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„Soha nem felejtem el, hogy a táj, ami előttem van, 

mögöttem folytatódik." 

Egry József

 

A Zemplén gyöngyszemeként is emlegetett 
Komlóska, a Tokaj-Zempléni hegyvidéken, 
Sárospatak mellett, a Történelmi Tokaji Borvidék 
északi és a Zempléni Tájvédelmi Körzet déli 
határánál található. A ruszin település vendégszerető 
lakóközössége ma is hűen őrzi a község 
hagyományait, népszokásait. Ez érezhető a település 
megőrzött egyedi építészeti sajátosságain, emlékein 
is. Az itt élő lakóközösség erős identitástudattal, 
szilárd erkölcsi morállal rendelkezik, óvják a saját 
és a település közös értékeit. A mindenkori 
lakosoknak a természettel összhangban álló, a 
környező tájhoz alkalmazkodó életvitele 
eredményeként tájba simuló településszerkezet 
alakult ki. 

 

BEVEZETÉS 
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  A Településképi Arculati Kézikönyv célja, 
hogy feltárja és bemutassa a település értékes 
adottságait, illetve azokra építkezve olyan 
javaslatokat fogalmazzon meg, amik segítik az 
itt élőket és az ide érkezőket abban, hogy a 
település külső megjelenését tovább javítsák. A 
könyv tartózkodik attól, hogy részletes 
korlátozásokat, tiltásokat fogalmazzon meg. 
Sokkal inkább tekinti  feladatának, hogy 
segítséget nyújtson abban, hogy a meglévő, 
komlóskaiak által teremtett értékeket megőrive, 
illetve azokat a mai kor igényeihez igazítva, 
egy egységes, egyedi, hagyományait őrző, 
élettel teli  település alakuljon ki. 

 

A kézikönyben nem csupán az épített környzet kerül kiemelésre, hanem az épített és a táji-természeti környezet egységére helyezi a 
figyelmet. Egy település megjelenésenek fontos alkotóeleme a növényállomány, az összképet érzetben és látványában is javítja a 
zöldfelületek jelenléte.  
A könyv elsősorban a jó példák bemutatásával igyekszik javaslatot adni a későbbiekben építkezni szándékozók számára, illetve azok 
számára, akik meglévő otthonukat és annak környzetét szereték felújítani, átalakítani. Előfordulhat azonban, hogy a jó példaként 
bemutatott képeknek olyakor csak egyes részletei megfogadandók, illetve követendők. 
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Komlóskán számos megmaradt egyedi építészeti motívum teszi ma is kedvessé a falu képét, mely motívumok megőrzése, új 
építkezéseknél való felhasználása segíthet fenntartani, vagy akár tovább gazdagítnai a település egyedi ékszerdoboz jellegét, a Zemplén 
gyöngyszeme elnevezéshez méltón. A sok apró építészeti érték közül kiemelhető a számos épület tetején régi, díszes formában megmaradt 
tégla rakású, háztetős kémény, de borvidék közelsége révén a falu jellegzetes építményei a rakott kőfalú pincék is. 
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KOMLÓSKA BEMUTATÁSA 
Komlóska Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye észak-keleti részén, 
Sárospataktól észak-nyugati irányba a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet déli 
határán helyezkedik el. Teljes 
közigazgatási területe csaknem 3000 
hektár, melynek jelentős részét erdők, 
szántóterületek, gyepterületek és 
gyümölcsösök teszik ki. 

 

A település a Kárpát medencén belül az egykori Zemplén vármegyéhez tartozott, elhelyezkedését tekintve közel sem volt olyan 
periférikus helyzetben, mint jelenleg, hiszen a regéci birodalom részeként  a Rákócziak Sárospatak központú világához tartozott.  
Zemplén megye a tiranoni békeszerződést követően feldarabolódott.  Komlóska így a II. világháború után létrejött Borsod-Abaúj-Zeplén 
megye periférikus területére került. A település mai értelemben "zsáktelepülés", nincs átmenő forgalma. 
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Településtörténet, lakosságszám alakulása 

  
Komlóska első ismert írásos említése Komlos néven 1396-ból maradt ránk. Ekkor 
már aranyat bányásztak a településen és már állt a település határában Solymos vára 
és a premontrei szerzetesrendhez tartozó darnói apátság. 1398-ban Komlostelek-
ként említik egy birtoklási perben. 1430-ban Komlostelek és Horváti már teljesen 
elnéptelenedett. A török időben a harcok elkerülték a települést, népessége nem 
csökkent. A később a  déli irányú vándorlási mozgalmakban a település veszített 
magyar lakosságából, helyükre északról szlovákok és ruszinok települtek, akik az 
erdőgazdálkodáshoz és fakitermeléshez jól értettek. A regéci uradalomhoz tartozó 
falu a 17. századra a Rákoczi család tulajdonába került. II. Rákóczi Ferenc 
emlékirataiban a "leghűségesebb nép" jelzővel jellemzi a településen élő ruszinokat.  
Ezidőtájt vált Komlós Komlóskává. A mai lakosság őseinek nagy rész 1720 után 
érkezett a településre. A szabadságharc után császári kegyből jelentős darabot 
kapott a Rákóczi birtokból Trauthson Donát, így Regéc vára uradalmának részeként 
Komlóskát is. 

