
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EGERBAKTA 
településképi arculati kézikönyve | 2017 

 
 
 
  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

2 

készült: 
Egerbakta Község Önkormányzata megbízásából 

polgármester: Varga Tibor József 
jegyző: Hortobágyi Szilveszter 

 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján 

a 
Lechner Lajos Tudásközpont, 

Nemzeti Médiahatóság, 
Bükki Nemzeti Park, 

valamint az 
Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának 

adatszolgáltatása segítségével 
 

 
 
 
 

készítette: 
Hoór Kálmán - főépítész 
Boros András - építész 

Boros Marianna - környezetirányítási szakértő 
Hoór Csilla - munkatárs 

Harsányi Péter - munkatárs 
Veres Tünde - munkatárs 

 
 
 
 
 

felhasznált irodalom és adatbázisok: 
Egerbakta Település Rendezési Terve 

Heves Megye Műemlékei 
Heves Vármegye Községei - ifj. Reiszig Ede dr. 

egerbakta.hu 
openstreetmap.hu 

mapire.hu 
fentrol.hu 

Rakoncay Zoltán: Természetvédelem. Szaktudás Kiadó Ház Budapest 2002 
A Hevesi füves puszták tájvédelmi körzet.  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger 2005 

Bepillantás Dél-Heves Természeti Értékeibe Üröm Környezet-és Természetvédelmi 
Egyesület, Heves Eger 2013 

wikipédia.hu 
bnpi.hu 

egriborut.hu 
Mátraalja borvidék ismertető 

kaptarko.hu 
Bábakalács füzetek-10 Jeles kövek 
„Zöld Horizont” Bükki nemzeti park. 

Veres Zsolt: Homokkő Birodalom Észak Magyarországon. Természet Világa 146. évfolyam. 
4. szám 

 
 

 
 

2017  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

3 

TARTALOM 
 
 

 
Tartalom ..................................................................................................... 3 

Bevezetés ................................................................................................... 5 

Egerbakta bemutatása ............................................................................... 6 

Örökségünk .............................................................................................. 10 

Település-karakterek ................................................................................ 28 

Jó példák történeti I. átalakuló karakterű településrészhez ...................... 33 

Jó példák telepített I. karakterű településrészhez ..................................... 37 

Jó példák telepített II. karakterű településrészhez .................................... 40 

Jó példák üdülőházas karakterű településrészhez ................................... 41 

Ajánlások, építészeti útmutató .................................................................. 44 

Jó példák sajátos építményfajták, reklámhordozók, utcanévtáblák .......... 62 

 

 
 
  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

4 

  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

5 

BEVEZETÉS 
 
 
A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásával az épített és 
természeti értékek megismertetésével, útmutatóval segíti a település 
fejlesztésében érdekelteket. 
 
Észak-Magyarország, ezen belül Heves megye bővelkedik régi korok 
történelmi emlékeiben. Ezer év hosszú idő, mégis rohanó világunkban 
hajlamosak vagyunk elfelejteni mit is jelent ez az örökség. Házaink, 
templomaink néma tanúi ezeknek a koroknak, még akkor is, ha egy-egy 
település fejlődésének folytonossága a viharos történelmünknek köszönhetően 
többször megszakadt. Talán éppen ezért fontos olykor vallatóra fognunk 
szülőföldünk néma köveit. Nézzünk körül egy pillanatra! Vegyük észre rejtett 
értékeinket! Ne tévesszen meg minket az sem, ha az idő nyomot hagyott rajtuk. 
Saját történelmünket rejtik e falak, melyeket hozzáértéssel, szeretettel és hittel 
a mi feladatunk megőrizni, hozzáadva saját korunk értékeit. 
 
Ez a kézikönyv ebben az értékmegőrzésben és értékteremtésben kíván 
segítséget nyújtani, röviden bemutatva a település épített és természeti 
adottságait. Az örökségünk fejezetben kiemeljük azokat az objektumokat, 
épületeket, műemlékeket, melyek a település önazonossága szempontjából 
kiemelkedő helyet foglalnak el. Az ajánlások fejezetben áttekintést nyújtunk a 
község különböző karakterű részeiről, valamint az útmutatóban fogalmazunk 
meg arról, hogy milyen építészeti eszközök révén tudjuk kedvezően 
befolyásolni egy-egy utca, településrész összképét. Az utolsó, jó példák 
fejezetben pedig olyan – a településen található – épületek, utcaképi elemek 
fotóit közöljük, melyeket vagy egészüket, vagy részletmegoldásait tekintve 
példaértékűnek tartunk. A kézikönyv csupán egy útmutató, nem helyettesítheti 
a döntéshozók, az építtetők odafigyelését, az építészek felkészültségét, az 
építésben résztvevők felelősségét. 
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EGERBAKTA BEMUTATÁSA 
 
