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1./ Bevezetés: 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el 
kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve  
alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati 
Kézikönyvet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva a 
településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi 
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti 
elemeket.  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében: 
„(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv 
feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés 
formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.” 
 
A települések fejlesztésekor már nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüttesek, 
utcák, terek védelme a cél, hanem az egész épített települési környezet és az azt befogadó 
táji környezet integrált védelme, azaz a településkép védelme. 
 
A társadalmi-gazdasági változások, a környezetünket alkotó elemek átépítésével, 
pusztulásával, lebontásával járhat, ez az élet természetes velejárója. Fontos ezért megnevezni 
a meglévő épített, illetve táji és természeti környezet azon részét, melyet meg kívánunk 
őrizni. A megőrzés akkor hatékony, ha a helyi közösség felé kellően meg tudjuk indokolni 
annak szükségességét, hogy a védelem nem csak történeti szempontból fontos, hanem azért 
is, mert a meglévő települési környezet az identitástudatot erősíti. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Arnót települési 
értékeinek bemutatásán keresztül tárja fel a település szépségeit, és hívja fel lakosságának 
figyelmét az épített és táji környezet kiemelkedő értékeire. 
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet 
fejlődéséhez.  
 
A kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum, mely a környezetünkben található 
értékeket a teljesség igényére törekedve foglalja össze, egyúttal felhívja jelenlétükre, és 
települést alkotó, településképi jelentőségére, szerepére a figyelmet.  
 
Kiemelt szempontnak tartjuk, hogy a meglévő adottságainkat figyelembe véve illeszkedjünk 
a településkép, településkarakter kialakult rendszeréhez, tovább fejlesztve azt.  
 
A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésével, annak ajánlásaival a 
településben élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes álmaik és építési 
szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához. A kézikönyvben meghatározzuk - a 
település építészettörténeti múltján keresztül bemutatjuk - települéünk jellemző, a jövőbeni 
tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő karakterű településrészek 
kijelölésével. 
 
A településkép vagy az utcakép az oda tervezett épületektől lesz szép, harmonikus. Az épület 
ne csak önmagában legyen szép, hanem a környezetével együtt, azzal összhangot alkotva. 
 
Mindezek alapján az arculati kézikönyv ajánlásokat tesz az építtetők, tervezők számára az 
illeszkedés szabályaira, s teszi mindezt a település közösségének bevonásával, remélhetőleg 
aktív közreműködésével. 
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2./ A település bemutatása: 

a./  település elhelyezkedése: 
Arnót az északi szélesség 48° 07ʹ 55ʺ és keleti hosszúság 20° 51ʹ 36ʺ fokán elhelyezkedő, 
Északkelet-magyarországi, Borsod Abaúj Zemplén megye Miskolci járásának, az Alföld és 
az Északi középhegység határán, a Sajó völgyében lévő, jellemzően sík felszínű település. 
 

   
a település elhelyezkedése Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 

 
A település közigazgatási, határát és belterületét ÉD-i irányba átszeli a 2617-es számú 
Felsőzsolca-Edelény összekötő út, valamint a település területén halad át a 3-as számú 
országos főközlekedési út,  
Északról Sajópálfala, nyugatról Szirmabesenyő és Miskolc, délről Felsőzsolca, 
északkeletről Szikszó, keletről Ongaújfalu, Onga a szomszédos település. 
A település a közigazgatási határában húzódik a 3-as számú országos főközlekedési 
melynek a belterület közelében lévő csomóponti kapcsolata révén a település a nemzetközi 
közlekedési hálózatba kapcsolódik. A település központi belterületét és igazgatási területét 
a Kis-Sajó szeli ketté, közigazgatási határát kelet felől a Hernád folyó határolja.       

      A település területe 17,54 km2, népessége (2015. 01. 01.) 2420 fő, népsűrűsége 136,09 
fő/km2. 

 

 
Arnót közigazgatási területe kapcsolatai 
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b./ A település története: 
Árpád-korban fennállott település, melyről az első írásos adat 1230-ból való (Ornolthy 
néven), amikor Béla király bírákat küld a várföldek visszavételére Borsod vármegyében. 
Későbbi időkben Arnold, Alsóarnót, Arnolth, Arnod, Arnóth, Sajó-Arnót alakban 
szerepel. 1910-től a ma is használatos Arnót a község neve. A név német eredetű 
személynévből származik. Valószínű, hogy az Árpád-korban Arnold nevű főpap, főúr volt 
birtokosa a falunak. 
Az ember számára ezen a vidéken a földrajzi környezet kedvező feltételeket biztosított a 
letelepedéshez. Arnóton az őskor, újkor, rézkor, bronzkor, kelta vaskorból találtak 
leleteket. 1230. évi írásos anyagból kitűnik, hogy Arnót várföld volt és Borsod várához 
tartozott. Népessége magyarokból, szlávokból, besenyőkből, kunokból állt. 
 
1544-ben Arnót és még számos község Szendrőhöz, mint járási székhelyhez tartozott. A 
lakosok növénytermesztéssel foglalkoztak, de fontos szerepe volt az állattartásnak is. 1544 
augusztusában az első török támadáskor Arnót nagy része elpusztult. A lakosság egy 
része Szendrő várába menekült, vagy a nádasokban, később a településekben keresett 
menedéket. Egyre gyakoribbak voltak a török támadások. Fülek várának 1553-ban történt 
eleste után a török hadak és a magyar csapatok Arnót határában harcoltak, miközben a 
települést teljesen elpusztították. Arnót 1587-ben az egri káptalanhoz tartozott, az 1600-as 
évek elején királyi birtok. A Rákócziak 1610-ben szereztek részbirtokot a községben. A 
lakatlan falu csak 1687 körül népesedett be Sáros megyei telepesekkel. 
 
1699-ben a török uralom után a Szirmay nemesi család feladata lett az élet 
megindítása Arnóton. Kevés volt a munkáskéz, termelőeszköz. Még 1713-ban gróf 
Szirmay Tamás, akkori birtokos is arra szólítja fel a lakosságot, hogy hívjanak minél több 
embert a községbe. 
 
1849 tavaszán az osztrákok cári orosz katonai segítségért folyamodtak. Július 25-én az 
orosz csapatok a Sajó északi részéig vonultak. Az ütközet a miskolci, felső-, alsózsolcai, 
arnóti, buskai, szirmabesenyői határokban folyt. 
1856. szeptember 26-án a Határ úrbéri rendezése és tagosítása során a Borsod 
megyei úrbéri törvényszék felhívása a dűlők osztályozását írta elo. A Dűlőket I-II-III. 
osztályba sorolták. 
 
