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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

Fácánkert környéke már ősidők óta lakott. A török korban elnéptelenedett, majd újra betelepült. 

Területén a Dél-Mezőföldre jellemzően csak majorok és kastélyok voltak. A mai néven jegyzett 
Fácánkert 1936-ban Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.  

Fácánkert építéstörténete a három katonai felmérés segítségével és a közelmultat ábrázoló 
topográfiai térképpel érzékeltethető. Ezek alapján látható az egyes területrészek beépítésének 
kora.  

1782-1785      1829-1866 

   

 

1872-1884      1984 

   

 

 

A TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI 

 

A TÁJKÉP SAJÁTOSSÁGAI 

A település teljes közigazgatási területe a Dél-Mezőföld kistáj déli részén fekszik, a táj karaktere 
viszonylag homogén. Az alföldi jellegű kistáj futóhomokkal illetve lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Kelet 
felé éles határral különül el a Sárvíz-völgyétől, nyugatra a Tolnai-Sárköztől. Éghajlata mérsékelten meleg. 
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A hosszú fagymentes időszak a hosszú tenyészidejű növények termesztésének kedvez. Legnagyobb 
területi részaránnyal a homok, homokos vályog mechanikai összetételű barnaföldek, réti csernozjomok 
és réti szolonyec jellemzik. A település közigazgatási területének átlagos tengerszint feletti magassága 
98-130m. Az átlagos relatív relief 4-12 m/km². Igen sok a szántó, kiterjedtek az akácosok és telepített 
fenyvesek, a természetközeli vegetáció alig maradt fenn.  
 
Tájszerkezeti vonalas elemek az M6 autópálya és a vasútvonal 
 
A TÁJ TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI 

Vonalas közlekedési infrastruktura-elemek (autópályák, autóutak) létesítése, bővítése, 
megszűnése (vasút) 

Cserjésedés, gyümölcsösök, szőlőterületek felhagyása egyes területeken  

Fiatal népesség elhagyja a vidéki tájat, nem érdekeltek a tájban élő hagyományok, gazdálkodás 
folytatásában 

  

 

A TÁJKÉPET MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

A tájkarakter elemzésben a domborzati, geológiai, vízrajzi, éghajlattani, talajtani és biogeográfiai 
adatokkal egyenrangú szerepe van az esztétikai tájminősítésnek, valamint a tájkaraktert erősen 
befolyásoló aspektusoknak, mint pl. a történelmi, néprajzi, kollektív emlékezeti vonatkozások stb. A 100-
130 m magasságú közel sík tájat enyhe lankák tagolják, amelyek 40-60 méterrel magasabbra 
emelkednek a Duna folyó völgyénél. A felszíni vízben szegény, az Alfölddel hasonlóságot mutató 
éghajlatú táj homokfelszínei a Kiskunsághoz teszik hasonlóvá.  Elnevezése is erre utal: a „mezőföld” 
erdőben, fában, vízben szegény vidéket jelent. A táj eredeti vegetációja mára erősen átalakult, a 
homokterületek természetes növénytakaróját a mezőgazdaság és akác és fenyő ültetvényei szorították 
ki. Hagyományos útrendszere északnyugat-délkeleti lefutású és az azokra merőleges (délnyugat-
északkeleti irányú) közutak hálózata, csomópontjukban egy-egy településsel, pusztával. Fácánkert is 
ilyen csomópontban jött létre. 
 
Fácánkert termőhelyi adottságai következtében elsődlegesen mezőgazdasági település, ezért a 
tájhasználat uralkodó elemei a szántók nagytáblás, egybefüggő területei. A külterületen megjelenő 
épületek, létesítmények is jellemzően a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódnak. A táj alakulását 
alapvetően a XVI. században kialakult tulajdonviszonyok határozták meg évszázadokon keresztül. 
Kezdetben az egykori Simonmajor, a mára eltűnt Közép-major és a Fácánkerti major köré épültek a 
szórványos telepszerű épületegyüttesek, amelyek a vasút kiépülése után, a XX század elején épültek 
egybe. A Tolnai uradalom folyamatosan építette ki gazdaságát, fejlesztette az állatállományt, újabb 
majorokat épített, fejlesztette a földművelést. A majoros tájszerkezet ma már csak kevéssé jellemző. A 
szőlő telepítése a XVIII. század első felében kezdődött. 
 