A grafiknon látható, hogy 1960 óta a lélekszám zuhanásszerűen csökkent. A 
grafikonon a kolera és a „lakosságcsere” idején volt csak meredekebb ez a 
fogyatkozás.  Az elmúlt 15 évben az iránytangens egyre szelídebb, de a fogyatkozás 
még nem állt meg. A település vezetésének alapvető feladata a fiatalok 
otthontartása, illetőleg olyan munkahelyek teremtése, melyek további 
munkavállalókat vonzanak a környékről. A remélt építkezéseket nem szabad a 
kelleténél több kötöttséggel terhelni. 
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1. katonai felmérés térkép (1763-1787) 
 

Településszerkezet kialakulásának története a katonai felmérések szerint 

Az első katonai felmérés a település élete szempontjából meghatározó 
időszakot rögzít. Az új települők már ott voltak, de még nem építették meg 
templomaikat. A térkép ábrázolja az úthálózatot a terepviszonyok 
érzékeltetésével. Az akkori Komlóska, ellentétben napjaink ítéletével, nem volt 
„zsákfalu”. A mai nyugati, Erdőhorvátiba vezető úttal azonos értékben vették 
az északi, keleti és déli kapcsolatokat is. Ezek a vonalak ma is léteznek, 
(erdészeti-, turista útként) ezek közül az egyiket, a Patakra vezetőt javasolt 
lenne korunk igénye szerint „járhatóvá” tenni. A térkép ábrázolja továbbá a 
három üveghutát Komlóskától északra, és a malmot a Tolcsva-patak mellett. A 
település ekkor tucatnál alig több házból állt. 
Közel száz év multával,a II. katonai felmérésből származó térképen már látszik 
a gyarapodás, a lakosság a többszörösére nőhetett, a település belterületének 
határai szinte a ma ismertet közelítik, és –már áll a templom. Ekkor még 
Komlóska továbbra sem zsákfalu. Pl.: Patakról az út Petrahó - Szent Vince 
mellett északra kanyarodva, a Hollóstetőt elkerülve vezet Komlóskára. 

2. katonai felmérés térképe(1806-1869) 
 

3. katonai felmérés térképe (1869-1887) 
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Komlóska - Óvoda 

 

Komlóska - Polgármesteri Hivatal 

 

Komlóska életében hatalmas 
jelentőséggel bír a ruszin 
nemzetiségi általános iskola és az 
óvoda léte, ami nem egyértelműen 
meglévő intézménye a hasonló 
méretű településeknek, azonban a 
komlóskai vezetőség elkötelezte 
magát a fiatalság helyben tartása 
mellett, és ennek érdekében 
megtesz mindent, hogy a 
szükséges intézmények jól 
működjenek. Ezért összefogással 
azt is elérte, hogy posta hivatal is 
működhessen a településen. 
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Panzió 
 Az település életében talán legmeghatározóbb épület, a 

polgármesteri hivatal épülete, mely gondozott előterével, 
hangulatos belső tereivel, termeivel fogadja a település 
lakosságát. A település turizmusát nagymértékben felendítette, 
az igényesen kialakított panzió épülete, mely rendszeresen 
fogad vendégeket. A panzió létrejöttét követően számos magán 
szálláshely is létesült a településen, mely mind hozzájárul a 
turisták idecsalogatásához, különösen rendezvények idején, 
mert bár kis településről lévén szó, azonban a közösségi és a 
kulturális élet annál nagyobb. Számos rendezvénynek ad othont 
a közösségi erővel megépített Ruszin szabadidő- és szoborpark.  
 

 

 

Ruszin park -  Kiszolgáló épület 

 

Egykori bolt épülete a település 

központjában
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Fedett szabadtéri 
színpad, farönkökből 
készített padok, faragott 
fa szobrok, hangulatos, 
természetközeli 
kialakítású közösségi 
terek jellemzik a Ruszin 
szabadidő- és 
szoborparkot, ahol 
kifejezésre jut a helyiek 
kulturális és közösségi 
ereje. 
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  A település önerőből létrehozott szabadidő parkja rendkívül jelentős 
kihasználtságnak örvend. A helyi jelntőségű rendezvényeken túl számos neves 
előadóművész is lépett már fel Komlóska élettel teli, funkciójához és 
környezetéhez tökéletesen illeszkedő természetbe ágyazott közösségi terén. 
De a terület nem csak csoportos rendezvények, programok idején fogad 
látogatókat, a kialakított szabadtéri tűzhelyek az év minden napján szolgálják 
a turisták igényeit. 
Fontos, hogy a település folyamatosan gondozza, karbantartsa, és a már 
kialakított természetközeli stílusban fejlessze a területet. 
 
 

1.  

2.  
5.  
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TELEPÜLÉSKARAKTERT FORMÁLÓ EGYSÉGES KARAKTERŰ  ÉPÜLETEK 

 

 

A tornác az épület és a hozzá 
tartozó udvar átmeneti 
területe, a fedett, de szabadtéri 
munka helyszíne. A 
hagyományos népi 
lakóépületek főként fa 
álványzattal készültek, de 
nem ritka a kőoszlopos tornác 
sem a településen. 