Határában kunhalmok, a Rábca völgyében pedig őskori sánc nyomai láthatók. 
Első okleveles említése 1261-ben történik, 1274-ben IV. László király 
hozzájárul ahhoz, hogy Sándor bán szebeni és dobokai ispán Bagata és Buda 
falvakat feleségére hagyományozza. 1275-ben András püspök Sándor bán 
fiaival az egri püspökséghez tartozó szabolcsi Eszlár és Timár nevű 
helységeket elcseréli az Egerhez közelebb fekvő Bakta, Buda és Tárkány 
helységekért. 1295-ben Bátor határjárása kapcsán villa, Bagcha névalakban 
említi egy oklevél. 1351-ben I. Lajos király határjáró oklevele az egri püspökség 
birtokának mondja. A XV. század vége felé Bakta a szarvaskői püspöki várhoz 
fizette a pénzbeli és terménybeli szolgáltatásokat, az ott elhelyezett várőrző 
katonaság részére. Az 1486. évi urbárium szerint a baktai jobbágyok a 
terményszolgáltatásokon kívül kötelesek két őrt állítani a szarvaskői várba. A 
mohácsi vészt követő időkben a szarvaskői várat annak kapitányai magukénak 
tekintik, így a hozzátartozó Baktát 1546—1549. évben a szarvaskői kapitány, 
Horváth Ferenc használja. Eger 1552. évi ostroma idején Bakta elpusztult, 
1553-ban kezdett újból benépesülni. 1564-ben ismét 6 portája van, 1577-ben 
népessége 24 családból áll. Ebben az időben már nemcsak magyar részre, a 
szarvaskői várba, hanem a török földesúmak is adózik. Eger 1596. évi 
ostromával kapcsolatos harcokban Bakta ismét elpusztult s az 1620-as évekig 
pusztán állott. Horváth Mihály füleki várkapitány a saját élete tartamára 
megkapta a püspöktől Bakta pusztát, majd Horváth halála után mostoha fiára, 
Bük Sándorra száll annak birtokjoga. Horváth Mihály a bizonytalan érvényű 
birtokátruházás mellé 1611-ben Baktára és Fedémesre nézve az uralkodótól 
még új adományozást is szerzett. 1635-ben Lósy Imre egri püspök az akkori 
haszonélvezőtől, Bük Zsigmondtól igyekezett Baktát visszaperelni, de 
sikertelenül. Bakta az 1635., 1647., 1675., 1686. években lakott helyként 
szerepel, de 1687-ben, az Eger vára visszavételéért folytatott hosszas harcok 
idején ismét hosszabb időre elnéptelenedett. Lakossága a háborús adóterhek 
elől az adómentes Egerbe menekült. 1699-ben ismét népes falu, Pénz János 
kamarai tisztviselő 12 jobbágytelekből álló településnek mondja. 1703-ban 
Telekesy egri püspök a bíróság előtt felszólította a Bük családot Bakta 
visszaadására. A bíróság visszaítélte a püspökségnek a falut, ettől kezdve 
Egerbakta a legújabb időkig az egri püspökség, illetve 1804-től az egri 
érsekség birtokában maradt. A Bük család 1780-ban megkísérelte perrel 
visszavenni, de próbálkozása nem járt sikerrel. A Rákóczi-féle szabadságharc 
végén a falu ismét lakatlanná lett, de 1712-ben már ismét van néhány lakója. 
1717-ig évente 5—6 új család telepszik be, 1718-ban pedig néhány német is 
ideszökött a jászói prépost birtokáról, de ezek a prépost követelésére nem 
költöztek vissza Mecenzéfre, hanem nevüket magyarra változtatva, itt 
maradtak s rövidesen elmagyarosodtak. A falu lélekszáma 1768-ban 417, 
1786-ban 651, 1860-ban 1266. A XVIII. század közepén használt községi 
pecsétjének címeralakja: egy kereszt, körötte 1760-as évszám, körirata: 
Backta. 
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Útmenti falu az Eger - Pétervására és az Eger - Siroki országút 
kereszteződésénél, középtáján dombra épített templommal. 
 
 
A XVIII. sz.-ban még kétbeltelkes, ólaskertes település a XIX. sz. közepére 
útmenti faluvá fejlődött, és e forma — valószínűleg az országút áthelyeződése 
miatt — egy párhuzamos utcával, valamint — északon — két kisebb 
mellékutcával gazdagodott. Erre az időre az Alvég, a Felvég (vagy Mars), a 
Domb, a Betér nevű falurészek már kialakultak és a falutól keletre szinte 
különálló Kő-völgyi, de a Siroki út már a század második felében, a két új telep 
pedig már a második világháború után keletkezett. A kétbeltelkes forma még a 
múlt század végén is felismerhető volt. 
 
forrás: Heves Megye Műemlékei 
 
 
A településszerkezet egyik különlegessége, hogy a falu felett elhelyezkedő 
templom közvetlen környezetébe terül el a temető. Ez a középkorban 
általánosnak mondható elrendezés ma már csak ritkán figyelhető meg. Azt 
azonban, hogy a templom és a temető ilyen kapcsolata középkori eredetre 
utalna Egerbaktán, ahhoz további kutatásokra lenne szükség. 
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Történelmi pillanatképek Egerbakta múltjából 
 
Az első katonai felmérés (1780-1784) Egerbaktára vonatkozó bejegyzése: 
96. Egerbakta (Bakta)  
XIX. oszlop 14. szelvény  
1. Bátor 2, Szarvaskő 1 3/4, Eger 2, Bükkszék 3, Sirok 2 1/4 órányira van.  
2. A templom és a vadászház kőből épültek.  
3. A falu a Laskó patak mentén fekszik. A patak öt lépés széles, medre 
ingoványos olyannyira, hogy a gázlókon kívül sem lóháton, sem szekérrel nem 
lehet átkelni rajta. A víz azonban ember és állat számára iható.  
4. Szarvaskő felé, a völgytől nyugatra van egy magas törzsű, sűrű 
tölgyerdőség. A völgytől keletre fiatal, sűrű tölgyesek vannak. Sirok környékén, 
a Demes hegyháton éppúgy, mint a Rápca völgy feletti Ibolyás, Dongó és 
Simontelke hegyeken, magas törzsű, sűrű tölgyerdőség van. A Szemehányás-
árnyék hegyen, Bükkszék környékén magas törzsű ritka tölgyerdő van, a 
völgyben ellenben nagyon sűrű. Távolabb a Rozsnak völgy fölött, Sirok felé 
egészen a Kisbikkfő hegyig magas törzsű tölgyerdő van. A Tarna patak 
környékén fiatal, sűrű tölgyerdöség és bozót van. Ezeken, az utakon kívül, sem 
lóháton, sem szekérrel nem lehet keresztülmenni.  
5. Habár a patak két oldalán lévő réteket áradáskor elönti a víz, utána azonban 
ismét egészen kiszáradnak.  
6. A völgyben a Szarvaskő felé vezető út a Tóthegyes hegyig nehezen járható. 
A hegy tetején keresztezi az egri utat, nagyon kikoptatott, de esős időben még 
sokkal rosszabb. Egerbe az út minden időben jól járható. Sirokra a hegyen át 
szintén jó út van, csak esős időben nehézkes.  
 