 

A FÁCÁNKERTI TÁJKÉP ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEI 

Fácánkert területe tájképi szempontból a nagy kiterjedésű homogén tájhasználatok következtében 
többnyire meglehetősen egyhangú. Változatosságot a különféle mezőgazdasági kultúrák egymás 
mellettiségéből adódó mozaikosság, valamint az erdők, erdősávok fasorok, a domborzati adottságok, a 
magasabb területek erdőfoltjainak együttes látványa jelent. 
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Ezek alapján Fácánkert közigazgatási területén tájképi szempontból öt különböző karakterű területet 
határolhatunk le, amelyeket az alábbi térképen ábrázoltunk: 
 

 

Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek és arculati jellemzői: 
 
A: Fácánkert belterület: XX. századi agrártelepülés, szabályos utcahálózattal, fiatal és közepes korú 
növényzettel, belterületi zöldségeskertekkel és szőlőkkel. A házsor és az útburkolat között leginkább 
gyepesített felületen gyümölcsfák, elsősorban dió és meggy találhatók, örökzöldek, díszcserjék, évelők 
kíséretében.  
 
B: Öregfalu: ritkásan álló, már-már tanyaszerű épületek, köztük nagy kertek, szőlők, gyepek jellemzik. A 
kertekben elsősorban haszonnövények, szőlő, gyümölcsfák, kevés virág és örökzöldek láthatók. 



FÁCÁNKERT TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ KFT.  582/2017  6 
  

 
C: Fácánkert-puszta: a település egyik legrégebbi része, elsősorban agrártörténeti értékű ipari és 
műemlék-jellegű épületekkel, kastéllyal, kastélykerttel. A meglevő növényzet általában dús lombkorona-
szinttel rendelkezik, értékes fafajokkal. Fontosak a terület láthatósági kapcsolatai és kilátási viszonyai, 
részben magasabb fekvése miatt. 
 
D: Magasabban fekvő, mező- és erdőgazdasági területek: a település legmagasabb (120-130 m) 
homoktetőin viszonylag nagyobb összefüggő – elsősorban akác – erdőkkel, gyepekkel, szántókkal 
borított területek értékes kilátópontokkal, történeti épületrommal. 
 

 
 
E: Alacsonyabban fekvő, főleg mezőgazdasági területek: a külterület legnagyobb részét kitevő 
beépítetlen területek, hullámos, 100-110 m magas felszínek, amelyeket földutak, légvezetékek, 
vasútvonal elsősorban északnyugat-délkeleti irányban tagolnak. 
 

 

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA. 

A tájba való illeszkedést alapvetően a tervezett építés és az alábbiak viszonya határozza meg: 
 
Helyszín: azaz Fácánkert településképi karaktere, amely elsősorban agrár-ipari jellegű. 
 
Domborzat: hagyományosan a tapasztalatok és a gazdasági meggondolások azt sugalták, hogy mindig 
az embernek kell a meglevő felszíni, természeti adottságokhoz idomulni. A felszín mindenáron való 
vízszintbe hozása költséges, rontja a használhatóságot, az összképet és a vízelvezetés megoldásának 
lehetőségeit. A kilátás szempontjából értékes B, C és D jelű területeknél a láthatóság szempontjait 
figyelembe kell venni. 
 
Épület helye: azaz, hogy a tervezett építmény az ABCDE jelű területek közül melyiken helyezkedik el. 
Az A területen elsősorban lakó- és intézményi, a B területen lakó és a mező- kertgazdasághoz kötődő 
épületek, a C területen az ipari-műemléki környezethez illeszkedő agrárgazdasági, esetleg oktatási-
tudományos vagy idegenforgalmi funkciók javasolhatók. A kilátásvédelem szempontjából igen érzékeny 
D területen elsősorban erdő- és mezőgazdasághoz kapcsolódó építések javasolhatók, a 
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látványkapcsolatok figyelembevételével. Az E területen elsősorban a mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó beépítésekkel lehet számolni. 
 