 

Komlóska településképi megjelenését meghatározó 
épület állomány viszonylag egységesen 
megőrződött az elmúlt évtizedekben.  Számos 
helyen fellelhetőek még a tradícionális népi lakó és 
gazdasági épületek, melyekre jellemző az utcára 
merőleges telkenbelüli elhelyezkedés, a legtöbb 
esetben a ház déli oldalán futó tornác, díszes 
oromzat, csonka kontyolt, vagy kontyolt nyeregtető
melyből részletesen kidolgozott téglarakású, 
vakolatlan kémény emelkedik ki. 
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Az elmúlt évtizedekben az egyes hagyományos népi lakóépületek különböző 
átalakulásokon estek át. Jellemző változás néhány épület esetében a tornác 
beépítése, az utcai homlokzatról eltűnő oromzat,  azt teljesen elfedő kontyolt 
nyeregtetővel, valamint a hagyományos, álló téglalap alakú osztott nyílászárók 
helyett négyzetesek alkalmazása, mely változtatásokkal a népi lakóépületek 
megjelenése kissé közelít a 60-as évek beli kockaházak világához. A 
nyílászárók díszes keretezése továbbra is megmaradt, több helyen láthatunk 
finoman kimunkált vakolat díszítő architektúra elemeket. Az épülettípusok 
átalakuláshoz hozzá tartozott a belső tér növelsére irányuló igény, megjelntek a 
szuterén beépítéses és a több szintes épületek.  
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Az új építésű épületek esetében már a hagyományos komlóskai épülettípustól eltérő fajta tömegformálás, tetőhajlásszög is  
megfigyelhető. Megjelennek a többszintes, akár sátortetős épületek is. Ezen épületek azonban egyelőre nem okoznak zavart a 
településkép egységes megjelenésében, részben tájbaillesztettségük, az utcafrontról nem látható elhelyezkedésükből kifolyólag, részben 
a település életében betöltött központi funkciójuk miatt. Ezen lakóépülettől eltérő hasznosítású, településközponti elhelyezkedésű 
épületek, mint a panzió, vagy akár a polgármesteri hivatal épülete az eltérő tömegformálás ellenére igyekeznek megőrizni a 
hagyományos építészeti elemeket, például a kontyolt nyeregtetőt.  
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A már említett jellegzetes kémény kialakítás szintén  egy 
kedves, sűrűn megjelenő motívum a komlóskai 
településképben. Javasolt az új építésű illetve felújításra 
kerülő házak esetében is megőrizni, ahagyományos kémény 
formát és anyaghasználatot. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Komlóska különleges, 
megtartandó, gondozandó, értékei a 
kőrakásos homlokzatú pincék, 
melyek szép számmal sorakoznak a 
lakóterület közvetlen 
szomsédságában. Számos szép 
példát láthatunk karbantartott, 
gondozott előtérrel rendelkező 
pincékre. 
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A komlóskai medence egy önálló kistáj a Tokaj-Zempléni hegyvidék Háromhutai kistájcsoportban. A medencében tengerszint feletti magasság 220-
300 méter, mely felé 100-200 méter magasan emelkednek a perem hegyek (Barlang-hegy, Tölgyes-bérc, Mogyorós-tető, Borz-hegy, Nagy-Papaj, 
Hollós-tető, a Pusztavár, és a Szkalka.) Területén több mint fél száz forrás található, mely a településen áthaladó Komlóska patakot táplája. 
Komlóska kívül esik a fontosabb közlekedési útvonalaktól. A mezőgazdasági adottságok többnyire kedvezőtlenek. A tájhasználatban az 
erdőgazdálkodás a meghatározó. Ezek a tényezők és a változatos adottságok gazdag élővilágnak nyújtanak életfeltételeket melyek a térség 
legnagyobb értékét jelentik. 
A kettős tájjelleg a község határának használatában is megmutatkozik. Míg a déli részek lejtőin szőlőtelepeket találunk, addig az északi határt már
szinte kizárólagosan zárt tölgy és bükk erdők, legelők uralják. 
A változatos táj, a természeti adottságok, erdőborítottság, hegyi rétek, legelők a kedvező klíma, az idegenforgalom fejlesztését ösztönzik. Ennek 
megszervezése a térség értékeinek összeillesztésében, integrált rendszerré fejlesztésében valósítható meg. Ahol az egyes települések megtalálhatják 
sajátos adottságaiknak megfelelő szerepkörüket. 
A területi adottságok kedveznek az erdő és vadgazdálkodásnak, az éghajlati adottságok a szélesebb völgyekben lehetővé teszik a szántóművelést is. A 
déli kitettségű lejtők a Tokaji történelmi borvidékhez tartoznak. 
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FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK 
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Tájhasználat  

Komlóska közigazgatási területének 2/3-át erdők (elsősorban keményfa erdők)  
borítják.  

A település határában lévő réteket, legelőket találhatóak, melyeket jelenleg 
nem hasznosítanak, így elindult egy természetes cserjésedés, beerdősülés.  

Jellemző tájhasználat a gyümölcsösök zártkertek, melyek kül és belterületen is 
jelen vannak. 

