, és a megfelelő szélesség, a közművektől, épületektől szükséges 
távolság biztosított, ott a telepítése feltétlenül javasolt. A fák ültetésé-
nél az őshonos magyar fajtákat kell előnyben részesíteni. 
 
A közterület meghatározó elemei az utcabútorok: padok, tájékoztató 
táblák, irány-mutatók, szemétes-edények, kerékpár-tárolók, virágtar-
tók, stb.  
Javasolható, hogy azonos karakterhez tartozó területen azonos típusú 
utcabútorok kerüljenek letelepítésre. Ezek időtálló anyagból készülje-
nek, egy egyszerű, de igényes termékcsalád tagjai, - kereskedelem-
ben kapható, vagy egyedi tervezésű – tárgyak legyenek. 

 

 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

65 
 



Izsófalva‐TAK‐2017 
 

66 
 

 
 

 
 

Utcabútor javaslatok 

 
 

Jó példa köztér kialakításra: Hévíz-Egregy 
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HOMLOKZATI FELIRATOK, CÉGÉREK 
 
Az intézmények, üzletek, vállalkozások tevékenységének ajánlására, 
figyelem-felhívásra, tájékoztatásra ősidők óta alkalmaznak cégtáblá-
kat, cégéreket. Az igényesen, átgondoltan megtervezett és elkészí-
tett üzleti feliratok, logók emelik a vállalkozás rangját, időállóságot su-
gároznak, és jó hatással vannak a településképre is.    
A feliratok feltétlenül igazodjanak az épület szerkezeteihez, legyenek 
tekintettel a vízszintes és függőleges tagozatokra, a nyílászárók elhe-
lyezkedésére. A cégfeliratok és cégérek nem roncsolhatják az épüle-
tek jellegzetes homlokzati osztásrendszerét.  
Előnyös, ha a feliratok a homlokzat síkjából kiugró, térbeli elemekből 
állnak. A lemezre, címfestő munkával készülő feliratot lehetőleg ke-
rülni kell.  
A homlokzat síkjára merőleges konzolra rögzített cégérek az OTÉK és 
a HÉSZ vonatkozó előírásainak figyelembevételével helyezhetők el.  
A feliratok és cégérek készülhetnek háttér- és élvilágítással. Kerülni 
kell a villogó, futó fényeket! 
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MESTERSÉGES VILÁGÍTÁS, FÉNYEK 
 
A település képéhez, annak nagyságától függetlenül, feltétlenül hoz-
zátartozik az esti kivilágítás is. Ez különböző elemekből tevődik össze: 
a legfontosabb a közlekedést, tájékozódást segítő közvilágítás, de 
ugyanilyen lényeges az épületekből kiszűrődő fény is. A vállalkozások, 
üzletek kirakati fényei, világító feliratai szintén hozzájárulnak az esti te-
lepüléskép megformálásához. 
 
Napjainkban inkább az esti-éjszakai világítások túlzott mértéke válik 
jellemzővé (elsősorban a városokban), ezért az ú. n. fényszennyezés 
ellen szükséges intézkedésekre kell felhívni a települések vezetőinek 
figyelmét. 
 
Az ezzel kapcsolatos legfontosabb szempontokat az Aggteleki Nem-
zeti Park Igazgatóságának tájékoztatása tartalmazza a LONNE aján-
lások alapján: 
 
- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométer-
nél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz:  Ennek megfelelően 
3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 
 
- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, 
ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott 
fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a 
gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy 
éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén 
is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvető-
ket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. 
 
- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak 
lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 

cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elér-
hető.  Ez az EU  útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő leg-
alacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb 
megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai tele-
pülésen megvalósult.  
 
- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 
óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek meg-
felelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek 
akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást 
teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség. 
 
 
 
 

 
Forrás: www.pannoniakincsei.hu MTI-fotó: Komka Péter 
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KÜLTERÜLETI JAVASLATOK 
A természetvédelmi szempontból településképet meghatározó terü-
leteken az egyes értékkategóriákra vonatkozó előírások betartására 
fokozottan ügyelni kell. A természetvédelmi területek állapotának 
megóvása, megtartása, javítása kötelező. 
  
A külterületek mezőgazdasági jellege továbbra is megtartandó. A te-
vékenységhez szükséges épületeket a majorságokra jellemző telepí-
téssel, a technológia által megengedett kisebb egységekre bontva, 
udvar köré szervezve javasolt elhelyezni.  
Külterületen, a már meglévő, de üresen álló kívüli épületek felhaszná-
lásával létrehozható környezetbarát, elsősorban könnyűipari iparterü-
let, amely nem zavaró hatású. Gondoskodni kell a termelő üzem zöld-
területbe ágyazásról. A szükséges közlekedési utakat racionálisan, a 
legnagyobb megmaradó zöldfelület biztosítása mellett kell kialakí-
tani. A parkolók fásítását az érvényes előírások szerint meg kell oldani. 

 

                             
A tömegek egyszerűek, a tetőformák a tájegységre jellemző nyereg-
tetők lehetnek, 35-45° közötti hajlásszöggel.  
Lejtős terep esetén, az épületet a lejtő aljára kell telepíteni, a tetőge-
rincek a lejtés irányára merőlegesek.  
A korszerű csarnokszerkezetek esetében, a tájba illesztéshez világos 
pasztell árnyalatú szerkezetek ajánlottak.  
A tájképi védelem miatt, valamint a szennyező anyagok, szaghatá-
sok ellen, célszerű a rálátás irányából védő erdősáv telepítése. 