Udvar, környezet kialakítása, azaz: 

 Ha volt korábban is épület, annak helyére építsünk 

 Meglevő növényzet, terepviszonyok megőrzésére kell törekedni 

 Díszvilágítás mellőzése főleg külterületen 
 
Telepítendő növényzet 

 Városi divatnövények (hamisciprus, tuják), geometrikus vonalak, szimmetrikus elrendezések, 
tengelyek mellőzése  

 Nagy egybefüggő pázsitok, vagy más azonos fajú/fajtájú növényekből álló sövények mellőzése 

 Betegségeknek ellenálló fajok választása  

 Haszonnövények ültetése 

 Útmenti fasorok létesítése, tájfásítás 

 Kastélyparkban műemléki szempontok a történeti kert helyreállítására 
 
 

A BELTERÜLETI TELEPÜLÉSKÉP SAJÁTOSSÁGAI 

TELEPÜLÉS A TÁJBAN 

A településen csak imaház van, templom nem épült. Hagyományosan a település központját 

a tájban a templom jelzi. Esetünkben ezt felváltja a hidroglobusz, illetve a gyárkémény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BELTERÜLETI TELEPÜLÉSKÉPET MEGHATÁROZÓ ELEMEK 

A falu településképét a közterületek megjelenése, a középületek és az eredeti formájában 

fennmaradt épületek határozzák meg. 
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Ezeknek az elemeknek a védelméhez, vagy alakításukhoz helyi jogszabály 

alkotása és tapasztalt, a részletek alakításában is járatos, a települést jól ismerő 

szakember közreműködése szükséges 

Utcaképek 

A falu utcáira a fásítottság a jellemző. A fasorok mögött az épületek alig jelennek meg az 

utcaképben. 

        

 

 

 

 

A hagyományos faluképre jellemző fésűs beépítés mellett az épületek többsége sátortetős. 

 

 

 

 

 

 

Középületek 

Ezek az épületek, ha akarjuk, ha nem példa adó épületekké válnak és a magán épületeknél a 

középületek egy-egy elemét példának tekintik. 
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JELLEGZETES ÉPÜLETEK 

Fácánkertpuszta épületei  
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JELLEMZŐ RÉSZLETEK. 

A volt gyárépület téglaarchitektúrája gazdag részletekben. 
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A BELTERÜLET ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEI 

Ma a település 3 eltérő karakterű településrészből áll az Újfaluból, ami egy XX. századi 

agrártelepülés, szabályos utcahálózattal és tekekosztással, többségében sátortetős épületekkel, 

az Öregfaluból, ami egy valamikori faluból megmaradt néhány házból áll és Fácánkert-

pusztából, ami a település egyik legrégebbi része, elsősorban agrártörténeti értékű ipari és műemlék-

jellegű épületekkel, kastéllyal, kastélykerttel.  
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET 

Az eltérő karakterű területek közül a leginkább védelemre érdemes a volt szeszfőzde épületének és 

környezetének védelme, amit ezért településképi szempontból meghatározó területnek érdemes 

minősíteni és ennek megfelelően a területet jogszabállyal védeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TÁJKÉPET ÉS A TELEPÜLÉSKÉPET RONTÓ ELEMEK 

Az elektromos, távközlési és egyéb vezetékek legjobb helye a föld alatt lenne. A tájban 

megjelenő infrastrukturális elemek mennyiségét a korábbi fejlesztéspolitikai döntések 

határozzák meg, ezért a tájba illesztés első alternatívája a takarékosság és megelőzés elvén 

a már meglévő elemek igénybevétele. Az új infrastruktúrákat bölcs területhasználati modell 

alkalmazásával, a táji és ökológiai fragmentáltságot lehetőleg nem fokozó módon, az értékes 

tájelemek figyelembe vételével (idős fák) kell tervezni és kialakítani. 

Az utcaképet nagyban rontja az az oszloperdő és dróthálózat, amit az elektromos és távközlési 

légvezetékek okoznak. Ezt a dzsungelt fokozatosan meg kellene szüntetni, a vezetékeket föld 

alá helyezni, és a közvilágítási oszlopokat elfogadhatóra cserélni. A Mária szobor mögé 

telepített trafó a legdurvább utcaképet rontó elem. A kettő látványi együttállását meg kell 

szüntetni. 
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A közterületi növénytelepítés sok helyen zavaró. Tujasorok, az épülethez közel telepített fák, 

csak durva féloldalas metszéssel kerülhetik el az épületet.  