A lakóterületek közvetlen szomszédságban pincék sorakoznak. 
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Komlóska természeti  értékei  

Komlóska két legnagyobb értéke a zártsága és a 
környezetében található természeti értékek képezik. 
Legjelentősebb természeti értékei a teljesség igénye nélkül 
a : 

- Telér tanösvény 
A tanösvény többek között különböző geológiai 
képződméyneket, ásványi kincseket bányászattörténetet 
mutat be. 
- Ruszin Szabadidő- és szoborpark 
- 59 forrás, kiemelve a Bányaforrás 
A Terület mészkő alapzatával hozható kapcsolatba a 
Bánya-forrás vizének kalcium-karbonát (CaCO3) tartalma. 
- Zsidó-rét 
- Nagy Egres patak 
- Legelők és hegyi rétek értékes növényei, pázsitfűfélék,
helyeként kékperjés foltok, zsályafélék, szarvaskerep, 
kosborfajok, kökörcsin és más lágyszárú növények. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

3

Ruszin tájház 
 

Az 1980 óta múzeumként működő 
Ruszin Tájház Komlóska népi 
építészetét és hagyományos 
lakáskultáráját mutatja be. Az épület 
a XIX. század első felében készült. 
Szoba, pitvar és ól. Falazata 
gerendavázra épített sárral 
tapasztott paticsfal, zsupszalmával 
fedett. Berendezése az 1900-as 
évek első évtizedét mutatja be. A 
lakóház legfontosabb helyisége a 
többfunkciós szoba. Ez a család 
élettere. Magyarországon csak itt a 
komlóskai tájház szobájában maradt 
meg eredeti formájában a kabolás 
kemence a mellé épített masinával. 
A kürtő a füstöt a pitvarbeli 
szabadkéményen keresztül vezette 
ki a szabadba. 
 

 

Épületek 
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Templom 

A település görögkatolikus 
temploma 1820-ban épült a 
falu fölé emelkedő dombra.  

A templom körül találató a a 
temető. 

A komlóskai templom, 
csarnoktemplom 
dongaboltozattal lefedve. 

A templom gazdag 
díszítettsége pótolja az 
ikonosztáz hiányát. A két 
pillérrel tagolt templombelsőt 
csodálatos, aranyozott gipsz 
stukkók uralják. Ez a 
stukkódíszítés szinte 
egyedülálló a magyarországi 
templomok, a görögkatolikus 
templomok között.   

Református 
templom 
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NÉPI LAKÓÉPÜLETEK 

A magyar népi lakóház ezer 

éves fejlődése alatt, 

megőrizve ősi gyökereit, 

formálódott a ma általánosan 

háromosztatú (paraszt)házként 

ismert háztípussá. Ez a 

háztípus Komlóskán szép 

számmal jelen van kiegészül 

ve a helyi, egyedi népi 

építészeti elemekkel. 

A hagyományos és egyedi 

arculattal bíró településkép 

az épületek tömegének és 

arányrendszerének 

(tetőhajlás, konty vagy 

oromfal, tornác) az 

egységességéből fakadt, 

azonban az ilyen rendező 

elvek mentén létrejött 

településkép  

 



 

Örökségünk|26 

 

  



 

Örökségünk|27 

 

 

  
KERESZTCSŰR 

A hajdani településkép megszokott elemei voltak a keresztcsűrök. Mára 

csak néhány maradt fenn belőlük. De az állatok visszértével akár eredeti 

funkcióikat is visszanyerhetik. 

. 
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A templom előtt, a 
temetőben és az utak 
mentén több útszéli kereszt 
található a keleti egyházban 
hagyományos két 
dimenziós ábrázolásokhoz 
ragaszkodva, nem szobor 
korpusok, hanem festett 
pléh Krisztusok. 

 

 

EGYEDI  
TÁJÉRTÉKEK 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
4
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  Történeti
 
A történeti településrész 
lehetőségekhez
a 18. század elejét
telkek beépítésére jellemz
gazdasági és melléképületekkel. A hegyvidéki környezet a mez
jellemző
meghatározó elemei a beépítésnek.

Eltérő karakter

Történeti településrész 

A történeti településrész - igazodva a völgy mélyén futó patakhoz és a mellette futó út adta 
őségekhez - kialakította sajátos telekszerkezetét. A szűkös térbeli körülmények között létrejöttek 

a 18. század elejétől a lényegében még ma is élő telektestek, néhol láthatóan az eredetit megosztva.
telkek beépítésére jellemző az oldalhatáron álló hosszú ház, kiegészülve a gazdálkodáshoz szükséges  
gazdasági és melléképületekkel. A hegyvidéki környezet a mezőgazdaságnak kevéssé kedvezett, ezért 
jellemzően az állattartás épületei váltak meghatározóvá. Az istállók, cs
meghatározó elemei a beépítésnek. 
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lgy mélyén futó patakhoz és a mellette futó út adta 
kös térbeli körülmények között létrejöttek 

 telektestek, néhol láthatóan az eredetit megosztva. E 
 az oldalhatáron álló hosszú ház, kiegészülve a gazdálkodáshoz szükséges  

gazdaságnak kevéssé kedvezett, ezért 
á. Az istállók, csűrök, gyakran keresztcsűrök 



 

 

  
Átalakuló, hagyományos 
 
Az egymást követő korokban természetes, hogy 
az emberek koruk valós vagy vélt igényei szerint 
átépítik környezetüket. Minden kor saját döntése, 
hogy mennyire esik áldozatául a kor 
csábításainak és mit tud megőrizni és 
újraértelmezni a hagyományokból. 