Téglaégető-ipar Egerbaktán 
 Tudtad e, hogy az Egerbaktai téglaégető keletkezése 1770 nyarára 
tehető, mert Eszterházy Károly püspök ez időben hívatta Bécsből Egerbe Pohl 
József téglást, hogy a baktai kőszénbánya közelében felállítandó 
téglakemencében tüzelési kísérletet végezzen: alkalmazható-e a helybeli 
kőszén a téglaégetésre. A téglaház létesítése összefüggésben volt a helybeli 
templom 1773-77 közti építésével.  1796-ban a falu határában nyitott másik 
szénbányában termelt szénből az év októberében ismét kísérleti céllal vittek 
tüzelni bizonyos mennyiséget, de nem vált be.  
 1834-ben Szabó István makiári gazda leégett házának újjáépítéséhez 
az egerbaktai téglakemencéből utalt ki az egri érseki uradalom 500 db téglát. 
Még ebben az évben az uradalmi épületek közé tartozó téglás házának a 
fedelét újrafedték zsúpszalmával.  
 1842-ben, mikor a szarvaskői tűzvészben 16 ház leégett, a kémények 
építéséhez összesen 8000 db téglát adott az érseki uradalom a téglaégetőből.   
 Az egerbaktai téglát kedvelték, mert igen jó tűzálló tulajdonsággal 
rendelkezett, s ezért szívesen használták égetőkemencék építéséhez.  
 1851. január 14-i kimutatásból ismerjük a téglás bérezését. Ezek 
szerint minden 1000 falitégláért 1 frt 36 kr, minden 1000 falstrom tégláért 1 frt 
48 kr, és minden 1000 tetőcserépért 2 frt 48 kr fizetést kapott. Természetben 
minden elkészített 1000 db égetett téglaféleség után 2 kila rozs illette meg. Az 
érsekség 4 Pft—tal számította annak a 60 öl fának az árát, amelyet átlagosan 
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felhasznált a téglás.  Az évben 35 030 db falba való téglát és 1523 db sima 
cserepet gyártottak az üzemben.   
 1853-ban a második katonai felmérés térképén az egerbaktai téglaház 
is szerepel.  Az építmény a hozzá tartozó telekkel együtt látható az 1857-ben 
készült térképen is, a falu déli, Egerrel szomszédos határán, a Töviskes-
völgyből kiöblösödő területen.   
1868-ban is működött, s egyike az egri érseki uradalom ez időben meglévő két 
téglaégetőjének, ahol cserép és burkolótégla készült.  
1894-ben még termelt egy kemencével.  
1903-ban a település lakott külterületei sorában „Töviskesvölgyi téglaház "-
ként, míg 1913-ban „Töviskesvölgyi téglagyár" elnevezés alatt található.  
Az egri érseki téglaégető egykori helyét a település határában a Téglaégető 
határnév őrzi. Az Egerbaktán létesült tövises-völgyi püspöki, ill. érseki 
téglaégető megszűnése az 1920-as évekre tehető.  
 
(Csiffáry Gergely: Manufaktúrák és céhen kívüli ipar Heves megyében. 
Tanulmányok Heves megye történetéből. 14. Eger, 1996. Téglagyártás. 111-
112.)  
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ÖRÖKSÉGÜNK 
Ebben a fejezetben bemutatjuk a település épített és természeti értékeit 
 
 
Települések épített értékei (általános áttekintés)  
Az épített örökség megóvása és fenntartása az emberiséggel egyidős. 
A jelentősebb építmények vagy épített környezetek védelmét napjainkban is 
előírások, jogszabályok határozzák meg, ezáltal is elősegítve a jövendő 
nemzedékek részére történő épített kulturális értékek megismerését, 
megőrzését.  
 
Az épített örökségvédelem fokozatai: 
 
Nemzetközi védelem – világörökség szintjén meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
 

Országos védelem – műemlékvédelem, amely az országos szinten 
meghatározott építmény, vagy környezet megőrzését, nyilvántartását 
szabályozza. 
 

Helyi védelem - helyi, önkormányzati szinten meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
„A helyi védelem célja egy adott településnek és környezetének, az ott 
megtalálható értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel 
összefüggő természeti jellegzetességeknek minél hitelesebb és teljesebb 
megőrzése.” 
 

Településképileg meghatározó - helyi, önkormányzati szinten, településkép 
szempontjából meghatározó építmény vagy környezet nyilvántartása az 
arculati kézikönyvben, melyek később helyi védelem alá is kerülhetnek. 
A fennmaradt és védelemre méltó épületek, épített környezetek, mind történeti, 
mind pedig művészettörténeti szempontból jelentős értéket képviselnek, 
ugyanakkor az adott közösség önmeghatározásának is fontos pillérei. 
Fenntartásuk és méltó hasznosításuk tehát gazdasági, kulturális, végső soron 
településpolitikai érdek. 
 
Nemzeti emlékhely 
A nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet 
egyszerre szimbolikus és valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti 
alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak 
jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt.  
 
Történelmi emlékhely 
A történelmi emlékhelyek az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek 
nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek 
minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban 
műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő 
történelmi szerepük miatt.  
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Egerbakta épített értékei 
 
Római Katolikus Templom (Alexandriai Szt. Katalin) - műemlék 
 
1696 és 1732 között nincs temploma. Az 1764. évi iratok szerint az egerszalóki 
plébános, akinek egykor Egerbakta filiája, az új baktai templomot az aldebrői 
mintájára, annak tervrajza szerint kívánja felépíttetni, elhagyván a kápolnát és 
annak lépcsőit. Az építkezés 1773-ban indul meg. A munkát Érancz József egri 
kőművesmester vállalkozásában végzik. Az ácsmunkát Máhr Menyhért, a 
kőfaragómunkát Miller József és Hagen József, az asztalosmunkákat Freudling 
Ferenc, az aranyozómunkát Nits István végezte. A templom terveit kétségen 
kívül Francz József készítette. Ettől kezdve folyamatosan dolgozik a templom 
építésén 8 embere Pölcz Kristóf pallér irányítása mellett. 1774-ben naplója 
szerint a baktai templom építését tovább folytatja Pölcz Kristóf nevű pallérja. 
1775-ben a baktai templomban történő vakolásról emlékezik meg. Pölcz 
(Pelcz) Kristóf egri kőművespallér már 1766-ban szerepel a tiszapüspöki 
templom építkezésénél Francz József pallérjaként, majd a kerecsendi plébánia 
emelésekor; Baktán és Kömlőn is — tehát mindazokon a helyeken, ahol az 
építkezést Francz mint tervező-vállalkozó Jusztl József egri harangöntő 
szerződése szerint Baktéra egy 4 mázsás harangot és 6 db bronz gyertyatartót 
önt. A gyertyatartók ma is megvannak. A templom tetejét és külsejét 1841-ben 
634 forintos költséggel Pyrker érsek reparáltatta. 
 