A jobbágyfelszabadítás után a gazdaság egészére a termelés növekedése volt a jellemző. A 
lakosság 1886-ban kéri, hogy a filoxéra által elpusztított oltvány helyett amerikai 
szőlővesszőt kapjanak. Arnóton is szedi áldozatait a tüdővész. A falu lakói közül már1885-
ben sokan az Amerikába történő kivándorlásra gondoltak, mely kivándorlás 1905-re éri el 
csúcsát. Elsősorban a szegény anyagi körülmények között élő, valamint a nagy családosok 
közül mentek el. A kiegyezés után a gazdaság fejlődését, a lakosság számának emelkedését 
az 1914-ben kitört világháború megállította. Arnóton is elkezdődött a katonakötelesek 
mozgósítása, 139 katona vett részt a háborúban. A hősök emlékére a világháborúból élve 
hazakerült 34. gyalogezred katonái építették a Turul emlékművet, mely a község 
határán, Borsod, Abaúj, Zemplén vármegye találkozásánál a 3-as út mellett kapott helyet. 
A Rákosi rendszerben az eredeti Turul rejtélyes körülmények között elveszett. Az új Turul 
1990-ben készült el.  
1944. október, november hónapjában a németek munkaszolgálatosokkal a szőlők mellett 
lövészárok rendszert alakítottak ki. A német tüzérség lőállásait a Kis-Sajó jobb partján 
alakította ki. Megfigyelő helyük az evangélikus torony lett, ahonnan a tüzelést 
vezették. November 29-én 7 órakor kezdődött a több órán keresztül tartó tüzérségi tűz, a 
mai OVIT területén volt a frontvonal. Minden házat és a két templomot számtalan találat 
érte. A civil lakosság a harc alatt a pincékben, udvarokon kialakított óvóhelyeken húzta meg 
magát. Az oroszok Arnótot 1944. november 29-én foglalták el. Romboltak, pusztítottak a 
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községben, igényt tartottak a civil lakosság munkájára, a férfi lakosság közül 35 személyt 
vittek el gyűjtőtáborba. Később a front távolodásával elkezdődött a romeltakarítás. A II. 
világháború áldozatainak emlékét a temetőben 1992-ben épített emlékmű őrzi. 
1945-ben Nemzeti Bizottság alakult, melynek feladata a közigazgatás beindítása, az élet újra 
élesztése, a földosztás előkészítése volt. Nehezen indult a föld művelése a munkaképes 
fiatalság, igavonó állat, vetőmag hiánya miatt. 1948-tól egyre szigorodó beszolgáltatási 
rendszer alakult ki, aki ennek nem tett eleget, akár kényszermunkára is ítélhették. 
1956. október 26-án Arnótról 40-50 fő indult Miskolcra, hogy a parasztság érdekeiért 
tüntessen. Az október 27.-i szombati megyei lapban nyilatkozat jelent 
meg Arnót követeléséről. Az 1956-os események után a beszolgáltatást eltörölték, 
általánossá lett az állami felvásárlás. A biztosabb megélhetés miatt a fiatalok nagy része az 
iparban vállalt munkát. 1961-ben megalakult a Búzakalász Termelőszövetkezet (főleg 
gyümölcstermesztéssel foglalkoztak). 1989-es rendszerváltáskor a kárpótlás során a 
szövetkezet új alapokra helyezte működését. 
 

c./ Földrajzi környezet:  
Arnót a Kis-Sajó bal partján, a Sajó hordalék kúpján épült. Keletről a Cserehát hegység 
nyúlványai, délről az Alföld, nyugatról a Sajó völgye, ártere és északról a szél által 
kialakított löszdombok határolják. Tengerszint feletti magassága 110 méter. 

                
Sajó-Hernád-sík 

 
Nyugati-Cserehát  

   
Magyarország vegetációs tájbeosztása 
alapján Arnót területe a 80 azonosító 
számú Sajó és Hernádvölgy, valamint a  
105 azonosító szám alatti Harangod és     
Déli Cserehát területébe tartozik.   

 
 

 
Magyarország tájainak rendszertani felosztása 
alapján a település az Alföld nagytáján, az 
Észak-alföldi hordalékkúp síkság középtáján 
belül az 1.9.32. kódszámú Sajó-Hernád-sík 
valamint az Észak-magyarországi-közép-
hegység nagytáján, az Észak-magyarországi  
medencék középtáján belül a 6.8.54 kódszámú 
Nyugati-Cserehát kistáj része. 
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A genetikai talajtípusok közül a csereháti dombos részekre a csernozjom-barna erdőtalaj, a 
völgy magasabb térszinten fekvő területeire, és környékére a réti talajok, míg a Sajó 
völgyére a réti öntéstalajok jellemzőek.  
Az évi átlaghőmérséklet -  9-10 °C - kellemesnek mondható, nem ritkák a szélsőségek, 
július-augusztusban előfordulhat a 30 °C fok fölötti kánikula, januárban pedig nem egyszer 
süllyedt már -15 °C alá a hőmérő higanyszála. Az évi, átlagos 525 mm csapadék átlagosnak 
mondhetó, de egyenetlen eloszlás miatt előfordulnak kora- és későtavaszi áradások, 
valamint gyakori a nyár közepi aszály. 
 
Növényföldrajzi szempontból Arnót a Pannóniai flóratartomány Észak-középhegységi 
flóravidékének Tokajense és Tornense flórajárásainak határán helyezkedik el. A Cserehát 
elnevezés a lankás dombvidéket egykor borító cseres tölgyes erdőségekből ered. A 
mérsékelt övi lomberdő zóna, így a Kárpát-medence folyóit valaha nedvességkedvelő 
fajokból álló aljnövényzetű gazdag ligeterdők szegélyezték. A folyók mentén ez a 
legfajgazdagabb erdei élőhely. Kiemelkedő a rovar- és az énekesmadár-faunájuk. A Sajó 
mentén keményfa-ligetet sajnos már csak nyomokban találunk. Kiváló madárfészkelő 
helyek. 

A község életében a Sajó fontos szerepet töltött be, mely számtalanszor változtatta medrét 
és a magával hozott hordalékot lerakta (kavics, homok, iszap). A Sajó folyó Arnót alatt 
megmaradt ágát Kis-Sajónak nevezték el. 

 

 Az igazgatási határ Ny-i része a Sajó, és a 
Kis-Sajó nagyvízi medre 

 
Az országos ökológiai hálózat települést érintő területei:   

    
az országos ökológiai hálózat települést érintő területei (ökológiai folyosó)  
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  Arnót nitrátérzékeny területei              

      
tájhasználati jellemzők napjainkban 

2./ a település szerkezete: 

   
Borsod vármegye térképe 1810-ből, közigazgatási rendszere és földrajzi környezete 1913-

ból 
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Arnót Borsod vármegye tengelyében, annak K-i határszélén, Miskolc szomszédságában 
található. A település a XIX. század elején a Szentpéteri, egy évszázad múlva - és 
napjainkban is - a Miskolci járás része.  

 a Miskolci Járás és települései 
 
     Arnót településszerkezeti változását a katonai felmérések jól mutatják  
 

         
               az I. katonai felmérés 1763-1787                     a II. katonai felmérés 1806-1869 

    
      a III. katonai felmérés 1869-1887           a IV. katonai felmérés 1941-ben  
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A település szerkezete a múlt század közepéig egyutcás fésűs beépítésű Sajó-Hernádvidéki 
útifalu (Prinz Gyula dr.: Magyarország településformái 1922). 

 
Arnót 1867-ben 
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A település szerkezet a Petőfi u. D-i irányba történő meghosszabbításával előbb D-i irányba, 
a történeti fejlődés során kialakult fésűs beépítésű településszerkezettel. A múlt század 
második felében Miskolc közelsége miatt az agglomeráció felgyorsulása, a kedvezőbbé váló 
közlekedési kapcsolatok valamint a lakókörnyezet minőségi változására és a kitelepülésre 
vonatkozó igény kapcsán a belterülettől K-i irányba a Kossuth és József A utcák után a 
Pázsit utca beépítésével az agglomeráció korai időszakára jellemző, aprótelkes, nagyméretű 
házakkal beépített lakóterület került kialakításra.   

 
Légifotó 1975 március 31. 

A Petőfi u. teljes hosszában, a Kossuth L., 
a József A. utak beépültek, a Gárdonyi G.  
utak beépítése megindult  

 

Légifotó 1980. szeptember 12. 

A Pázsit útja beépült, Móricz Zs. u. beé- 
pítése megkezdődött                                                      
A település iránti lakóterületi igény további, elsősorban kertes beépítésű lakóterületet hozott 
létre a község K-i irányú területi növekedésével az Alkotmány útra felfűződő lakóutak 
kialakításával.  

A település területi fejlődését Ny-i irányba a Kis-Sajó és a nagyvízi meder területek gátolják. 
 

 A település mai szerkezete légifotón 
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a település és tágabb környezete légifotón 

 
A települést közigazgatási területét mezőgazdasági tájhasználat, közigazgatási határát dél 
felől a Felsőzsolcai Ipari Park közelsége miatt ipari tájhasználat jellemzi.  