 

Eltérő karakter

 korokban természetes, hogy 
az emberek koruk valós vagy vélt igényei szerint 
átépítik környezetüket. Minden kor saját döntése, 

nnyire esik áldozatául a kor 
rizni és 
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ÖKOIPARI PARK  ÉS ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓ TERÜLET 

A 70-es években született megyei településfejlesztési 
koncepció Komlóskát szerepkör nélküli településnek 
bélyegezte. Az országosan ismert demográfiai tendenciák a 
települést fentiek miatt hatványozottan érintették. Ahhoz, hogy 
jövője lehessen Komlóskának, munkahelyeket kell teremtsen, 
a kor és a környezet igényei szerint ökoipari formában. 

Ezekhez a beruházásokhoz természetes módon kapcsolódó
lakóterületeket is ki kell jelölni, a szükséges szolgáltatások
biztosításával. 

Ezeken a területeken nem lehet számon kérni a hagyományok
őrzését, de szigorúan elő lehet írni a tájhoz, a környezethez
való alkalmazkodást. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

KÜLTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZ ÉS BELTERÜLETI KERTEK 

Komlóska közigazgatási határa 2986 ha. A földterület 2/3-át 2057 
hektárt erdők borítják. Az erdőgazdasági területeken különböző korú, 
főleg elegy keményfa erdőket (tölgy, gyertyán, bükk) találunk. Ezek 
mellett jelentős a telepített fenyőerdők (elsősorban a pionír jellegű erdei 
fenyő, valamivel kevesebb luc) aránya is. A déli kitettségű vékony talajú 
lejtőkön erdei fenyveseket telepítettek. Az erdők átlagos évi 
folyónövedéke 3-3,7 m3/ha. A területen erdőrezervátum terület nincsen. 

A település határában lévő réteket, legelőket jelenleg nem hasznosítják, 
így elindult egy természetes cserjésedés, beerdősülés. A 
szántóterületeknek csak a jobb talajadottságú, a településhez közel eső 
parcelláit művelik.  

Jellemző tájhasználat a gyümölcsösök zártkertek, melyek kül és 
belterületen is jelen vannak. A gyümölcsösök a táj jellegéhez idomulnak. 
Az össz területhasználathoz viszonyítva arányuk magasnak mondható, 
hiszen területük megközelíti a szántóterületek nagyságát (30 ha). A 
gyümölcsösök elsősorban a Szkalka meredek déli lejtői mentén, a falu 
bejáratánál találhatók. Többségük kőtámfalas, teraszos kiképzésű. Ma 
már nagyobb részüket (mintegy 2/3-ot) nem művelik. A külterületi 
gyümölcsösökben még mindég jelentős a régi fajok aránya, ami komoly 
genetikai és táji értéket képez. Mivel ma már csak a kisebb hányadot 
művelik, védelem alá helyezésük indokolt. Első lépésben helyi védelem 
alá helyezésüket javasoljuk.  



 

 

 

 

  

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Eltérő karakter

TELEPÍTÉS

Javasolt az utcavonalra mer
épületelhelyezés.

 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  
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TELEPÍTÉS 

Javasolt az utcavonalra merőleges 
épületelhelyezés. 



 

 

  

TEREPALAKÍTÁS
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TEREPALAKÍTÁS 



 

 

  

TÖMEGKÉPZÉS 
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MAGASSÁG 
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TETŐHAJLÁS 

Utcavonalra mer
Tetőhajlásszöge 
 

 

 

HAJLÁS - TETŐFORMA 

Utcavonalra merőleges kontyolt nyeregtető 
hajlásszöge 35-38°, anyaghasználat 
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SZÍNHASZNÁLAT 
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Elsősorban a kő és a fa anyaghasználat a jellemző 
Komlóskán, de szép számmal akadnak díszesebb fémpálcás 
kerítések is a településen. Növénnyel kombinált 

KERÍTÉSEK 
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0v  

A környezetéhez illeszkedő, elsősorban 
áttört, minél természetesebb 
anyaghasználatú, szemmagasságban nem 
takaró 
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TORNÁCOK,TERASZOK 
A tornácok  
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Mindezek ellenére a tornácok félig nyitott, 
zárt térként való megőrzését javasoljuk.  
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Műanyag nyílászárók kerülése, lehetőleg osztott ablakok, keretező 

ornamentika használata. 

 

 

AJTÓK, ABLAKOK 
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  8 méternél nem szélesebb utcai 
homlokzat. 

anyaghasználata (égetett cserép, 

vagy annak színeivel megegyező, 

lehetőleg pikkelyfedés), 

A fehér falak dominanciája 

. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS,  

ANYAGHASZNÁLAT 
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GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, 

MELLÉKÉPÜLETEK Telkünk, kertünk elengedhetetlen kiegészítői a gazdasági, tárolási funkciókat tartalmazó melléképületek, és egyéb 
építmények. 
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RÉSZLETEK 

kémények, homlokzat díszítés stb. 
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KERTEK, KERTI 

ÉPÍTMÉNYEK 
A ház körüli szabad terek, kertek, udvarok szerepe rendkívül jelentős a települések megjelenésének, 

arculatának formálásában. A kert teremti meg a kapcsolatot a lakóházak és a települési közterületek illetve 

a környező táj között. A kert, a zöld növényzet és a szabadtéri építmények, berendezések, burkolatok 
segítik az épületek környezetbe és tájbaillesztését.  