Homlokzat előtt álló tornya homorú félkörös fallal csatlakozik a hajóhoz. A 
homlokzaton magas, kőlábazatból indított, két kőfejezetes falpillér, ill. a tornyon 
egy-egy hasonló sarokpillér áll. Öt lépcső vezet a toronyhomlokzat kapujához, 
amelynek szegett peremű lapított kosáríves kerete magas zárókővel 
csatlakozik a szupraportán át (agraffe) az íves kialakítású 
szemöldökpárkányhoz. Az ajtó fölött könyöklőpárkányos, zárköves kórusablak. 
Teljes főpárkánya a templomon mint ereszpárkány fut körül. A fölső, merészen 
kilépő fedett párkánytag fölött kőattika, amely kétoldalt a homorú oromfalakra 
fut rá. Az oromfalak sarkain spirálisan előrecsavarodó kőcsigák, rajtuk pompás 
rokokó kővázák. Steinhauser Antal egri szobrász művei (1775). A mélyített 
falmezőkkel tagolt torony testen könyöklőpárkányos alacsony, lapos-kosáríves 
ablak, zárkövében dús rokokó leveles faragvány. A kőosztópárkány fölött négy 
könyöklőpárkányos, szegmentíves harangablak. Steinhauser rocaille-os 
rokokó zárókőfaragványai az egri Líceum oldal-homlokzatainak formáit követik. 
Órakörös ereszpárkány, nyolcélű párnás, lanternás, bádogsisakja 
gúlacsúcsban végződik. Oldalhomlokzatán mélyített mezőkkel kereteit három 
magasan álló, könyöklőpárkányos, szegmentíves ablak, fönt olasz sarkokkal. 
A kórusalja kápolnáját alacsony szegmentíves olaszsarkos (talpas-füles) ablak 
világítja. A szentély ívelten visszalép és három falsíkkal záródik, amelyeket 
mélyített faltükrök tagolnak. A nyugati oldalon féltetős sekrestyeépítmény, 
fekvő téglányalakú ablakai szalagkeretekkel, bennük fűzött vasrácsok. 
Körbefutó kőlábazat, erős kiülésű, derék szögben tagolt ereszpárkány. A hajón 
nyeregtető, az azonos magasságú szentélyen ötsíkú sátortető cseréphéjjal. 
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Plébániaház - műemlék 
 
Az egerbaktai plébániaház, úgy látszik, a legjobbak közé tartozott és később is 
mintául szolgáit. Farkas építési igazgató hivatali naplójában 1792. február 4-én 
így emlékezik meg róla: ,,A Baktai Parochiát már sokan megtekintették és igen 
hellybe hagyták, a mely Delineatiót a T. Ceremonarius úrnak én be attam annál 
ugyan jobb az mely ad §. 6. Exc.-nak be adattatott, de mégis legjobbnak látszik 
ez a Baktai, mivel oldalt szabadon lévén a gang és a folyosó tsak az egy pitvar 
ajtónak bezárattatásával az egész épület bátorságban és csendességben 
marad; de ama szerint a keresztül menő ambitus miatt a szobák oly 
csendességben, bátorságban soha nem lehetnek, a szabadon keresztül menő 
levegő és a szélvész miatt alkalmatlanabb és télben hidegebbek.” A Pyrker 
érsek építkezéseit összefoglaló jelentés megemlíti, hogy az egerbaktai 
parokiális házat az érsek egészen megújíttatta és kőfallal körülkeríttette. 
 
A templomdomb alatt, szabadon álló, ill. az út vonalában épített földszintes, 
XVIII. század végi lakóház. Homlokzatán a + b + b + a ritmusban egyszerű 
ablakok, jobbra cseréppel fedett portafalban az udvarra nyíló egyszárnyú 
kiskapu. Sokszorosan tagolt ereszpárkány, újabb cseréppel fedett nyeregtető. 
Kő lábazat. Oldalhomlokzatai oromfalasak. Udvari homlokzata előtt 
dongaboltozatos a + a + B+a + a + a ritmusú, kosáríves mellvédes árkádokkal 
kialakított pilléreken nyugvó tornác. A homlokzatokat újabban „nemes 
vakolattal”, a nyílások eredeti szalagkereteinek eltüntetésével egykori 
jellegéből kiforgatták. 
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Templomkert kapuzata és felvezető lépcsője 
(településképileg meghatározó) 
 

 
 
 
Világháborús emlékmű 
(településképileg meghatározó) 
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Kő kereszt (Egri út 55. mellett) 
(településképileg meghatározó) 
 
Kő feszület kő korpusszal. "Isten dicsőségére állíttatta özv. Mata Mátyásné 
András Zsuzsanna." Festetlen terméskő virágos kerettel. Kovácsolt vaskapu 
veszi körül. 
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Feszület (Siroki út 10.) 
(településképileg meghatározó) 
 
Fehérre festett kő feszület fém korpusszal. "Isten dicsőségére állíttatta Tisza 
István özvegye Zalkai Ilona". 
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Feszület (Bátori út 75.-tel szemben) 
(településképileg meghatározó) 
 
Festetlen kő feszület fém korpusszal, terméskő lépcső vezet hozzá. 3 m 
magas. 
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Építészeti részletek 
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Települések védett területei és természeti értékei (általános áttekintés) 
 