 

 
 
3./ A település területi tagozódása a hatályos településrendezési terv szerint:  
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A település tervezett kül,- és belterületi területhasználata Arnót Község Önkormányzatának 

a hatályos helyi építési szabályzatról szóló 21/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
szerint 

 
Történeti képek:  

  
katolikus templom, utcakép és légifotó a mai Petőfi S. utcáról, 
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a korábbi református, ma evangélikus templom a lelkészlakással 

 

 
utcakép a Petőfi S. utcáról az evangélikus templommal 
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3./ A település területeinek tagolódása karakter területekre:  

 
Karakter területek:  

a./ Arnót történeti településmagja  
b./ intézményi terület 
c./ falusias karakterű lakóterületek 
d./ korai agglomerációs lakóterületek  
e./ kertvárosias lakóterületek 
f./ zöldfelületek, zöldterületi intézmények 
g./ gazdasági területek 

  
a./ Arnót történeti településmagja:  
 

A település történeti szerkezete a Dózsa Gy. u- Alkotmány úttól északra a Petőfi S. út 
kézoldali szalagtelkes, fésűs beépítésű átalakuló területe. A beépítés jellemzője a 
földszinten a hosszúházas oldal, ritkábban oldal,- és homloktornácos konytyolt 
nyeregtetős lakóépület soros udvarrendezés szerint.  
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A történeti település hagyományos fésűs beépítéssel 
 

    
Arnót, Petőfi u. 60. 411 hrsz.                        Arnót, Petőfi u. 74. 419 hrsz.    
 

   
Arnót, Petőfi u. 76. 420 hrsz.                        Arnót, Petőfi u. 33. 179/1 hrsz. 
 

      
Arnót, Petőfi 47. 163 hrsz                             Arnót, Petőfi 65. 154 hrsz                              
 

   
Arnót, Petőfi 67. 153 hrsz                             Arnót, Petőfi 69. 152 hrsz                              
 

   
Arnót, Petőfi 71. 151 hrsz                             Arnót, Petőfi 73. 150 hrsz                              
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Arnót, Petőfi 77. 148 hrsz                             Arnót, Petőfi 109. 132 hrsz                              
 

   
Arnót, Petőfi 117. 128/1 hrsz                             Arnót, Petőfi 123. 125 hrsz                              
 

   
Arnót, Petőfi 133. 120 hrsz                             Arnót, Petőfi 151. 109 hrsz                              
 

  
Arnót, Petőfi 177. 87/2 hrsz     
                                            
 
Napjainkra a terület beépítését az átalakulás jellemzi.   
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a történeti település átalakuló beépítése a Petőfi utcán 

 
b./ intézményi terület 
 

A település központja a történeti településrész két templom közötti részén, illetőleg a 
kertvárosias lakóterületén az Alkotmány u. mentén alakult ki. 
Az intézményi terület építészetét az átalakítással és új funkcióval történő hasznosítás, 
illetőleg az építés korában jellemző építészeti stílus határozza meg. 
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a történeti település átalakítással, új funkcióval kialakított intézményei: 
 

    
Arnót, Petőfi S. u. 120. 16. hrsz Községháza   
 

   
Arnót, Petőfi S. u. 118. 14. hrsz művelődési ház és orvosi rendelő 
 

    
Arnót, Petőfi S. u. 116. 1. hrsz üzlet és művelődési ház. Gyógyszertár  és községháza 
 

 Arnót, Dózsa Gy. u. 3. 410. hrsz óvoda, a volt községháza   
 
Új  épületek a kertvárosias településközpontban: 
 

   
Arnót, Alkotmány u. 2-4 478/5-5 hrsz. kereskedelmi-szolgáltató épületek  
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     Arnót, Alkotmány u. 597 hrsz. általános iskola   
 
c./ Átalakuló falusias karakterű lakóterületek 

 

  
Arnót, Petőfi u. déli szakasza 
 

  

  
Arnót átalakuló falusias karakterű lakóterület 
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d./ korai agglomerációs lakóterületek: a történeti településszerkezethez és annak déli 
nyúlványához szorosan csatlakozó jellemzően sátortetős épületek   

 

  
Arnót, József A. u és Gárdonyi G. u. jellemzően sátortetős beépítése 
 

  
Arnót, Kossuth L. u. 
 

  
Arnót, Pázsit utca 
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e./ kertes karakterű lakóterületek: a település Árpád  és Móricz Zs. úttól keletre eső része  
 

  
Arnót, kertes lakóterület 
 

  

  
Arnót, Deák F. u. 
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Arnót, Kazinczy F. u. utcakép 
  

  
     Arnót, Lévay J. u. utcakép 
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    Arnót, Móricz Zs. u. utcakép 

 

  
Arnót, Jókai M. u. utcakép 
 

  
Arnót, Bem J. u. utcakép 
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f./ Zöldterületi intézmények, zöldfelületek 
 

  
Arnót, Petőfi u. 71; 72; 73 hrsz. köztemető 

 

  
Arnót, Alkotmány u. 598 hrsz, közpark 

 
g./ gazdasági területek: külterületek 
 

     
Arnót ÉK-i gazdasági terület                Arnót Bénó kertészet  
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Értékek:  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr.) 2. § 9a. pontja szerint:  
„9a. településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek 
összessége, így a természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a 
településszerkezet, a jellegzetes épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az 
anyaghasználat és növényzet” 
(Kr.) 2. § 9b. pontja szerint: 
„9b. településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális 

megjelenése” 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településkép védelme  
„… a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 
arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem 
figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.” 
 
(Kr.) 2. § 9c. pontja szerint:  
„9c. településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző 
építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy 
település ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze”  
A fogalommagyarázatot kiegészítve településképnek tekintjük azt a látványt, amelyet a 
település felé tekintve a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. A település- 
kép nem állandó, külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan alakíthatják, 
változtathatják akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba. 
 
Településképi szempontból meghatározó terület három különböző lehatárolás halmazaként 
fogható fel: 
a./ A meghatározó területek közé elsősorban be kell sorolni valamennyi művi és természeti  
    értéket, amely védettsége okán olyan minőséget hordoz, amely miatt méltán tartható 

meghatározónak. A műemléki, régészeti értékek mellett a természeti elemek alkotják ezt 
a kategóriát, amely területeket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXIV. törvény 
településképi szempontból kiemelt területként definiál. 

b./ A történeti települési terület, amely a Második Katonai Felmérés térképein már települési  
     térségként jelenik meg. Ez képviseli azt a településmagot, amely köré a mai település 

kiépült, ennek szerkezete mutat hagyományos utcavonalak közé szerveződő 
tömbstruktúrát, melyen belül az egykori telekszerkezet is kirajzolódik. Magyarországi 
viszonylatban településeink döntő többségénél ez az alap ma is kimutatható. 

c./ A harmadik szint egy településen áthaladó szemszögéből vizsgálja a látványt. Ami szá- 
     mára feltárul, azt azonosítja a településsel. Kiemelt szerepet kapnak a látványban az ún. 
    településkapuk. Ezek azok a pontok, ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a váltás 

nyomán az első benyomásokat megszerzi. Attól függően, hogy gépkocsival, gyalog, 
kerékpárral, vonattal, vagy hajóval érkezünk, másmás szerepe van a vonal-mentiségnek 
és a pontszerűségnek. Míg a vonattal érkező számára csak az állomáson tudatosul, hogy 
megérkezett, addig a személygépkocsival utazó már a település táblától kezdve tisztában 
van azzal, hogy hol jár. A közismert településekről az ember fejében él egy kép, amelyik 
a látnivalókat mutatja, a település azonban nem csak ebből áll. A látnivalók által ismert 
képet árnyalja az út során megszerzett ismeret, ami a települést éppúgy meghatározza, 
mint védett értékei. Kitüntetett szerepe van tehát az áthaladók útvonalainak, és ezért kell 
ezekre, az utakat szegélyező ingatlanok arculatára odafigyelni.  
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I./ TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK  
A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek és régészeti le- 
lőhelyek mellett a helyi művi értékek és a történelmi múltjuk vagy térbeli elhelyezkedésük 
folytán kiemelkedő területek alkotják. 

 
a./ Műemléki értékek:  
       Evangélikus templom Arnót, Petőfi S. u. 96. 1. hrsz. 
       azonosító: 2654 
       törzsszám: 1172 

 

     
Ev. templom, késő barokk, 1800 körül. Berendezés: főoltár, barokk, 1721.  
Egyhajós téglalap alaprajzú, harangtornyos templom. Utcavonalban szabadon áll, szentélye 
egyenes szentélyzáródású. A torony kis rizalittal ugrik ki a főhomlokzatból, melyet lizénák 
és vakolatkeretek tagolnak. Bádogfedeles tornyán törtvonalú sisak, alatta órapárkány. Az 
oromzaton kis bádogvázák. Bejárata az utcáról a torony alatt nyílik. Ablakai félkörívesek. A 
tető kontyolt nyeregtető. 
 

b./ Műemléki környezet: 
 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet 496/2016. 
(XII. 28.) Kormányrendelet 40. § (1) bekezdése szerint:  

 „40. § (1) Műemléki környezetnek minősülnek 
  a) a - (3) bekezdés szerinti kivétellel - műemlékkel vagy műemléki jelentőségű 

területtel közvetlenül határos telkek, a kapcsolódó közterületszakaszok és a 
közterületszakaszokkal határos ingatlanok, amelyek a Kötv. 71. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti központi, közhiteles nyilvántartásban (a 
továbbiakban: nyilvántartás) szerepelnek vagy 

  b) a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok.” 
 