A megfelelően megválasztott növények harmonizálnak a tájegység növényvilágával, éppen ezért érdemes a 
kertek kialakítása során olyan növényfajtákat választani, melyek a tájegység éghajlati viszonyaihoz, az 
őshonos növényfajtákhoz illeszkednek, tehát honos fa és cserje fajtákat és azok dísznövény fajtaváltozatait 

telepíteni. A növények elhelyezésénél vegyük figyelembe az égtáji adottságokat, a fény és árnyék 

viszonyokat. Általánosságban elmondható, hogy a lombos fákat célszerű az épületek D-DK-i és a D-DNy-i 
oldalán elhelyezni, így a lombkorona a nyári napsütéstől árnyékolva segíti az épületek hűtését, 

hozzájárulva ezzel a gazdaságosabb energiafogyasztáshoz. Ezzel szemben télen a lombkorona lehullásával 

szabaddá teszi az épületet a téli napsugarak átmelegítő hatásának érvényesüléséhez. A házak északi 
oldalánál örökzöld, árnyéktűrő fajok telepítése javasolt, alacsonyabb és magasabb fajták együttes 

alkalmazásával, mely növényzet segítheti az épületek szélvédelmét. A jól megválasztott növényekkel az 

optikai hatást kedvezően befolyásolhatjuk, ha az épület méretét optikailag csökkenteni szeretnénk, érdemes 
nagyra növő terebélyes növényzetet választani, míg ha nagyobbnak szeretnénk láttatni a házat, úgy 

alacsonyabb, kisebb növényfajtákat válasszunk. A kert kialakítása során ügyeljünk arra, hogy a meglévő fás 

növényzetet minél nagyobb arányban megőrizzük, és az új kertrészeket, új építményeket a meglévő adottságok 
figyelembe vételével alakítsuk ki.Célszerű ezt az elvet követni a tereprendezés során is ügyelve arra, hogy 

a ház körül kialakított terep illeszkedjen a környező táj domborzati viszonyaihoz. Bár látszólag 

rendezettnek tűnhet egy teljesen sík, frissen füvesített nyílt gyepfelület és néhány fiatal tujával 

határolt kert, azonban jellegtelen, táj- és életidegen megjelenést eredményez a településképben, mely rövid 

A biodiverz kialakítású kert 
tájbaillő, élővilág szempontjából is 

kedvező (pl. pillangó 

kert).Választhatunk a látványosan 
virágzó, illetve a levelük formájával 

és színével díszítő növények közt. 

Gyepszegély illetve mulcsterítés 

alkalmazásával még esztétikusabb és 
könnyebben fenntartható kertet tudunk 

kialakítani.  

17. 

 

 

16. 

18. – 22. 
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A ház körüli kertekben célszerű az alacsonyabb, illetve 

középmagas méretű virágzó díszfák, gyümölcsfák ültetése. 

Érdemes az épületek közvetlen közelében dekoratívabb, 
intenzívebb kertrészt kialakítani, míg az épülettől 

távolodva egyre természetközelibb növényzettel kapcsolódni 

a környező tájhoz. A magyarországi éghajlathoz 
igazodófajok megválasztásával könnyedén kialakítható a 

négy évszakos kert, mely az időjárásnak megfelelően 

változik és az év minden időszakában esztétikus 
megjelenést nyújt. (Tavasszal és nyáron a virágzó cserjék,

évelők, egynyáriak, hagymás növények stb. változatos képet 

adnak a kertnek, de ősszel és télen is igazán esztétikus 
egy színes levelű díszfa, esetleg díszfű félék, 

23. 
24. 

 

Előkert 

Az utcafront felé eső előkertek 

kialakítása során elsősorban annak 

díszítő funkciója kerül előtérbe. 
Fontos figyelembe venni, hogy a 

növényzet az épülettel harmóniában 

legyen, igazodva a nyílászáróinak 
elhelyezkedéséhez, a homlokzat 

kialakításához. Az esetek többségében 

kedvező, ha az épületek 
sarokpontjaihoz, burkolt járófelületek 

elágazásaihoz, gyalogos kapubejáró vagy

épület bejárat mellé ültetünk kisebb, 

25

. 

26. 27
. 

Oldalkert 

Az oldalkertek mérete, elhelyezkedése és ezáltal szerepe erősen eltérő a különböző telkeken. A 

keskeny, árnyékos, az épület fala és a kerítés közt elhelyezkedő oldalkertekben örökzöld 
talajtakaró és oszlopos, akár tűlevelű cserje ültetése célszerű. Azokban az oldalkertekben, 

melyek az utcafrontról még látszanak, illetve melyekre kilátás nyílik a lakótérből, esetleg az 

épületnek kijárata van célszerű az esztétikai funkció elsődleges szerepét megőrizni, használati 
funkciók vegyítésével. 

 28. 
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Hátsó kert 

A hátsó kert az esetek 
többségében intimebb, 

közterület felől kevésbé 

látható, nagyobb méretű 
kertrész, ahol kialakítható 

nagyobb méretű egybefüggő 

gyepfelület, játéktér, 
pihenőkert, de akár kerti 

tároló, haszonkert, 

gyümölcsös, konyhakert is. Itt 
célszerű a magasabb fák 

Kerti építmények 

A kerti építmények anyaghasználatával igazodjunk az épületek anyaghasználatához, azt kombináljuk kültéri használatra 

alkalmas, kezelt fa építőanyaggal, mely természetes hatást biztosít, egyfajta átmenet, kapcsolat az épített és a természeti 

környezet között. Elsősorban faanyagú pergolák, lugasok, terasztetők, játszóeszközök, növénytartó dézsák, fatároló, 
kukatároló építése javasolt, mely kombinálható egyéb építőanyagokkal is. 