Településünk védett területeit és természeti értékeit akkor ismerhetjük meg a 
legjobban, ha tisztában vagyunk ezen területek védelmét meghatározó 
szabályokkal és a besorolások lényeges szempontjaival. Mi is a 
természetvédelem feladata? Az 1996-ban életbe lépett természetvédelmi 
törvény bevezette a természeti értékek és területek általános védelmét, mely 
kiterjed a tájra, a vadon élő élővilágra, a természeti területekre, az élőhelyekre 
és a földtani természeti értékekre. Az ember által nem bolygatott területen még 
lehet passzív természetvédelmet folytatni, de területeink döntő részén már 
szükséges a cselekvő aktív beavatkozás. A természetvédelem célja a 
tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti értékek 
természetes vagy ahhoz közeli állapotban való megőrzése, fenntartása és 
bemutatása révén azok közkinccsé tétele. 
Fontos tudnunk, hogy a természet közvagyon, országhatárokon belül nemzeti 
kincs, ennek megőrzése gyarapítása minden generáció feladata. Ezen feladat 
ellátásához ismeretekre van szükség, oktatással, képzéssel, tudatformálás 
segítségével sokat tehetünk a természetvédelméért. Mire is kell figyelnünk? 
Rövid összefoglalásként földtani, növénytani, állattani értékeinkre és 
közérzetünk szempontjából kiemelten fontos tájképi értékekre. Épített 
környezetünk szépségét emelik kultúrtörténeti értékeink, melyek múltunk, 
történelmünk fontos alkotásai, elődeink, őseink megmaradt emlékezete.  
 
Településünk természeti és kultúrtörténeti értékeinek felméréséhez, 
bemutatásához ad segítséget az alábbi rövid rendszerezés, mely a 
legfontosabb védett terület típusok listáját, illetve értelmezését tartalmazza: 
 
Nemzeti park az ország jellegzetes természeti adottságaiban lényegesen meg 
nem változtatott, olyan nagy kiterjedésű területe, melynek elsődleges 
rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, 
földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai 
sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az 
oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. 
 
Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban 
gazdag nagyobb általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és 
természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól 
megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és 
természeti értékek megőrzése. 
 
Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti 
értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe egy vagy több természeti érték 
illetve ezek összefüggő rendszerének védelme. 
 
Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, 
képződmény és annak védelmét szolgáló terület. 
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Ökológiai folyosó az egyes védett természeti területek, valamint egyes védett 
természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti 
területek és a természeti területek között a biológiai kapcsolatokat biztosító, 
vagy ezt elősegítő területeket, területsávokat és területmozaikokat, és ezek 
láncolatát, valamint az ezeken található élőhelyeket jelentik. 
 
Ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett 
természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai 
kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti. 
 
Érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely 
a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az 
élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja. 
 
Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű terület) külön jogszabályban meghatározott különleges 
madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az európai 
unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület. 
 
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
 
 
A településre vonatkozó természeti értékeket jelen fejezet térképmelléklete 
tartalmazza. A település természetvédelmével kapcsolatos kérdések a Bükki 
Nemzeti Park felügyelete alá tartoznak. 
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Egerbakta természeti értékei 
 
Tőzegmohás láptavak. 
Míg a mocsarak hazánkban csaknem minden állóvíz parti részén és a folyók 
ártéri területén megtalálhatók, a lápok könnyen összeszámolhatók, összes 
kiterjedése is mindössze néhány száz hektár. Miután e területek a letűnt 
évezredek növényzetének néhány túlélő képviselőjét őrzik, szigorú védelmük 
szükségessé vált. Az „egerbaktai tőzegmohás láptavak”-at  1978-ban 
nyilvánították védetté. A baktai Nagy-tótól körülbelül 100 méternyire, a Tó-hegy 
oldalában tengerszint felett 280 m magasságban található kis tőzegmohás láp, 
a hegyoldal megcsúszásával, suvadással keletkezett. Az itt élő növények 
többsége hazánkban rendkívül ritka: az itt élő többféle tőzegmoha közül a 
legszebbek és legterjedelmesebbek berzedt tőzegmoha telepei, de él itt 
mocsári pajzsika, a május elején virágzó fokozottan védett vidrafű, az 
aranysárga fürtös lizinka és a karcsú gyapjúsás, amely csupán itt fordul elő 
hazánkban. 
 

Egerbakta természetrajza. 
A legnagyobb tengerszint feletti magasság nem éri el a 400 m-t. A Laskó-patak 
átfolyik a falun, a szóláti patak pedig a falu határában ered. Az északkeleti határ 
mentén található a fentiekben leírt tőzegmohás baktai tó. A természetes 
növényzet növénytársulásai a gyertyános és cseres tölgyesek, de 
megtalálhatók a karszt bokorerdők és a sztyepprétek is. Nagy és kis vadak, 
illetve különböző madárfajok élnek itt.  Határában 1767 óta ismert szén lelőhely 
van, 1860-ban tárták fel kutatóaknákkal, de művelésbe nem fogták. Területén 
diabáz követ bányásznak, amely zúzott formában kerül felhasználásra. 
Erdőterülete 24%. Talaja is igen változatos, vannak a területén barna 
erdőtalajok, egyéb barnaföldek és agyagon kialakult barna erdőtalajok 
egyaránt. Egerbakta Tóvölgy, a láptavak előtt található egy kocsányos tölgy, 
melynek kora 700 év, magassága 75 m, törzskerülete 650 cm. 
 

 
Bátori úti pincesor  
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Natura 2000 terület 

Egerbakta-Bátor környéki erdők (HUBN-20012) erdőtervezési körzetben 
pannon sziklagyepek, patakmenti puhafás ligeterdők, sztyepprétek, molyhos 
és pannon-cseres tölgyesek tálhatók. Különleges madárvédelmi terület szintén 
az egerbaktai-bátor környéki erdőkben található (297). Védett fajok jegyzéke, 
magyar tavaszi fésűsbagolylepke, nagy szarvasbogár, vöröshasú unka, nagy 
hőscincér, tompa folyamkagyló, nagy tűzlepke, díszes tarkalepke, 
leánykökörcsin, janka-tarsóka. A terület természeti emléke az egerbaktai 
szent-völgy kaptárköve. 
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Egyedi tájértékek (természeti értékek) 
 
Töviskes-völgyi gyepsáv 
 

 
 
 
Baktai-tó 
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Felhagyott kőbánya 
 

 
 
 
Kaptárkövek 
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Öreg tölgy 
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Bányató 
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TELEPÜLÉS-KARAKTEREK 
Ebben a fejezetben és az elkövetkezőkben a település építészeti karaktereivel 
foglalkozunk 
 
Építészeti karakterek osztályozását sokféleképpen közelíthetjük meg. Az 
építés ideje, a kor amiben az épület megszületett mindig nyomot hagy a külső 
megjelenésén is, ezért olyan osztályzási rendszert választottunk, mely 
alapvetően az építési korszakok alapján határozza meg a karaktereket. A 
karakterek azonosításában nagy segítségünkre vannak a katonai felmérések 
I-III. katonai felmérés (1763-1887) valamint Magyarország Katonai Felmérése 
(1941), továbbá a 60-as évek légifelvételei. 
 