 
Arnót evangélikus templom műemléki környezete 
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Műemléki környezet helyrajzi számok szerint:  
település 

neve 
helyrajzi 

szám 
védettség 
jogi 

jellege 

Törzsszám 
[Azonosító] 

védett örökségi érték 
neve 

Arnót 010/17  
műemléki 
környezet 

1172 [22581]  Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 010/40  
műemléki 
környezet 

  
1172 [22581]  

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 1  
műemlék 
 

1172 [2654] 

 

Ev. templom 

Arnót 141  
műemléki 
környezet 

1172 [22581]  Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 142  
műemléki 
környezet 

1172 [22581]  Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 143  
műemléki 
környezet 

1172 [22581]  Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 2/1  műemléki 
környezet 1172 [22581] 

 

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 3  
műemléki 
környezet 1172 [22581]  

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 355/1  
műemléki 
környezet  

1172 [22581] 
 

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 430  
műemléki 
környezet 1172 [22581]  

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Arnót 59  
műemléki 
környezet  

  
1172 [22581] 

 

Ev. templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

c./ Régészeti lelőhelyek:  
 

település neve helyrajzi 
szám 

védettség 
jogi 

jellege 

Törzsszám 
[Azonosító] 

védett örökségi érték neve 

Arnót 0103  régészeti 
lelőhely 

84915 
84917 

Arnót-oldal I. 
Arnót-oldal II. 

Arnót 0105  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 012  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 013  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 
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Arnót 014/1  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 015  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 016  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 017/4  régészeti 
lelőhely 

84915 
84917 

Arnót-oldal I. 
Arnót-oldal II. 

Arnót 018/10  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 018/11  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/12  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/13  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/15  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/16  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/3  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 018/9  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 019/4  régészeti 
lelőhely 15865 Sajón túli dűlő 

Arnót 019/5  régészeti 
lelőhely 84843 Arnóti- oldal Észak 

Arnót 021  
régészeti 
lelőhely 

15863 
84843 

Búzakalász Tsz 
kavicsbánya 
Arnóti- oldal Észak 

Arnót 022/1  régészeti 
lelőhely 15865 Sajón túli dűlő 

Arnót 022/3  régészeti 
lelőhely 15865 Sajón túli dűlő 

Arnót 023/11  régészeti 
lelőhely 

84843 Arnóti- oldal Észak 

Arnót 023/5 régészeti 
lelőhely 

15865 Sajón túli dűlő 

Arnót 023/7 régészeti 
lelőhely 

15865 
84843 

Sajón túli dűlő 
Arnóti- oldal Észak 

Arnót 023/8 régészeti 
lelőhely 

15865 Sajón túli dűlő 

Arnót 024/1  régészeti 
lelőhely 84841 Nagy- Bugyiktól 

nyugatra 

Arnót 025/10  régészeti 
lelőhely 

84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 025/12  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 025/13  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 
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Arnót 025/2  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 025/3 régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 025/4  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 025/5  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 025/6  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 025/7  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 025/8  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 025/9  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 028  régészeti 
lelőhely 84841 Nagy- Bugyiktól 

nyugatra 

Arnót 025/4  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 033  régészeti 
lelőhely 

84915 
84917 

Arnót-oldal I. 
Arnót-oldal II. 

Arnót 034/1  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 034/2  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 038  régészeti 
lelőhely 

57830 
58952 

Zbuska puszta 
Répásalj Nyugat 

Arnót 050/1  régészeti 
lelőhely 78461 Cserák 

Arnót 050/2  régészeti 
lelőhely 78461 Cserák 

Arnót 050/3  régészeti 
lelőhely 

57830 
58952 

Zbuska puszta 
Répásalj Nyugat 

Arnót 051/2  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 051/4  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 051/5  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 051/6  régészeti 
lelőhely 

57830 
58952 

Zbuska puszta 
Répásalj Nyugat 

Arnót 052/1  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 052/3  régészeti 
lelőhely 

55170 
58952 

Répás 
Répásalj Nyugat 

Arnót 053  régészeti 
lelőhely 

55170 
84919 

Répás 
Répás 

Arnót 055/1  régészeti 
lelőhely 

55170 Répás 
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Arnót 055/10  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/11  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/4 régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/5  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/6  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/7  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/8  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 055/9   régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 057/1  régészeti 
lelőhely 

84919 
84921 

Répás 
Répás II. 

Arnót 057/2  régészeti 
lelőhely 

55170 
91647 

Répás 
Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 057/3  régészeti 
lelőhely 

84921 
91647 

Répás II. 
Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 058  régészeti 
lelőhely 

84919 
84921 

Répás 
Répás II. 

Arnót 059/1  régészeti 
lelőhely 84921 Répás II. 

Arnót 06/1  régészeti 
lelőhely 84847 Kis- Sajótól Ny- ra 

Arnót 06/2  régészeti 
lelőhely 84847 Kis- Sajótól Ny- ra 

Arnót 06/3  régészeti 
lelőhely 

84847 
91645 

Kis- Sajótól Ny- ra 
Nagy Ásvány 

Arnót 060/1  régészeti 
lelőhely 

15864 
84921 

Homokbánya 
Répás II. 

Arnót 060/2   
84921 
55170 
78461 

Répás II. 
Répás 
Cserák 

Arnót 062   84921 
91647 

Répás II. 
Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 063/1  régészeti 
lelőhely 55170 Répás 

Arnót 063/2  régészeti 
lelőhely 78461 Cserák 

Arnót 068/8  régészeti 
lelőhely 85721 Kövecses 

Arnót 069  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 07/1  

régészeti 
lelőhely 15863 

15863 

Búzakalász Tsz 
kavicsbánya 
Búzakalász Tsz 
kavicsbánya 
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Arnót 07/4  
régészeti 
lelőhely 

84845 
91645 

Arnóti- oldal Dél 
Nagy Ásvány 

Arnót 07/5  régészeti 
lelőhely 91645 Nagy Ásvány 

Arnót 073  régészeti 
lelőhely 

16156 Kis-hegy 

Arnót 074/40  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 08/2  régészeti 
lelőhely 15863 Búzakalász Tsz 

kavicsbánya 
Arnót 08/3  régészeti 

lelőhely 15863 Búzakalász Tsz 
kavicsbánya 

Arnót 08/4  régészeti 
lelőhely 15863 Búzakalász Tsz 

kavicsbánya 

Arnót 08/5  régészeti 
lelőhely 

15863 Búzakalász Tsz 
kavicsbánya 

Arnót 080/3  régészeti 
lelőhely 

84921 
84923 

Répás II. 
Szakasz-dűlők I. 
lelőhely 

Arnót 080/4  régészeti 
lelőhely 84921 Répás II. 

Arnót 080/5  régészeti 
lelőhely 91647 Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 080/6  régészeti 
lelőhely 91647 Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 080/7  régészeti 
lelőhely 91647 Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 080/8  régészeti 
lelőhely 91647 Szakasz-dűlő IV. 

Arnót 083/2  régészeti 
lelőhely 84929 Felső szántó földek 

Arnót 084  régészeti 
lelőhely 84929 Felső szántó földek 

Arnót 086/2  régészeti 
lelőhely 84929 Felső szántó földek 

Arnót 09  régészeti 
lelőhely 84915 Arnót-oldal I. 