 

34
. 

29

. 
30. 
 

31
. 

32. 33. 
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Kerti burkolatok 

A kerti burkolatok kiválasztásánál szintén igazodjunk az épület anyaghasználatához, homlokzati kialakításához. Elsősorban 

vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk kertünkben, ami lehet szórt burkolat, tipegő kő, farönk burkolat, gyeprács, 
gyephézagos térkő, szárazon rakott térkő, vagy faburkolat is. 

35
. 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

Kerti tavak, medencék 

Településünkön nem jellemző a 
kerti tavak megléte, de 
amennyiben valaki mégis 
szeretne kialakítani, úgy az 
alábbiakat vegye figyelembe: a
kerti tavakat a kertek 
legmélyebb pontjában célszerű 
elhelyezni, a part környezetét 
vízpartimitátor 
növényekkel,évelőkkel 
beültetni, a mesterséges 
kialakítás nyomait elrejteni. 
Fólia tavaknál a tószegély és a 
fólia kilátszó részeinek 
elrejtése kulékavics ágyásba 
ültetett vízparti 
dísznövényekkel. A medencék 
jóval mesterségesebb hatást 
keltenek egy kertben, azonban 
azok környezetét szintén 
célszerű természet közelivé 
tenni, körülötte vörösfenyő, 

40. 

 

41. 
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KOMLÓSKAI PÉLDÁK 
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UTCÁK 

A település megjelenését, képét nagymértékben befolyásolja 

utcáinak összképe. Különösen fontos a településen átmenő fő 

útvonal arculata, hiszen az átközlekedő utazók az elsődleges 
benyomást ennek az útvonalnak a látványa alapján szerzik a 

településről.  

Az utcakép esztétikus megjelenésének egyik fő feltétele a 

rendezettségben rejlik, az éles kontúrok és határvonalak

nagyban hozzájárulnak a harmonikus, egységes, rendezett 
utcakép kialakításához. Ennek megfelelően a különböző 

felületeket célszerű éles, határozott vonalakkal elhatárolni, 

így a szokványos zúzalékos útpadka és aszfalttalálkozás 
helyett szegélykövezés, esetleg térkő padkasáv, az úttest 

menti járdák eltérő burkolat típussal történő kialakítása 

javasolt.  

Az úttest és a kerítéssel zárt magánkertek közt található 

zöldfelület rendezettsége szintén fontos, itt is esztétikusabb 
látványt nyújt a különböző borítású felszínek éles kontúrral 

történő elhatárolása, tehát célszerű a gyepszegély használta. 

Közvetlenül az út mentén a megfelelő belátási viszonyok 

érdekében célszerű alacsony növényeket ültetni, tehát vagy 
gyepfelületet, vagy valamilyen talajtakaró cserjét, 

félcserjét. Amennyiben kellő méretű felület áll rendelkezésre, 

célszerű az út mentén parkoló helyek kialakítása úgy, hogy a 
parkoló menti zöldfelületek védettek legyenek a 

gépjárműforgalomtól, a gyepfelületre az autók ne tudjanak 

ráhajtani, tehát például kiemelt szegély alkalmazásával. 
Amennyiben a hely mérete engedi, célszerű az úttesttől 

távolabb magasabb díszcserjék ültetése, mely esztétikai értéke 

mellett segíti a gépjárműforgalomból adódó zaj- és porszűrést. 
Amennyiben kertünk előtt egyedi kialakítású utcakertet 

szeretnénk kialakítani, figyeljünk arra, hogy illeszkedjen az 

utcaképbe, a szomszédos és a távolabbi zöldfelületekhez is.  

Az útmenti fasorok rengeteget emelnek egy-egy utca esztétikai 
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Az utak mentén elhelyezett 

berendezések, például 

információs táblák, 
hulladékgyűjtők, utcabútorok 

megjelenésükben illeszkedjenek 

egymáshoz, a település 

általános arculatához. A 
buszmegálló kialakítás szintén 

illeszkedjen az utcaképbe, az 

egyéb környezetarchitektúra 
elemekhez és növényekhez. A 

nem használt, esetleg romos 

Az utcakép rendezettségéhez nagyban hozzájárul, ha a kusza légvezetékeket földkábelre cseréljük, ennek első lépéseként az 

ingatlanokra történő bekötések már földalatti kábelezéssel történjenek akkor is, ha az utcában légvezetékek vannak. Az 

esztétikus villanyoszlopok, kandeláberek, a meleg fényű világítás alkalmazása szintén hangulatosabbá teheti utcáinkat.  