 
Történeti I. karakterű településrész (1763-1920) 
A török dúlás alatt az ország jelentős területe elnéptelenedett és falvak váltak 
pusztává a hódoltság területén, mely a mai Magyarország jelentős területeit 
érintette. A 150 éves török uralom után újra benépesülő falvak a 18. sz.-tól az 
első világháborúig megszakítatlan fejlődést mutatnak, mely a népi építészet 
változatos formáit alakította ki. Sok településen még ma is azonosíthatóan 
létezik ez a karakter. Megőrzése közös érdekünk. 
 
 
Történeti II. karakterű településrész (1920-1945) 
A két világháború között a trianoni trauma után ismét megfigyelhető egy 
fellendülés, mely bizonyos településeket vidéken is megérintett. Még a „boldog 
békeidőkben ideális körülmények között alkotó építészek, Kós Károly és a 
„Fiatalok” köre olyan építészeti stílust teremtett, mely a 30-as években is 
termékeny talajra talált a vidéki építészeti környezetben. 
 
 
Telepített I. karakterű településrész (1950-1960) 
A két vesztes világháborút és az erőszakos államosítást követően a 
termelőszövetkezetek fellendülő időszakában és a „háztáji” termeléssel 
kiegészítve a vidéki lakossága gazdasági erősödését jelzi a „kockaházak” 
tömeges elterjedése. Ez a népi építészettel való radikális szakítást is jelentette, 
ugyanakkor talán ez az utolsó korszak, amikor falvaink egységes utcaképpel 
rendelkeztek. 
 
 
Telepített II. karakterű településrész (1990-) 
Az 1990-es rendszerváltás után kialakuló gazdasági helyzet, valamint az 
építőipari anyagok egyre szélesedő választéka a vidék egységes építészeti 
arculatának teljes felbomlásához vezetett. Az új telekosztások jellemzően az 
oldalhatáron álló beépítést elhagyva szabadon álló formát részesítették 
előnyben. A motorizációval együtt a gépkocsi is, mint jelentős vagyontárgy 
helyet követelt magának az ingatlanon. A „nappali” helyiség megjelenésével és 
a tetőtérbeépítések elterjedésével léptékváltáson mennek keresztül házaink. 
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Mezőgazdasági birtokközpontok 
A mezőgazdasági birtokközpont az 1990-es években felszámolt TSZ 
birtokközpontok újra hasznosulása, az ezzel kapcsolatos átépülés, 
napjainkban is folyamatban van, illetve új birtokközpontok kialakulása is 
megfigyelhető. 
Ezeknél a külterületi természetben való építettségük okán az építésnél, 
átalakításnál, bővítésnél a kilátásvédelem, rálátásvédelem és tájvédelem 
szempontjait is javasoljuk figyelembe venni. 
 
 
Üdülőházas karakterű településrész 
A 80-as évekre már a lakosság jelentős része rendelkezett gépkocsival. A 
városi létből a vidék nyugalmába vágyók körében közkedvelté vált a 
„vikendház”. A hétvégéken megelevenedő jellemzően külterületeken lévő 
épületek sajátos világot képeznek mind a mai napig. 
 
 
Átalakuló településrész (kiegészítő karakterjellemző) 
A fenti karakterek a legritkábban jelennek meg tisztán. Ott ahol a változás olyan 
mértékű, hogy az eredeti karakter nehezen felismerhető, esetleg csak az 
utcaszerkezet és a telekosztás őrzi azt ott az „átalakuló” településrész 
megnevezéssel jelöljük az eredeti karakter nevének megtartása mellett. 
 
 
Településkép szempontjából veszélyeztetett településrész 
A településrész megváltozott gazdasági és szociális állapota kedvezőtlen 
folyamatokat indított el, mely napjainkra a településképben is jelentős károkat 
okozott. Ezen folyamatok okainak feltárása véleményünk szerint fontos, de 
nem a településképi arculati kézikönyv feladata. A térképen jelöljük az érintett 
településrészeket. 
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Egerbakta település karaktere 
 

Egerbakta építészeti arculata igen heterogén lett. Ugyan elvétve még 
megtalálhatók a népi építészet emlékei, azért a házak nagyrésze vagy átépült, 
vagy újak kerültek a helyükre. A 60-as évek „kocka” házai váltják egymást a 
80-as, 90-es évek építészetével. Szinte egész Egerbakta területére 
elmondható, hogy a településkép átalakulóban van. 
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Második Katonai Felmérés (1806-1869) Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 

Openstreetmap 2017  
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JÓ PÉLDÁK TÖRTÉNETI I. 

ÁTALAKULÓ KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
A katonai térképek segítségével jól behatárolható Egerbakta történeti 
településmagja, de ha a területen sétálunk akkor csak elvétve találkozunk régi 
házakkal. Az utcaszerkezet és a telekosztás ugyanakkor 
összetéveszthetetlenül hordja magán a múlt emlékeit. A keskeny telkeken 
oldalhatáros beépítést megtartva épült tetőtérbeépítéses vagy egy emeletes 
házak igen intenzív beépítését csak néha szakítja meg egy-egy tornácos ház. 
A széles főutcán ugyan kevésbé érezhető ez a majdnem folytonos térfal, de a 
kis utcákba rögtön szembeötlő a léptékváltás. A magasabb és alacsonyabb 
homlokzatok váltakozása miatt ugyanakkor a legtöbb esetben egyáltalán nem 
érezzük túlzónak a beépítés általános magasságát sem. Az utcakép 
változatossága jó esélyt teremt az újonnan elhelyezendő épületek egyéni 
megfogalmazásának. 
 