 

Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi 

szempontokat érdemes figyelembe venni.  

A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást 

akadályozza. A fák lombkoronája idős korukban sem lóghat be az úttest 

űrszelvényébe és nem érheti el, illetve közelítheti meg a házak homlokzatát 

1-1,5 m-nél jobban. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fák a közvilágítás 

érvényesülését nagymértékben ne akadályozzák, és az alattuk való 

átközlekedés biztosított legyen. Ezért a fák alsó oldalágait 2,2-2,5 m 

magasságig el kell távolítani. 

Ezek figyelembevételével a 12-18 m széles utcákban csak akkor szabad 

fásítani, ha az épületek előtt előkert van. Ha nincs előkert, akkor csak 18 

m-nél szélesebb utcákban szabad. 

Fácánkertben a településképet nem zavarják reklámok. Arról, hogy a jövőben se merüljön fel 

ilyen jellegű probléma a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) kormányrendelet 

gondoskodik. Ezért helyi rendelkezés ebben az ügyben nem szükséges. 

A napelemek és a klímák kültéri egységei egy újabbkori támadást jelentenek a településkép 

ellen. A klíma megjelenését a legtöbb esetben az épület nem megfelelő hőtechnikai kialakítása 

provokálja ki. Beruházási költsége kisebb, mint az épület hőtechnikai rendbetétele, de az 
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amúgy is magas üzemeltetési költséget növeli. Az utcai oldalán való megjelenését tiltani 

kellene. 

A napelemek kérdése sokkal nehezebb. Támogatott korszerű megoldás, de az épületek 

megjelenését nagyon lerontja. A középületek esetében az önkormányzat napelem parkja 

jelentene megoldást. Magántulajdonú épületeknél a településképet védő szakemberrel való 

kötelező konzultáció javíthatna a helyzeten. 

 

JÓ PÉLDÁK A KÖZTERÜLETEK- ZÖLDFELÜLETEIRE 

 

Gyepes árokpart, belső felén vegyesen ültetett évelőkkel. 

 

 

Gyepes útszegély gyümölcsfákkal 
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Kapubejáró vegyes évelő és cserjekiültetéssel 

 

A helyi építészeti örökség védelme 

A településképet meghatározó épületeket mutatja be a helyi értékvédelmi kataszter, amely az 

egyes épületek védelemre érdemes elemeit rögzíti és felsorolja az esetleges szükséges 

korrekciókat. 

  



FÁCÁNKERT TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ KFT.  582/2017  16 
  

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER 
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MELLÉKLETEK: 

1. MELLÉKLET: BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK 

2. MELLÉKLET: KÜLTERÜLEI NEM ERDŐ MINŐSÍTÉSŰ TERÜLETEIN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ 

NÖVÉNYEK 

3. MELLÉKLET: KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEN NEM JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK 
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szobrok 

 

 

1. Melléklet:  

BELTERÜLETI KÖZTERÜLETEN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK 

Latin név 20 éves ø m Végleges ø m Magasság m  

Abies cephalonica 4 8 20 

Acer campestre 7 14 14 

Acer platanoides 8 22 18 

Acer pseudoplatanus 8 20 20 

Aesculus carnea 8 12 14 

Catalpa bignoniodes 8 15 17 

Cerasus avium 8 11 14 

Cerasus serrulata 9 10 9 

Cerasus vulgaris 6 7 6 

Cercis siliquastrum 7 13 8 

Chamaecyparis nootkatensis 4 8 18 

Cupressus arizonica 4 10 20 

Fraxinus angustifolia 9 15 18 

Fraxinus excelsior 9 15 18 

Fraxinus ornus 7 8 10 

Ginkgo biloba 8 13 20 

Juglans regia 13 23 21 

Koelreuteria paniculata 7 9 10 

Liriodendron tulipifera 7 8 12 

Magnolia kobus 6 8 8 

Magnolia x soulangiana 6 7 7 

Malus baccata és M. pumila 7 8 8 

Malus fajok 6 7 6 

Metasequioia gyptostroboides 6 8 20 

Morus alba 8 13 13 

Morus nigra 7 10 8 

Padus avium 8 10 11 

Parrotia persica 7 7 7 

Paulownia tometosa 8 13 15 

Persica davidiana 7 7 7 

Picea pungens 4 7 20 

Platanus X hybrida 16 25 30 

Prunus cerasifera 8 8 8 

Pyrus fajok és fajták 7 12 13 

Pyrus pyraster 7 12 13 

Quercus cerris 15 25 22 

Quercus petraea 15 25 22 
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Quercus robur 15 30 24 