Arnót 094/14  

régészeti 
lelőhely 

84925 
84927 

Szakasz-dűlők II. 
lelőhely 
Szakasz-dűlők III. 
lelőhely 

Arnót 1  régészeti 
lelőhely 80323 Evangélikus templom 

Arnót 103  régészeti 
lelőhely 15864 Homokbánya 

Arnót 104/2  régészeti 
lelőhely 15864 Homokbánya 

Arnót 105  régészeti 
lelőhely 15864 Homokbánya 
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Arnót 1569/2  régészeti 
lelőhely 92215  Turul Emlékműtől 

Északra 

Arnót 1570  régészeti 
lelőhely 92215  Turul Emlékműtől 

Északra 

Arnót 1571  régészeti 
lelőhely 92215  Turul Emlékműtől 

Északra 

Arnót 1572  régészeti 
lelőhely 92215  Turul Emlékműtől 

Északra 

Arnót 1573  
régészeti 
lelőhely 92215  Turul Emlékműtől 

Északra 

Arnót 1589/1  régészeti 
lelőhely 16156  Kis-hegy 

Arnót 1589/2  régészeti 
lelőhely 16156  Kis-hegy 

Arnót 1590  régészeti 
lelőhely 16156  Kis-hegy 

Arnót 1591  régészeti 
lelőhely 16156  Kis-hegy 

Arnót 1592  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1593  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1594  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1595  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1596  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1597  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1598 régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1599  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1600  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1601  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1602  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1603  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1604  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1605  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1606  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1607  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 
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Arnót 1608  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1609  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1610  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1611  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1612  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1613  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1614  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1616  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1617  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1618  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1619  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1620/1  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1620/2  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1621  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1622  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1623  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1624  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1625  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1626  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1627  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1628  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1629  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1630  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1631  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1632  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 
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Arnót 1633  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1634  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1635  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1636  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1637  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1638  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1639  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1641  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1642/1  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1642/2  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1643  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1644  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1645  régészeti 
lelőhely 16156 Kis-hegy 

Arnót 1681  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1682  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1683  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1684  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1685  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1686  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1687  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1688  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1689  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1690  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1691   régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1692  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

  



Arnót Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 34 - 

Arnót 1693  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1694  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1695  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1696  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1697  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1698  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1699  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1700  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1701  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1702  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1703  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1704  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1705  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1706  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1707  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1708  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1709  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1710  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1711  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1712  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1713/1  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1714  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1715  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1716  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1717 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 
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Arnót 1718 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1719 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1720 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1721 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1722 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1723 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1724  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1725  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1726  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1727  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1728  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1729  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1730  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1731  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1732  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1733  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1734  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1735  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1736  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1738  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1739  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1740  régészeti 
lelőhely 

85723 Borsószer 

Arnót 1741  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1742  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 
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Arnót 1743  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1744  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1745  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1746  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1747 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1748 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1749 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1750 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1751 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1752 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1753 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1754 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1755 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1756 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1757 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1758 régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1759  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1760  régészeti 
lelőhely 85723 Borsószer 

Arnót 1806  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1807  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1808  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1809  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1810  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1811  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 
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Arnót 1812  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1813/1  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1813/2  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1814  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1815  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1816  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1817  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1818  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1819  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 1820  régészeti 
lelőhely 58952 Répásalj Nyugat 

Arnót 2/1  régészeti 
lelőhely 

80323  Evangélikus templom 

Arnót 2/2  régészeti 
lelőhely 80323  Evangélikus templom 

Arnót 355/1  régészeti 
lelőhely 

80323  Evangélikus templom 

Arnót 456 régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 457  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 458  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 459  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 460  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 461  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 462  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 463  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 464  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 465  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 466  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 
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Arnót 467  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 468  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 469  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 470  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 471  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 472  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 473  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 474  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 475  régészeti 
lelőhely 84917 Arnót-oldal II. 

Arnót 59  régészeti 
lelőhely 

80323  
84917  

Evangélikus templom 
Arnót-oldal II. 

Arnót 70/10  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/22  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/23  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/24  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/29  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/30  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/33  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/34  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/35  régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/36 régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 70/37 régészeti 
lelőhely 84919  Répás 

Arnót 74 
régészeti 
lelőhely 

15864 Homokbánya 

 
d./ Tájértékek: 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) bekezdése szerint „egyedi 
tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 
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tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van” 
A definíció lényeges eleme, hogy mind a természeti jellegű, mind az emberi tevékenységgel 
létrehozott (művi vagy épített) tájalkotó elemek is egyedi tájértéknek minősíthető. 

Az Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján nyilvántartott tájértékek: 
 

- Evangélikus templom 
- Sajó-teraszperem: 050/2; 050/3; 0051/6; 052/1; 052/2; 052/3; 055/12 hrsz.  

a Sajópálfala-Arnót közötti közutat párhuzamosan követi, ezen belül a "Papgödre" feltárás 
Sajópálfala és Arnót között félúton a 20,2 km szelvényben, vasbeton áteresz mellett található 
az egykori kavicsbánya bejáratánál 

- Arnóti löszfeltárás:  
Sajópálfala és Arnót között félúton a 22,3 km szelvényben közvetlenül az út mellett 

 
Az Egyedi tájértékek kataszterezését rögzítő MSZ 20381: 2009 szabvány az egyedi tájértékeket 
az alábbi három főtípusba sorolja:  
1./ kultúrtörténeti egyedi tájértékek;  

- Településsel (közlekedéssel, termeléssel, egyéb emberi tevékenységgel) kapcsolatos 
egyedi tájérték 

- Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás 
- Kastély, kúria 

2./ természeti egyedi tájértékek;  
3./ tájképi egyedi tájértékek. 

 
 

II./ Kultúrtörténeti egyedi tájértékek: 

     II.1/ Helyi építészeti értékek:  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 57. § (1) 
bekezdése alapján: 
„57. § (1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint 

nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos 
megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti ér-                
téküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, 
hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját 
híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.”  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr.) 2. § 2a. pontja szerint: 
 
„2a. helyi építészeti örökség: a település múltja szempontjából meghatározó építészeti 

örökség” 
 

    A./ Helyi településszerkezeti értékek: 
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kor-
mányrendelet (R.) 68. § (2) bekezdés c) pontja szerint: 

 
 „(2) c) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során településképi rendelet 

helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. 
pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen a tervezés alá vont 
terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.” 

 
A R. 12. melléklet 2.d) pontja szerint: 
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„2.d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az 
önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi 
építészeti örökség országos vagy helyi védelemre méltó elemeit: 
da) településszerkezetet, (a település területén megtalálható fő elemek és funkciók, 

azok morfológiája (kompakt, vagy szétterült, egy- vagy többközpontú), az 
egyes területek kor szerinti tagoltsága (középkori, háború utáni stb.), a 
fontosabb funkciók (kereskedelmi, lakás, ipari, rekreációs stb.), társadalmi 
eloszlás és szerveződés (szegény és elhagyott területek, dzsentrifikált területek, 
stb. területek), valamint a közlekedési és kommunikációs tengelyek főbb 
jellemzői szerint (úthálózat, tömegközlekedési rendszer)  

db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést, (A történeti településszerkezet törté-
neti utcahálózatával meghatározott, vagy külterületi megőrződött telekformák 
rendszere, amely meghatározó a település morfológiai megjelenésében) 

dc) utcaképet vagy utcakép részletet, 
dd) településkarakter elemeket, (a településre, illetve annak bizonyos részeire 

tipikusan jellemző úthálózat és térformáció szövevény, telekszerkezet, 
beépítési mód, térbeliség – morfológiai sajátosságok – együtthatásaként 
megjelenő sajátos jelleg, mely az idő folyamán folyamatos kiegészítések  
egymásra rétegződésével formálódott, alakult, s jött létre) 

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, 
homlokzati kialakítást, 

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet, 
dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.” 
 

B. / Helyi egyedi értékek: 
 
Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
21/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 34. § (3) bekezdése és függeléke 
megállapítja a helyi védelem egyedi és területi elemeit. A hivatkozott helyi rendelet szerinti 
helyi védelem elemeit nem állapít meg. 
 