 
Amennyiben a technológia lehetővé 
teszi, kerülni kell a terjengős, nagy épü-
lettömegek létrehozását. 
 
 
 

 

                              
A manzard-tető-lapostető alkalmazása külterületen sem javasolható! 
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(Képek forrása: Izsófalva honlapja) 

A felhagyott bányák hulladéktárolójának rekultivációját terv alapján 
el kell végezni. Az egykori bányatavak környékén telepítési és környe-
zetalakítási terv szerint pihenő erdő kialakítása javasolt, a rekreációs 
terület bővítése és a mikroklíma javítása érdekében. 
 
A pincés terület a településkép karakteres egysége. A pincék és bor-
házak megtartása, karbantartása elengedhetetlenül szükséges. Fel-
újítás, új építés esetén a hagyományos anyaghasználat (téglából fa-
lazott szerkezet, ácsolt fa fedélszék, egyszerű nyeregtető a lejtés 
irányára merőlegesen, cserépfedés, fa nyílászárók) javasolt. A hom-
lokzat vakolt felületű, a lábazaton sötét (szürke, barna) árnyalatú, a 
felmenő falak fehérek. A tetőhéjazat natúr színű cserép.  
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JÓ PÉLDÁK: LAKÓÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK,  
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
 
JÓ PÉLDÁK IZSÓFALVÁN 

 
Tó út 5.  
Népi lakóház minta értékű fejújítása a részletekkel együtt. Falazott tor-
nác-oszlopok közötti fa mellvéd, igényesen helyreállított vakolatdíszí-
tés, az épülethez illeszkedő fa nyílászárók, cserépfedéses tető, áttört, 
az épületet nem takaró kerítés. 

 
 
Tó út 
Igényesen felújított lakóház, a fa 
tornác megtartásával, cserépfe-
déssel, az épülethez illeszkedő fa 
nyílászárókkal, gazdag növény-
zettel. 

Egressy Béni út 
Gondozott, ápolt 
zöldterülettel ren-
delkező ingatlan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Igényes tégla-burkolatú, jó arányú lakóház, gazdagon díszített hom-
lokzattal. Az ablakok az eredeti osztásrendszer példái lehetnek. 
A kontyolt nyeregtető füstlyukas oromzata is figyelemre méltó. 
Kár, hogy a kerítés eltakarja ezt a szép homlokzatot ! 
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JÓ PÉLDÁK MÁS TELEPÜLÉSEKRŐL 

 

 
A hagyományos népi építészet átértelmezése, kortárs  
megfogalmazás.                                       (Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 

 
A hagyományos népi építészet értékeit átmentő lakóházak 
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Családi ház Alsónémedi. Építész: Kovács Zoltán 
(Forrás: www. epiteszforum.hu) 

 

 
Népi lakóházak igényes felújítása, átalakítása falusi túrizmus céljaira 
(Heves megye) 
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 JÓ PÉLDÁK: INTÉZMÉNYI TERÜLETEK 
 

 
(Képek forrása: Google maps) 

 
Áruházlánc egyedi arculatú egységei kistelepülési környezetbe il-
lesztve. 

 
Lakóház átalakítása vendéglátó funkcióra. Egyszerű, visszafogott 
anyaghasználat, a népi építészetből átvett árnyékoló-szerkezetek, 
igényes üzleti feliratozás. 
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JÓ PÉLDÁK: KÖZTERÜLETEK 
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 Hadobás Sándor: Mozaikok Izsófalva múltjából  
(Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 2005) 

 Izsófalva Nagyközség honlapja 
 Pallas nagy lexikona  

(Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.1893-1897) 
 Tolnai Világlexikona  

(Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat 1920) 
 Révai nagy lexikona 

(Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.1920) 
 Új Magyar Lexikon  

(Magyar Tudományos Akadémia1962) 
 Barabás Jenő- Gilyén Nándor: Magyar népi építészet  

 (Műszaki Könyvkiadó 1987) 
 Várady József: Tiszáninnen református templomai  

(Borsodi Református Egyházmegye 1989) 
 Magyarország  
 (Panoráma Kiadó 1981) 
 Vendégváró, Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

             (Well-Press Kiadó 1998) 
 Az „Ajánlások, építészeti útmutató” c. fejezet ábrái a LECHNER Tudásközpont 

Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. ábragyűjteményéből kerültek 
átvételre. 
 

IMPRESSZUM 
 IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 Izsófalva honlap címe:  http:// www.izsofalva.hu 
 Izsófalva e-mail címe:   polg.hivatal@gmail.com 
 Izsófalva postai címe:   3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. 
 Telefon:     +36-48/566-009 
 Polgármester:    Simon Ottó 
 Polgármester e-mail címe:   polg.hivatal@gmail.com 
 Megbízott főépítész:   Gyimóthy Zsuzsanna 
 e-mail cím:    gyimothyzsuzsa@freemail.hu 
 TAK készítők:    Gyimóthy Zsuzsanna 
     okleveles építészmérnök 
     Gáspár József 
     építész üzemmérnök 
     okleveles gépészmérnök 

 
 

2017. 


