
TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP                      FIŞĂ DE CARTARE  - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ 

Település / Localitate 
Városfalva / Orășeni 

Tömb, utcakép / Zonă, stradă 
Belső és Komlószeg 

Kód  / Cod Lapszám/nr.pagină 
1/5 

 
1.     Általános adatok / Date generale 

Keltezés / Data 
marc. 2013 

Adatgyűjtő neve/Nume responsabil 
András Alpár, Lőrincz Barna, Virág 

Hunor 

Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen 
 

Fotók azonosítója/nr.identificare fotografii anexate 
 

2.     Térképek / Hărti 

3.     Tömb, utcakép rajza / Desenul zonei, străzii 

 

 
 
4. Porták száma, kiterjedése házszámok és utcák szerint / Numărul gospodăriilor ..nr. ; 8, 9, 14-42. sz. 
 
5. Tömb/utcakép szerkezet: orsós, elágazó, sokutcás, völgyi, útmenti, halmazos, telepített, egyébb...   - sokutcás
 Structura zonei: tentacular, cu ramificatii, cu retea de stradă neordonat, de vale, de drum, adunată, regulată, etc..  - cu retea de 
             stradă neordonat 
6. Domináns telekforma: szallag, tégla, tábla, szabálytalan    - szallag 
 Forma dominantă a parcelelor: tip bandă, dreptunghiulară, neregulată  - tip bandă 
 
7. Domináns utcakép:  -Fésüs 
 Asezarea clăd. în raport cu strada: -Incompletă 
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8. Fontosabb utcaképek, alegységek (temető, park, központi tér stb) / Elemente, subzone mai importante (cimitir, parc, piată) 

1. Megnevezés / Denumire Porták száma / Nr. gospodării  

U2 Köves-Földút / Drum pietros neasfaltat    

9.      Meghatározó folyó és állóvíz, kutak, források / Râuri, pârâuri, fântâni definitorii 

1. Megnevezés / Denumire  

V2 Várpataka – Pârâul Várpataka  

10.    Természeti értékek (fasor, gyümölcsös, stb. ) / Valori naturale (alei, livezi, etc.) 

1.   

N1 Patak melletti növényzet, patakmart / Vegetație specifică zonelor umede, 
albia pârâului 

 

N2 Gyümölcsös kertek / Livezi  

N3 Telekvégi veteményes kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt 
de lot 

 

11.     A tömb, utcakép szempontjából meghatározó épített elemek / Elemente construite definitorii pentru zonă 

1. Megnevezés / Denumire  

E1 Csűrsorok / Aliniament de șure  

12.     Zavaró, tájidegen elemek (antennák, letarolt erdők, szeméttelep, épületek stb) / Elemente deranjante (antene, gunoi, clădiri, etc.) 

1. Megnevezés / Denumire  

 Villanyvezetékek / Rețaua de energie electrică aeriană  

 A tetőfedés anyaga, cserép helyett hullámpala, vagy hullámlemezek 
agresszív jelenléte (lásd ortofoto) / Materiale noi folosite, netradiționale 

 

 Újabb építésű, léptékben kirívó házak, gazdasági épületek (lásd a település 
rajzokat) / Construcții noi care nu se integrază în imaginea satului 

 

13.    Egyéb fontos információk, megjegyzések / Alte informatii importante, observatii 
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U2 Köves-Földút / Drum pietros neasfaltat 

 A más falvakhoz viszonyítva itt szerencsésebb 
esetben van jelen, nagyrészt megmaradt 
természetes formájában az út felülete és az útszéli 
sánc is. 

Aici avem deaface cu un caz mai fericit, șanțul 
dealungul drumului a fost lăsat în forma sa naturală.  

  

  

 

V2/N1 Várpataka – Pârâul Várpataka / Patak melletti növényzet, patakmart - Vegetație 
specifică  

A patakmartja természetes állapotban van. Malul pârâului se află în formă naturală. 
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N2 Gyümölcsös kertek / Livezi 

Egyik legkarakteresebb elemei a falunak es 
szétszórva kapnak helyet a veteményesek és a 
szántók közt. 

Elementele caracteristice ale satului, împrăştiat 
găsim cateva între livezile si pământurile agricole. 

  

 

N3 Telekvégi veteményes kertek, szántók / Grădini și terenuri agricole, capăt de lot 

Ritka elemei a falunak és szétszórva kapnak helyet a 
gyümölcsösök közt. 

Elementele rare ale satului, se găsesc împrăştiate 
între livez. 
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E1 Csűrsorok / Aliniament de șure 

Tömegükben legjelenlevőbb épített egységeket 
képeznek, a keresztcsűrös  telekhasználat 
záróvonalat képez a körülötti domboldalak, kaszálók, 
szántók, veteményesek, gyümölcsösök és a saját 
udvarok között.  

Volumetric, grupul acestor elemente este prezent în 
cea mai mare masură ceea ce privește imaginea de 
ansamblu al satului, reprezentând o graniță dintre 
livezi, pământurile agricole și curțile private. 

 

 

 


