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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

Szőc a Bakony-hegység két dombjának erdői alá ragasztott, elnyúló aprófalu. A tájba 
tökéletesen beleilleszkedő településenhat karakterében eltérő településrész 
határozható meg: 
 Belterület: Ófalu, Új lakóterület 
Külterület, Szőlőhegy, Bányaterületek, Idősek otthona 
 
A belterületen belül megkülönböztethető az ófalu és az új lakóterület szerkezete. A 
külterületen pedig a szőlőhegy, a bányaterületek, illetve az idősek otthona jellege 
különül el. 
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Új lakóterület, Új lakóterület-nyugat 

 

 

  

Az ősi településmag az 1850-es években kezdett 

el dél-nyugati irányba megnyúlni. Ennél a XIX. 

századi nyugati bővítésnél a telkek már 

szabályosan osztottak, téglány alakúak és 

előkerttel kialakítottak, csakúgy, mint a legkésőbb 

kialakult utcán, a Petőfi utcán. Ezeken a 

területeken már a kertvárosias beépítés a 

jellemző. A lakóépületek oldalhatáron állnak, már 

ritkábban fordul elő a melléképületek 

hozzáépítése is. A legtöbb esetben a családi 

házak földszintesek, a Kossuth Lajos utcán 

azonban elvétve található egyemeletes épület is. 

Kivétel nélkül magastetősek, azonban a Petőfi 

Sándor utcában az utóbbi években épült épületek 

eltérnek a hagyományoktól, alacsony hajlásszög 

eltérő színezés jellemzi ezeket. Alapterületük is 

jóval nagyobb, mint kialakult régi utcákban 

meglévő beépítések. A Petőfi utca végén még 

több üres, mélyen fekvő telek található (nyugati 

rész).  

18 



6. Építészeti útmutató 26 
 

Magasság 

 

 

 

 

 

 

 

Tetőzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új építésű házak tetőtere már beépített, de a 
szomszédos házak magassága szintén illeszkedik 
egymáshoz. A kertvárosias épületállomány és az utcaképek 
egységének megőrzése érdekében a településen 
többszintes házak építése és emeletráépítések nem 
javasoltak. Az újonnan épülő lakóházak magasságának 
követnie kell a már kialakult mintát. Magas építmények és 
tornyok nem helyezhetők el. 

Az újabb keletű településrészeken - a Petőfi utca végi 
beépítetlen területe kivéve -  épületek az ófaluhoz hasonló 
módon, magastetővel létesíthetőek. Javasolt az utcára 
merőleges tetőgerinc. A tetőzetük a hagyományos 
formákhoz igazodó kell, hogy legyen. Kerüljük a nagyon 
összetett, bonyolult formákat. Tetőtér beépítése csak síkba 
illesztett tetőablakok alkalmazásával lehetséges. A Kossuth 
Lajos utcában az ófaluhoz való közelség miatt a tetők 
hajlásszöge 40º-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem 
lehet. Mivel a Petőfi utcában mediterrán jellegű lakóépületek 
is jellemzőek, ezért ott a megengedett legkisebb hajlásszög 
30º, a legnagyobb pedig 45º. Tetőhéjazatként cserépfedést 
vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést lehet alkalmazni. 
Táblalemez, palafedés alkalmazása kerülendő. Az "új 
lakóterület - nyugat" településrészen lapostető is építhető.. 