 

Vízelvezetés, amennyiben 

megoldható növényzettel 

borított nyílt árokban 
történjen, mely lehetővé 

teszi a csapadékvíz talajba 

szivárgását. Kialakíthatók 
akár úgynevezett „sud”-ok 

is, melyek olyan virágzó 

évelőkkel beültette árkok, 
melyek jól viselik az 

időszakos vízborítást. Annak 

érdekében, hogy az utcákra 
minél kevesebb csapadékvíz 

folyjon, fontos, hogy 

lehullott csapadékot az 

egyes telkeken beül 
megtartva, helybe 

szikkasszuk el. 
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TEREK, 
KÖZTERÜLETEK 

A burkolt közterek, esetleg egy-egy műalkotás 
körüli burkolt kis terek, és egyéb gyalogos 

terek esetében is fontos, hogy a burkolat 

illeszkedjen a környező településképbe. A 
hagyományos szürke térburkolat mellett bátran 

alkalmazzunk antracit színt, vagy esetleg 

melegebb színárnyalatokat, például homokszínt, 
mellyel kellemesebb, meghittebb hangulatú 

tereket teremthetünk. Kerüljük az egybefüggő 

nagy burkolt felületeket, fákkal, 
cserjefoltokkal, virágágyásokkal, esetleg 

gyepfelületekkel tegyük változatossá és 

kellemesebb mikroklímájúvá a területet. A 

terekre kihelyezett környezet architektúra 
elemek, berendezések illeszkedjenek egymáshoz 

és a település többi részén található 

utcabútorokhoz. A pihenő padokat árnyékos, 
félárnyékos helyre tegyük, a legkellemesebb a 

laza (áttört fényhatást eredményező) 

lombkoronájú fák alatt pihenni, de 
alkalmazhatunk stabil szerkezettel megépített 

köztéri árnyékolókat is, például virágos 

növénnyel befuttatott pergolát. 
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Az egyik leginkább használt közösségi zöldfelületnek a játszóterek minősülnek. Fontos, 

hogy a lakóterületektől gyalogosan megközelíthető távolságban legyen olyan - mind 
anyaghasználatában, mind formavilágában - minőségi játszótér, ahol nemcsak a gyermekek, 

de a rájuk felügyelő szülők, nagyszülők is kellemes pihenő környezetben lehetnek. A 

játszóterek esetében is ügyeljünk a napos és árnyékos területek létrehozására, itt is 
alkalmazhatunk magas esztétikai értékű virágzó díszfákat, cserjéket is. Az 

ütéscsillapító burkolatokat változatosan alakítsuk ki, használjunk kreatív, esetleg 

színes megoldásokat, de kerüljük a természetellenesen mű hatású játszóterek 
kialakítását. Esztétikus, és kreatív játszóterek alakíthatók ki színes öntött gumi 

burkolattal, de ne alkalmazzunk a játszótér teljes felületén gumiburkolatot, vagy 

műfüvet. Alakítsunk ki szabad természetes gyepfelületet is a játéktérnek, elsősorban fák 
ültetésével oldjuk meg az árnyékolást, és bátran alkalmazzunk virágzó díszcserjéket is, 

azonban ügyeljünk arra, hogy semmi esetre se ültessünk mérgező növényeket játszótérre és 

annak közelébe. A vonatkozó szabványoknak megfelelően kialakított játszóeszközöket 

telepítsünk. Célszerű elhelyezni olyan térelemeket, melyek ugyan nem játszóeszközök, de 
természetközelibbé, kreatívabbá tehetik a gyermekek játszóterét, például terepdomb 

kialakításával. 
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AJÁNLÁSOK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE, 
TÁJHASZNÁLATRA 

A pincesoron új pince építésekor vagy meglévő pince átalakításakor javasolt megőrizni 
a pincefalak és bejáratok arányait, formai kialakítását,anyaghasználatát, figyelnünk kell 
arra, hogy az új/felújított létesítmény és annak környezete, előtere szervesen illeszkedjen 
a meglévő pincékhez. 
Javasolt a jól szerkesztett és kivitelezett tanösvény tovább fejlesztése, egyes 
állomásainak megfelelő kialakítása, markánsabb berendezése. Az indulási pont 
kihangsúlyozása (kis karakteres faépület, ahol jegyet, ismertető füzetet árulnak, vezetőt 
biztosítanak). Az egyes bemutatóhelyek kiépítése (korlát, pad, ismertető tábla, kilátó 
stb). A tanösvény kiegészíthető az őshonos gyümölcsfajtákkal rendelkező kertkultúrát 
bemutató szakasszal. 
Javasolt a Nagy Egres patak termézetközeli partrendezése. A településen átfolyó 
pataknak a település arculatát szervező lehetőségeit ki kell használni. A víz az élet 
nélkülözhetetlen eleme. Ezért megőrzése, a vele való együttélés meg kell hogy jelenjen a 
település jellegében. Sajnos középhegységünkre nem ez a jellemző. Mivel Komlóska a 
Nagy Egres-patak folyásán az első település, ilyen szempontból elől kell hogy járjon. 
Például a forráskataszter elkészítése mellett, a patak rendezése, vízminőségének és 
élővilágának megőrzése a település egyik karakterré lehetne alakítani. Ezzel Komlóska a 
Zempléni települések vízvédelmi szempontból zászlós hajóvá válhat. 

A település legnagyobb aktivitása idején mintegy 450 szarvasmarhával rendelkezett. E 
nagyszámú jószág eltartására nagy kiterjedésű legelőkre, téli abrakot biztosító 
kaszálókra volt szükség, melyeket erdőirtásokkal alakítottak ki. A rendszeresen 
gondozott legelőkön, különösen a kaszálókon igen gazdag növényvilág alakult ki. E 
területek megőrzése, fenntartása országos érdek. 

 

42. 

43. 
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A településkép formálása nem merül ki az épületek vagy a 

növényzet megfelelő kialakításában. A kedvező utcakép 

eléréséhez nagy hangsúlyt kell fektetni a hirdetőtáblák, 
reklámfelületek, cégérek és egyéb információs felületek 

formálására.  

 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 
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