Salix alba 13 14 18 

Salix matsudana 7 10 13 

Sequioadendron giganteum 5 17 28 

Sorbus torminalis 7 13 14 

Taxus baccata 4 10 11 

Tilia cordata 8 20 20 

Tilia platyphyllos 8 15 20 

Tilia tomentosa  8 15 20 

Ulmus laevis 7 10 18 

Ulmus pumila 5 7 8 

Ulmus scabra 8 13 20 
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2 Melléklet: 

 

KÜLTERÜLETI NEM ERDŐ MINŐSÍTÉSŰ TERÜLETEIN JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK 

 

 

  

Magyar név Latin név 

ezüst hárs Tilia argentea 

fehér fűz Salix alba 

fehérnyár Populus alba 

feketegyűrű (tatár) juhar Acer tataricum 

feketenyár Populus nigra 

gyertyán Carpinus betulus 

hamvas éger Alnus incana 

hegyi juhar Acer pseudoplatanus 

hegyi szil Ulmus glabra 

kecskefűz Salix caprea 

kislevelű hárs  Tilia cordata 

kocsányos tölgy  Quercus robur 

korai juhar Acer platanoides 

madárcseresznye  Cerasus avium 

magas kőris  Fraxinus angustifolia 

magyar kőris  Fraxinus angustifolia subsp. pannonica 

mezei juhar  Acer campestre 

mezei szil  Ulmus minor 

mézgás éger Alnus glutinosa 

rezgőnyár  Populus tremula 

törékeny fűz  Salix fragilis 

vadalma Malus sylvestris 

vadkörte Pyrus pyraster 

vénic szil Ulmus laevis 

zselnicemeggy Prunus padus 
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3 Melléklet:  

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEN NEM JAVASOLT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK 

 

 

Magyar név Latin név 

amerikai (vörös) kőris* Fraxinus pennsylvanica 

alásfa Ptelea trifoliata 

amerikai mocsártölgy Quercus palustris 

aranyribiszke* Ribes aureum 

atlasz cédrus Cedrus atlantica 

bálványfa* Ailanthus altissima 

erdeifenyő és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris convar. 

európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua convar. 

ezüst juhar* Acer saccharinum 

fehér akác* Robinia pseudoacacia 

fehér eper Morus alba 

feketedió Juglans nigra 

feketefenyő Pinus nigra 

gyalogakác* Amorpha fruticosa 

japánakác Sophora japonica 

kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana 

kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii glauca  

keleti tuja Thuja orientalis 

kései meggy* Padus serotina 

keskenylevelű ezüstfa* Elaeagnus angustifolia 

közönséges orgona* Syringa vulgaris 

közönséges ördögcérna* Lycium barbarum 

közönséges vadszőlő* Parthenocissus inserta 

lepényfa* Gleditsia triacanthos 

lucfenyő fajtái Picea abies convar. 
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Magyar név Latin név 

magyar tölgy Quercus farnetto 

mahónia és fajtái Mahonia aquifolium és L. decidua convar. 

mocsárciprus Taxodium distichum 

nemes füzek Salix alba spp. 

nemes nyarak 

Populus x euramericana, P. x interamericana,  

P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa 

hibridek és fajták, Populus alba x P. 

grandidentata ’Favorit’, Populus .alba 

’Villafranca’ 

nyugati ostorfa* Celtis occidentalis 

nyugati tuja Thuja occidentalis 

oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 

parti szőlő* Vitis riparia 

seprőzanót Sarothamnus scoparius 

simafenyő Pinus strobus 

szürke duglászfenyő Pseudotsuga menziesii caesia 

tamariskák Tamarix spp. 

tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’ 

torzsás ecetfa* Rhus typhina 

törökmogyoró Corylus colurna 

turkesztáni szil Ulmus pumila 

vadgesztenye Aesculus hippocastanum 

vörös tölgy Quercus rubra 

zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii viridis 

zöld juhar* Acer negundo 

* Intenzíven terjedő fajok. 

 

 

 