Arnót az alábbiak szerint olyan helyi értékkel rendelkezik, mely a településképet 
meghatározza, a településnek egyedi karaktert ad. 

 
a./ területi védelem 
     - a történeti településrész egyutcás soros elrendezésű fésűs beépítésű területe 
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Arnót helyi területi védelem alatti történeti településrésze 

b./ helyi védelemre javasolt egyedi tájértékek:  

  
         Arnót, Petőfi u. 17 hrsz. rk. templom        Arnót 094/3 hrsz. udvari kápolna  
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Arnót, Petőfi u. 2/1 hrsz.  ref. templom 

 
      Egyedi védelem vallási értéke  

    
Keresztek a település köz és egyéb területein 

 
Egyedi védelem közterületi értékei:  
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Arnót Alkotmány u. 598 hrsz. 

  
Arnót, Petőfi S. u. 97 rsz. Vass Albert emlékmű 
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virágtartók a település közterületein 

 
e./ természeti értékek:    

Arnót az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint az alábbi táji és 
természetvédelmi értékekkel érintett:   
- Országos Ökológiai Hálózat (Ökológiai folyosó) 
- tájképvédelmi területek 
 

  
Ökológiai folyosó területe 
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 Tájképvédelmi övezet területe 

  
Tervezett természeti területek 
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nagyvízi meder területe 

     f./ tájképi értékek: 
 

- Sajó-teraszperem: 050/2; 050/3; 0051/6; 052/1; 052/2; 052/3; 055/12 hrsz.  
- Arnóti löszfeltárás:  

 
5./ ARNÓT TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL KIEMELKEDŐ TERÜLETEI  
     

a) Helyi értékvédelmi területek  
b) Helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek  
c) A műemlékek területe és a műemléki környezet  
d) A régészeti érdekű területek 
e) A természeti környezet településképi szempontból kiemelt területei: 

 
6./ AJÁNLÁSOK: 
 
ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁS 
 
A település egész területére vonatozó általános építészeti ajánlásokat mutatja be ez a fejezet, 
melyek jellemzően meghatározzák a településképet 
 

 Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén igazodni kell a 
kialakult településszerkezethez és az adott területen lévő építészeti karakterhez.  

 Védelemmel érintett területeken a meglévő építményeket fenntartani, bővíteni, 
átalakítani, valamint új építményeket létesíteni, csak a meglévő építményekkel 
összehangoltan, a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet 
megjelenését megőrző és azt fejlesztő módon lehet. Az illeszkedés szempontjából az 
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 épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, 
felületképzése meghatározó jelentőségű  

 Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új épületrészeknek a meglévő 
épülethez való illeszkedése az architektúra, anyaghasználat és részletképzés 
tekintetében egyaránt kötelező. 

 Építmények elhelyezésénél törekedni kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület 
kialakítására. 

 A település sziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a 
jellemző települési karaktertől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény 
megvalósítását tervezik, hatásvizsgálati tanulmány és településképi vizsgálat szükséges 

 Homlokzati felületképzés esetén kerülendők a harsány, földszínektől és pasztell 
földszínektől eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton megjelenőreklám célú 
falfestés  

 

 Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendők a harsány, 
természetes fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú technológiák alkalmazása 
(pl.: műanyag hullámpala, felületkezelés nélküli fémtető).  

 

 Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására.  

 

 A fényszennyezés megakadályozása, valamint a kellemes fényérzet érdekében 
törekedni kell a 3000K színhőmérsékleti érték alatti fényforrások alkalmazására a 
kültéri világítás esetén.  

 Fényforrások elhelyezése és tervezése esetén kerülendő a felfelé irányuló fény 
alkalmazása, talajszintbe épített fényvetők telepítése nem javasolt. 

 Szellőzőt és klímaberendezést a településképi szempontból meghatározó és egyedi 
védelem esetén, utcafronti homlokzatra elhelyezni nem ajánlott  
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 Homlokzati nyílászárók cseréje esetén, az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók 

színét és jellemző osztását szükséges megtartani, kivéve, ha a homlokzaton minden 
nyílászárót egyidejűleg kicserélnek  

 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
 

 Az illeszkedés teljesülése kifejezetten a zártsorú és ikres beépítés esetén különösen 
jelentős, új beépítés, bővítés, felújítás során az alábbi építészeti elemek egymáshoz való 
illeszkedésének vizsgálata javasolt: 

o a párkány magassága, kiülése, folyamatossága,  

  
o a tetőidom formája, a tető hajlásszöge,  

  
o a tetőfelépítmények jellege, aránya,  

 

o a homlokzatok vonalvezetése, plasztikussága, architektúrája, 
o a tömegképzés jellege,  

  
o a nyílások arányrendszere, a teljes homlokzatfelülethez való viszonya 

tekintetében   
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 A magastető ráépítésekor az alábbi ajánlások betartása szükséges: 
o az épületek meglévő homlokzatmagasságát csak a tetőtér beépítésnél megenge- 
o dett mértékben, legfeljebb 1,5 méter magassággal ajánlott növelni,  
o magastető ráépítés és beépítés a legfeljebb kétszintes épület magasságig 

javasolt, amennyiben hasznos szint létesül, építése egységes, teljes 
épületegyüttest magába foglaló módon történjen, 

o emeletráépítés engedélyezése többlakásos lakóépületen nem ajánlott, 
o önálló álló tetőablak építése nem javasolt, helyette a homlokzattal egybeépített, 

a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető, 
melynek magassága nem haladja meg az emeletmagasság mértékét,  
 

  
o a tetőterek összekapcsolása az alattuk lévő szintekkel lehetséges, 
o tetőtér beépítés esetén maximum 2 önálló rendeltetési egység építése ajánlott, 
o a kialakítandó tető hajlásszöge a 45°-ot meghaladóan nem javasolt,  

  
o alacsony hajlásszögű (15o alatti) tetőszerkezet építése, vízszigetelési problémák 

megelőzése érdekében nem javasolt, 
 Önálló pavilon (sem könnyűszerkezetes, sem szilárd építőanyagokkal épített) 

elhelyezése nem ajánlott. 
 A közterületi terv készítésekor az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges: 

o a területen csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen elemek, és építmények 
elhelyezése támogatott, 

o a burkolt felületek kialakításánál kombinált burkolatfelületek megjelenése is 
támogatható (aszfalt, beton, kis-elemes, nagy-elemes beton), 

o szükséges, hogy a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy 
területegységen belül egy tárgy-együttest alkossanak,  

o a védett területeken a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, 
közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése kerülendő, 

o új építmények építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során 
nem kerülendő a hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez valamint a bitumenes 
hullám- és zsindelyfedés alkalmazása, 

 Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására.  
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KERTVÁROSI KARAKTER 

Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű települési 
utak melletti, ahhoz csatlakozó kertvárosias karakterű lakóterületek teleksoraira vonatkoznak. 
 
KÖZTERÜLET 

 Azokon a területeken, ahol jelenleg a gyalogos forgalom számára nincs kiépítve járda, 
javasolt a hiányzó járdaburkolatok legalább egyoldali kiépítése a biztonságos gyalogos 
közlekedés megvalósítása érdekében. 

 A kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány 
fokozott védelme és fejlesztése fontos településfejlesztési szempont kell legyen 

 Utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 
megőrizve történjen. 

 Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben biztosítani kell, 
legalább egyik oldalon fasor ültetése javasolt.  

 

 A településképi szempontból meghatározó kertvárosias karakterű területek 
településképi megjelenésének fejlesztése céljából utcafásítási program kidolgozása 
ajánlott. 

 Közterületi burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő további 
térnyerésének megakadályozása szükséges.  

 

 Kerítés kialakításánál kerülendő a közterületek felőli tömör megjelenés, a kerítéselemek 
áttörtségét biztosítani szükséges.  

 

ÉPÜLET 
 

 A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1 épületek jellemzőek az alacsony 
beépítési magasság megtartása javasolt.  
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 Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magastető, attól eltérni csak az utcafronttól 
távolabb elhelyezett melléképületek esetében ajánlott.  

 

 Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének hajlásszögei 
figyelembe vételével lehet, ahhoz teljes mértékben illeszkedni szükséges.  

 

 
 Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.  

 

 Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész esetében  
 

 

 Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a 
homlokzat színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása javasolt.  
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FALUSIAS KARAKTER 
 
Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű városi és 
települési utak melletti, ahhoz csatlakozó önálló falusias karakterű lakóterületek teleksoraira 
vonatkoznak. 
 