A megmaradt régi tornácos épületek felújításával megtartható a terület 
építészeti változatossága. Az új épületek formálása ugyanakkor a lépték 
keretein belül szabadabb lehet. Az archaikus formák a történeti részre 
tekintettel emellett is javasolt. 
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Homlokzatdíszeivel együtt helyreállított népi épület 
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Egyszerű tömegforma 
 
 
 

 
Terméskő lábazati szint 
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Hagyományos népi épület 
 

 
Egyszerű tömegalakítás, harmonikus nyílásrend 
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JÓ PÉLDÁK TELEPÍTETT I. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
Egerbaktán a 60-as évek telekosztása és építészete leginkább az Újtelep utcán 
és a Felszabadulás utcán figyelhető meg. Itt javarészt „kocka” házakkal 
találkozunk, ugyanakkor a szélesebb telkeken, előkertekkel kialakított utcák 
rendezett egységesebb képet mutatnak az átalakulóban lévő történeti maggal 
szemben.  
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Visszafogott homlokzatszínezés 
 

 
Igényes kerítés kialakítás 
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Gondozott előkert és zöldsáv 
 
 

 
Terméskő lábazat, földszínek 
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JÓ PÉLDÁK TELEPÍTETT II. 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 

 
Ritmust adó oromzatos utcakép 
 

 
Azonos irányú tetőgerincek  
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JÓ PÉLDÁK ÜDÜLŐHÁZAS 

KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
Eger felől érkezve az országút jobb oldalán elszórtan üdülőházakkal 
találkozhatunk. A dombokkal és völgyekkel tagolt területen bújnak meg a 
kisebb-nagyobb üdülőházak. A terület bizonyos pontjairól páratlan kilátás nyílik 
a falura és a Bükkre.  
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Magastetős tömegképzés 
 

 
Megfelelő léptékű épület 
  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

43 

 
Egyszerű tömegalakítás, természetes homlokzatképzés 
 

 
egyszerű magastetős tömegképzés  
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI 

ÚTMUTATÓ 
Ebben a fejezetben ajánlásokat teszünk a karakterre jellemző építészeti 
formavilág alapján. 
 
 
Az építészeti útmutató táblázatos formában ábrák segítségével mutatja be a 
karakterekre jellemző építészeti tulajdonságokat. Az ábrákhoz rövid szöveges 
leírást csatoltunk. Minden egyes karakter saját oszlopában jelezzük, hogy a 
karaktre összképe szempontjából javasolható-e az adott építészeti megoldás. 
 
Az útmutató kizárólag ajánlásokat tartalmaz. Konkrét építészeti elképzelés 
esetén az illeszkedés szabályait megtartva el lehet térni tőle. 
 
Jelmagyarázat: 
 
 Történeti I. karakter 
 
 
 Történeti II. karakter 
 
 
 Telepített I. karakter 
 
 
 Telepített II. karakter 
 
 
 Mezőgazdasági birtokközpontok 
 
 
 Üdülőházas karakter 
 
 

✓ Településképileg ajánlott 

 

 Településképileg nem javasolt 

 

 Településképileg elfogadható 

 

- Nem releváns karakter 
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Beépítési mód        

 karakterek:       

 

oldalhatáron álló 
beépítés ✓ - ✓ ✓   

 

szabadon álló 
beépítés  -   ✓ ✓ 

 

ikres beépítés  -     

 

zártsorú beépítés  -     
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Szintszám        

 karakterek:       

 

földszintes beépítés ✓ - ✓  ✓  

 

földszint + tetőtér 
beépítés  -  ✓ ✓ ✓ 

 

egy emeletes 
beépítés  -     

 

több emeletes 
beépítés  -     
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Melléképületek, kerti építmények        

 karakterek:       

 

melléképület és 
kerti építmény 
nélkül 

 -  ✓  ✓ 

 

főépülettel 
összeépítve ✓ - ✓ ✓   

 

utcafronton külön 
építményként  -     

 

külön építményként  -    ✓ 
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Kerítés kialakítások        

 karakterek:       

 

drótkerítés  -   ✓ ✓ 

 

léckerítés  -  ✓   

 

áttőrt kerítés 
lábazattal ✓ - ✓ ✓   

 

tömör fal  -     

  



Egerbakta Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

49 

Tömegformálás        

 karakterek:       

 

egy traktusos 
tömeg ✓ -   ✓ ✓ 

 

két traktusos tömeg ✓ - ✓ ✓   

 

L alakú tömeg ✓ - ✓    

 

szabálytalan 
tömegkontúr  -     
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Tetőhajlás        

 karakterek:       

 

lapostető / zöldtető  -     

 

alacsonyhajlású 
tető  -   ✓  

 

normálhajlású tető 
(35°-45°) ✓ - ✓ ✓ ✓  

 

meredekhajlású 
tető  -    ✓ 
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Tető gerinc irány        

 karakterek:       

 

utcára merőleges 
gerinc ✓ -  ✓  ✓ 

 

utcával párhuzamos 
gerinc  - ✓    

 

utcával szöget 
bezáró gerinc  -     

 

szabálytalan 
elrendezés  -     
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Tetőformák        

 karakterek:       

 

nyeregtető  -  ✓  ✓ 

 

kontyolt tető ✓ - ✓ ✓   

 

sátortető  -     

 

félnyeregtető  -     
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Tetőablakok        

 karakterek:       

 

nincs tetőablak ✓ - ✓   ✓ 

 

tetősíkablak ✓ -  ✓  ✓ 

 

állóablak  -  ✓   

 

ökörszem ablak  -     
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Ablakok        

 karakterek:       

 

hagyományos 
osztású ablak  -     

 

három részre 
osztott ablak  -     

 

két részre osztott 
ablak ✓ - ✓ ✓   

 

osztás nélküli ablak ✓ -  ✓  ✓ 
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Utcai homlokzat        

 karakterek:       

 

gépészeti 
berendezés utcai 
homlokzaton 

 -     

 

telekommunikációs 
eszköz utcai 
homlokzaton 

 -     

 

napellenző utcai 
homlokzaton  -     

 

előtető utcai 
homlokzaton  -     
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Napelem elhelyezés        

 karakterek:       

 

nincs napelem ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

napelem főépületen 
 
(közvetlenül a 
tetőfedésre 
szerelve, egy 
foltban elhelyezve) 

 -   ✓  

 

napelem 
melléképületen ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

napelem külön 
alépítményen  -     
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Hirdetés elhelyezés        

 karakterek:       