KÖZTERÜLET 
 

 Azokon a területeken, ahol jelenleg a gyalogos forgalom számára nincs kiépítve járda, 
javasolt a hiányzó járdaburkolatok legalább egyoldali kiépítése a biztonságos gyalogos 
közlekedés megvalósítása érdekében amennyiben ez fizikailag lehetséges. 

 A kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány 
fokozott védelme és fejlesztése fontos településfejlesztési szempont kell legyen 

 Utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 
megőrizve történjen. 

 Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben biztosítani kell, 
legalább egyik oldalon fasor ültetése javasolt.  

 

 A településképi szempontból meghatározó falusias karakterű területek településképi 
megjelenésének fejlesztése céljából utcafásítási program kidolgozása ajánlott. 

 Közterületi burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő további 
térnyerésének megakadályozása szükséges.  

 

 Kerítés kialakításánál kerülendő a közterületek felőli tömör megjelenés, a kerítéselemek 
áttörtségét biztosítani szükséges.  
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ÉPÜLET 
 

 A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1 épületek jellemzőek az alacsony 
beépítési magasság megtartása javasolt.  

 

   
 Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magas tetős, attól eltérni csak az 

utcafronttól távolabb elhelyezett melléképületek esetében lehetséges. 

 

 Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének hajlásszögei 
figyelembe vételével lehet, ahhoz teljes mértékben illeszkedni szükséges. 

 

 Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.  

 

 Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész esetében.  

 

 Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek esetében csak olyan építés és 
telekalakítás valósítható meg, ami a lakóudvarok beépítettségét nem növeli illetve egy 
lakóudvaron belül legfeljebb két lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott a 
hagyományos magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében. 

 

 Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a 
homlokzat, egyéb építmények, kerítések színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása 
javasolt.  
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GAZDASÁGI ÉS IPARI KARAKTER 

KÖZTERÜLET 
 az átalakuló gazdasági területek és épületek új funkciókkal való megtöltésére során 

nagymértékű közhasználat előtérbe helyezésére szükséges törekedni, 
 a nagytömegű indusztriális jellegű épületek és összefüggő, nagykiterjedésű burkolt 

felületek sivárságának ellensúlyozására és a terület emberközelibbé tételére összefüggő 
tömbszerű zöldfelületek, védőfásítások, zöldfelületeket létesítése javasolt,  

 a nagy kiterjedésű területek alkalmasak bevásárlóközpontok, átalakuló, vegyes 
intézményi területek, rendezvényterek kialakítására,  

 
ÉPÜLET 

 az átalakuló gazdasági területeken az meglévő épületek átépítése, rekonstrukciója és új 
épület építése során magas építészeti minőség képviselése szükséges, modern anyagok, 
technológiák, harsányabb színek alkalmazása az eredeti karakterrel összhangban ahhoz 
illeszkedve lehetséges, 

 épületet átalakítani vagy új épületet építeni csak magas építészeti minőség létrehozása 
függvényében ajánlott, 

 ipari épületnél korszerű anyagok, egyszerű épületszerkezeti megoldások 
alkamazandóak, 

Jelentős zöldfelület és zöldterületi intézmény terület  
 

KÖZPARKOK  
 

 a zöldterületeket a funkciójuknak megfelelően kell növényzettel beültetni. Létesítése, 
átalakítása, átépítése csak közterületi terv alapján történhet. 

 a közparkok legalább 70 %- ban kialakítandó zöldfelületeinek legalább 40 %-át 
fásítottan kell kialakítani a tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal. 

 a Berzsenyi úti fasor területén végig húzódó, középen elhelyezkedő parkrészt meg kell 
őrizni, abban sem műtárgyak, sem azt zavaró egyéb építmények nem helyezhetők el, 

 a területet kiszolgáló egyéb épületek csak fejlesztési tanulmányterv alapján helyezhetők 
el,  

 a területen játszó- és pihenőszerek, kerti építmények, szobrok, emlékművek és a 
területet kiszolgáló épületek elhelyezése egyedi építészeti megoldásokkal ajánlott, 

 zöldterületi intézményterületeken a közösségi célú zöldterületi intézmények telkeinek, 
udvarainak rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezetalakítási, 
zöldterületi tervet kell készíteni, 

 a zöldterületi intézmények fejlesztése előtt a teljes területre vonatkozó fejlesztési 
tanulmánytervet kell készíteni., az egyes beruházásoka fejlesztési terv ütemei szerint 
valósíthatók meg, törekedve mindig az egységes településképi megjelenés biztosítására. 

 a sport célú területeken sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet 
használók ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények 
helyezhetők el, 
o a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kel 

 a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezet 
alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 
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o a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú 
környezet alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 

o a temető területeken belül az urnafalakat lehetőség szerint a terepadottságok 
kihasználásával támfal szerűen, vagy részben földdel takartan kell megvalósítani, 

o sírbolt, kripta csak földdel takartan helyezhető el. 
o a sírmezőkön belül az egyes sírok fölé önálló felépítmény nem építhető. 

 
 

A helyi területi védelem területeire, a műemléki környezetre vonatkozó ajánlások: 
 
KÖZTERÜLET 
 

 helyileg védett területen szükséges megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, 
telekrendszerét, utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak 
ezzel összhangban javasolt, 

 utcák, terek kialakításához és fejlesztéséhez minden esetben közterület alakítási terv 
készítése szükséges, 

 védett területeken műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket 
(utcabútorok, hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az 
utcakép jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani, 

 utcabútorok kialakításakor és elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy azok egy 
tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő 
típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek, 

 különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző hagyományos 
kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására,  

 
 a védett területeken az utcai díszburkolatok kialakításakor ajánlott a kis, közepes, vagy 

nagyelemes burkolókő használata lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben, 
 műemléki környezetben és helyi védelmi területen új közművek elhelyezése, valamint 

közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld alatt javasolt, 
 
ÉPÜLET 
 

 védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, 
a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését 
biztosító módon lehet építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani, 

 védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 
hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 
figyelembe véve szükséges meghatározni,  
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 védett területen elhelyezkedő épület tetőfelületén önálló, álló tetőablak nem javasolt, 

kivéve, ha az eredeti formában megtalálható,  
 fekvő, tetősíkba illesztett tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető,   
 műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek 

homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek elhelyezése kerülendő (szalagablak, 
erkélysor, stb.),  

 nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló 
arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal való megjelenítése szükséges, a földszinti 
portálok esetében is, 
 

 műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek 
párkánymagasságához igazodni szükséges, 

 a meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzati 
kialakítása igény szerint rekonstruálandó, legalább jellegében, anyaghasználatában, 
tetőfelépítményeiben, 

 
HELYI TERÜLET VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ TERÜLETRE, A MŰEMLÉKI 
KÖRNYEZETRE ÉS MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
 

KÖZTERÜLET 
 helyileg védett területen szükséges megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, 

telekrendszerét, utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak 
ezzel összhangban javasolt, 

 utcák, terek kialakításához és fejlesztéséhez minden esetben közterület alakítási terv 
készítése szükséges, 

 védett területeken műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket 
(utcabútorok, hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az 
utcakép jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani, 

 utcabútorok kialakításakor és elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy azok egy 
tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő 
típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek, 

 különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző hagyományos 
kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására,  

 
 a védett területeken az utcai díszburkolatok kialakításakor ajánlott a kis, közepes, vagy 

nagyelemes burkolókő használata lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben, 
 műemléki környezetben és helyi védelmi területen új közművek elhelyezése, valamint 

közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld alatt javasolt, 
 
ÉPÜLET 
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 védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, 
a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését 
biztosító módon lehet építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani, 
 

 védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 
hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 
figyelembe véve szükséges meghatározni,  

 
 helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti berendezés kültéri 

elhelyezése kerülendő, illetve takarva helyezhető el. 
 