 

hirdetés utcai 
homlokzaton ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

hirdetés kerítésen ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

hirdetés előkertben, 
oldalkertben  -     

 

kihelyezett mobil 
hirdetés  - ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Ajánlások útmenti zöld sávok kialakítására (karaktertől függetlenül) 
   

 

füvesítés 
 
szűk és nagyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

virágágyás 
 
szűk, alacsonyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

cserje, sövény 
 
szélesebb vagy nagyforgalmú 
utcák esetében javasolt 

 

 

fasor 
 
széles utcák esetében 
javasolt 

 

Cserjék, sövények és fasorok telepítésénél figyelembe kell venni a 
bűnmegelőzési szempontokat, valamint be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat 
is. A telepítést továbbá befolyásolhatja a meglévő közművek elhelyezkedése. 
A Bükki Nemzeti Park által telepítésre javasolt és tiltott növények listáját a 
településképi rendelet tartalmazza. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Történeti I. Telepített I. 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve terméskő lábazat 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés kiselemes fedés 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon karakterek 
kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott épületelem 
anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken az illeszkedés 
szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat felhasználni. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Telepített II. Üdülőházas 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés meglévőkhöz illeszkedve 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon karakterek 
kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott épületelem 
anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken az illeszkedés 
szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat felhasználni. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Mg. birtokközpontok  

lábazat meglévőkhöz illeszkedve  

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve  

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve  

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve  

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve  

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve  

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve  

korlátok meglévőkhöz illeszkedve  

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve  

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve  

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve  

tetőfedés meglévőkhöz illeszkedve  

kémények meglévőkhöz illeszkedve  

 
 
A TSZ központok a 90-es években felszámolásra kerültek, azonban az 
épületállomány megmaradt, újra hasznosítása folyamatban van illetve 
külterületeken újabb mezőgazdasági épületek is létesülhetnek, ezeknél az 
anyaghasználatnál az illeszkedés szabályait javasoljuk figyelembe venni, 
illetve külterületi természetben való építettségük okán az építésnél, 
átalakításnál, bővítésnél a kilátásvédelem, rálátásvédelem és tájvédelem 
szempontjait is javasoljuk figyelembe venni. 
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JÓ PÉLDÁK SAJÁTOS 

ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 

REKLÁMHORDOZÓK, 

UTCANÉVTÁBLÁK 
 
Településeink közterületeit meghatározó sajátos építményfajták, 
reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések a települések fejlődési 
üteméhez képest rendkívül gyors változásokon esnek át. A technológiai 
fejlődés újabb, és újabb eszközök és hálózatok megjelenését eredményezi 
településeinken. A folyamatosan változó műszaki kialakítások miatt igen 
nehéz, vagy szinte lehetetlen feladat általánosan alkalmazható ajánlásokat 
tenni. Az utcaképben talán leginkább zavaró légkábeles hálózatok lehetőség 
szerinti összevonása mindenképpen javasolható, amíg a földkábeles vezetés 
általánossá nem válik. Majdnem mindenhol elmondható, hogy a sajátos 
építményfajták és egyéb műszaki berendezések elhelyezésénél kevés jó 
példát találunk. Ugyan ez a helyzet a reklámhordozók vonatkozásában is. Ez 
utóbbiak elhelyezésére korábbi fejezetekben karakterenként külön-külön 
ajánlásokat tettünk. 
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Közvilágítás, díszvilágítás (LoNNe ajánlások) 
 
A fény hatással van a növényekre, állatokra és hasonlóan az emberekre is. 
Akár kis mennyiségű, rossz időben érkező fény is megzavarhatja az élőlények 
belső óráját, a hormonok termelését, vagy akár a teljes ökoszisztémát is 
károsan érintheti. A ragadozó-zsákmány kapcsolatok felborulhatnak és az 
éjszakai fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket. Hosszú távon 
mindez a biológiai változatosságot is veszélyezteti. 
 
A helyzet javítása érdekében a kutatók négy cselekvési javaslatot fogalmaztak 
meg. 
 
El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél 
rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K 
alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 
 
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol 
arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk 
közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők 
szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek 
- még a díszvilágítás esetén is - lefelé kell irányulniuk. így például a talajszintbe 
épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. 
 
Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet 
alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m2 
fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU 
útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az 
EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami 
jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. 
 
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, 
vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően a 
közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os 
csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, 
ha nincs arra közvetlen szükség. 
 
 
 
 
 
 
forrás: 
Világítástechnikai társaság 
Óvjuk meg az éjszakát: Egy nemzetközi tudományos kutatóhálózat ajánlásai a kültéri világítás kapcsán 
 
https://goo.gl/wqxxqG 
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Utcanévtábla 
Az utcakép fontos eleme az utcanévtábla és a házszám tábla, de a településen 
való tájékozódásban is kiemelkedő szerepe van. Ezért különösen fontos, hogy 
kialakításuk és elhelyezésük egységes elvek mentén történjen. 
 
Az utcanévtáblát az épület sarkához minél közelebb kell elhelyezni. Az 
elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250-450 cm. Egyes 
övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, mert 
az épület fala messze esik a saroktól, de ez esetben is törekedni kell a 
legmagasabb elhelyezésre. 
 
1. sor A közterület neve - 70mm verzálmagasság 
 
Házszámtábla 
A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra 
vagy középen), 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén 
lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése 
is. 
 
1. sor A közterület neve - 20mm verzálmagasság 
2. sor A házszám - 70mm verzálmagasság 
 
Tipográfia 
A táblák szöveges feliratának alapkövetelménye a jó olvashatóság. A táblákon 
az úgynevezett talpnélküli (sans-serif), groteszk betűtípusokkal kiírt 
információk olvashatók a legjobban. A táblák feliratai számára megfelelő 
betűtípusok pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial. A tábla hátterének és a feliratának 
színe között határozott különbség, kontraszt legyen. A feliratok háttereként 
homogén felületet alkalmazzunk. A feliratok határozott kontúrral készüljenek. 
A feliratokat középtengelyesen, minden sort középre zárva kell elhelyezni a 
táblákon. 
 
Elrendezési vázlat: 
 

 