Helyi egyedi védelem értékeire vonatkozó egyedi építészeti ajánlások: 
 az egyedi védelem alatt álló épület átalakítása során annak tömegét, homlokzatát, 

anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát 
megváltoztatni nem lehet, 

 a homlokzati díszítőelemek (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, 
egyéb értékek) és eredeti épület-kiegészítők, korlátok, belső nyílászárók, kapuk 
megőrzése szükséges,  

 
 az egyedi védelem alatt álló épületre emeletráépítés nem megengedett,  

 
 a helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére 

lehetőség van, azt a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben a beavatkozás az építmény 
védelmére okot adó jellegzetességet nem változtatja meg, azok eredeti helyükön 
megtarthatók, 

 helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén 
új építmény, építményrész építése csak úgy olyan módon ajánlott, hogy a 
beavatkozással létrehozott egység ne akadályozza a védett építészeti érték 
fennmaradását, érvényesülését, hitelességét, 

 helyi egyedi védettségű építmény teljes bontása nem lehetséges, részleges bontására 
akkor van lehetőség, ha a bontani kívánt építményrész építészeti értéket nem hordoz és 
a bontás a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül 
megvalósítható 

 
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
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 a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
 ajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek 

nem alkalmasak:  
o műemléki környezet 
o helyi értékvédelmi terület 
o településképi jelentőségű területek 
o településképi jelentőségű útvonalak 

 a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek 
alkalmasak:  
o a település gazdasági területei korlátozás nélkül,  
o egyéb településképi területei akkor, ha az elhelyezni kívánt létesítmény telekigénye 

nem haladja meg a 400 m2-t 
 
 

A REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK:  
 

 Fontos különbséget tenni az eltérő célú reklámozási tevékenységek között. Az épületek 
falán elhelyezett cégérek, cégtáblák, cégérszerű reklámtáblák az adott épületben 
folytatott tevékenység reklámozását szolgálják.  

 A reklámozási tevékenységek másik nagy csoportját azon hirdető-berendezések 
elhelyezése adja, melyek nem a helyben folytatott tevékenységek reklámozását 
szolgálják. Itt a település egységes megjelenést követel meg. Az ilyen reklámozási 
tevékenységek esetében a külön elfogadott típustervek alapján készített reklámoszlop, 
reklámhenger és „citylight” típusú hirdető-berendezések állnak rendelkezésre a 
település különböző, frekventált pontjain. A bevezető útjaink mentén és a történeti 
településrész épületein elhelyezett óriásplakátok közül csak az önkormányzattal vagy 
reklámhasznosító társasággal kötött hatályos szerződéssel rendelkező elemek 
maradhatnak fenn. 

 

CÉGÉR ELHELYEZÉS A TELEPÜLÉSKÖZPONTBAN:  

 Az egyes üzletek homlokzati megjelenítését és reklámjainak elhelyezését egy épületen 
belül egységesíteni szükséges a földszint fölötti övpárkány kialakításával az eredeti 
homlokzati elemekhez illeszkedő módon  

 az épületek homlokzatain elhelyezhető 
cégérek, cégtáblák és cégfeliratok 
kialakításánál biztosítani szükséges, hogy 
azok szervesen illeszkedjenek a 
homlokzatok meglévő, 

 vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok 
ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti 
részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival  

 az épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú 
berendezés kialakításakor figyelemmel kell lenni a fellelhető épületdíszítő tagozatok 
elhelyezkedéseire, azok eltakarása nem lehetséges 

 tetőfelületen való cégér elhelyezése nem támogatott  
 közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület elhelyezése nem 

támogatott. Egyéb közmű berendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem 
haladó méretű reklámfelület elhelyezése lehetséges, 

 reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az 
építés idejére alkalmazható, azt az építés befejezésekor a homlokzatról szükséges 
eltávolítani, 
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 megállító tábla elhelyezése csak ott javasolt, ahol az úttestre merőlegesen legalább a 
balesetmentes közlekedést biztosítva van, paramétereit tekintve maximum A1-es 
méretű, a településképi védettségekhez és karakterekhez igazodó, a védettségi szintnek 
megfelelő, illeszkedő berendezés képében, 

 új üzletet kialakításakor vagy meglévőt felújításakor annak portál üvegfelületén és 
nyílászáró üvegfelületén elhelyezett reklámfólia elhelyezésekor a külön jogszabályban 
előírt mértékekhez való igazodás szükséges, 

 a helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala 
előtt utcabútoron reklámhordozó elhelyezése nem támogatott, 

 molinó és transzparens kihelyezése ajánlottan építkezés védőhálójára helyezhető ki, 
illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás 
prezentálására céljából, 

 reklám- és hirdetőberendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri műalkotásokon 
nem támogatott, 

 reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó elhelyezése közterületen nem támogatott, 
 totemoszlop és zászlótartó csak üzemanyagtöltő állomások és 500 m2-nél nagyobb 

kereskedelmi egységek esetében támogatható 
 

Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi ajánlások:  
 

 közműlétesítmények elhelyezése a településképi megjelenésre való tekintettel 
lehetséges 

 vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron 
szükséges vezetni, új oszlop létesítése nem támogatott. 

 helyi védett területen magastetős épület esetén, táblás napelemeket/napkollektorokat 
elhelyezése nem támogatott  

 napelemcserép alkalmazása a tető teljes felületén lehetséges 
 helyi védett területen kívül, a homlokzati napelemek elhelyezésekor tekintettel kell 

lenni épület nyílásméretéhez, kiosztásához, azokhoz való igazodás szükséges 
 
7./ JÓ PÉLDÁK:  
 
Helyi jó példák 
 

  új kertvárosi lakóépület 

  épület felújítás 
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Más helyi jó példák 
 

  Meglévő épület bővítése a telek mélységében, 
lejtéshez igazodó, hagyományos formák és anyaghasználat, modern részletek, egyszerűség 
 

 Hagyományos szemlélettel épített lakóépület 
egyszerű, modern formavilággal. 
 

  Hagyományos tömegformálás, modern részletek 
és anyaghasználat a homlokzaton 
 

  Hagyományos épületforma és anyaghasználat, 
egyszerű tömeg  
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  Hagyományos épület bővítése összetett 
funkci-ós épületrésszel, egyszerű és hagyományos anyaghasználat, modern részletek 

  Hagyományos épület az utca felé, modern 
szemléletű bővítés az udvar belseje felé hagyományos anyaghasználattal. 
 

 

 Külföldi példa. Modern épület hagyományos 
formavilággal, az udvar felé modern anyaghasználattal 
 

  Hagyományos tömegű gazdasági épület új 
funkcióval, modern részletekkel 
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   Újjáépített gazdasági épületbelső új funkcióval.  
  
 

 

Közterületi példák 

  Közintézmény hagyományos 
tömegformálással, modern részletekkel, kiegészítésekkel. Egyszerű kapcsolat a környezet 
változó terepalakulataival. 
 

   Település közterének kialakítása. Változatos, 
de tájjellegű utcabútorok, centrális térszervezés, változatos utcabútorok hagyományos 
anyaghasználattal, egyszerű szökőkút-vízesés 
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  Közterületen szintkülönbség áthidalása 
egyszerű formákkal, anyagokkal, akadálymentes módon 
 

 

 

  Visszafogott színű, egyszerű agyagformálású 
közterületi burkolat egyszerű és modern közterületi bútorokkal. 
 

  Közterület szintkülönbségének áthidalása 
egyszerű, tájjellegű anyagokkal és formával. 
 

  Modern vonalú igényes köztér  
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A környezet alakítás jó példái 
 

 

  Lakóépület díszítése hagyományos, tájjellegű 
növényzettel 
 

  Lakóépület díszítése hagyományos, tájjellegű 
változatos növényzettel 
 

  Őshonos 
háttértáj cserepes dísznövényekkel  
 

  Gyümölcsfa és a kert kapcsolata, fény és 
árnyék játéka. 
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  igényes cégér 
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Zárszó     

Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a tájat örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk 
az utódainkra. Fontos, hogy megértsük, csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért 
figyelemmel kell lennünk a hagyományokra, a lakókörnyezetünkre.  
 
A településképi arculati kézikönyvből megismertük a helyet, ahol élünk, de a helyi közösség 
nélkül csak a szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által éltetett „genius loci” teszi 
azzá a várost, amire mindig emlékezünk, amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz Arnót a 
mi otthonunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ARNÓT TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017. 
 
Készült a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormány 
rendelet lapján. 


