
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegyesd 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
  



 
 

2 
 

 
  

1. Bevezetés  3 

 

2.  Hegyesd bemutatása  5 

 

3.  Örökségünk  8 

 

4.  Eltérő karakterű településrészek Hegyesd  16 

 

5.  Építészeti útmutató  21 

 Magasság 

 Tetőhajlásszög 

 Tetőforma 

 Telepítés 

 Színek 

 Terepalakítás 

 Kerítések 

 Kertek 

 Erkélyek, tornácok 

 Ajtók, ablakok 

 Homlokzatképzésre 

 Részletek 

 

6.  Mai példák  31 

 

7.  Utcák, terek  33 

 

8.  Hirdetések, reklámtáblák  35 

TARTALOMJEGYZÉK 



 
 
 

3 
 

 

   
Szeretettel üdvözöljük Hegyesden! 
  
A Dunántúl egyik legszebb vidékén a Tapolcai Medencében helyezkedik el 
Hegyesd. 
A település nevét a vulkáni kúp hegyről, a “hegyes” hegyről kapta. A községet 
átszeli az Eger-patak, mely a régi időkben vizimalmokat hajtott, jelenleg 72 
hektáros havastavat táplálja úton a Balaton felé. A környező hegyek idili 
környezetet biztosítanak az itt lakók és idelátogató természetbarátok számára. A 
meredek hegy megmászását a várromokról nyíló csodálatos kilátással jutalmazza a 
természet, távol csillog a Balaton, közelebb Tapolca Városa és a környező falvak 
(Monostorapáti, Sáska, Zalahaláp, Tapolca-Diszel), majd a vulkáni hegyek és a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park szőlőhegyei, valamint a távolbanyúló hűs erdők 
csalogatják az idelátogatót. A környező bazalt szőlőhegyek díjnyertes borait 
ízlelhetik a faluban a családias hangulatú malomban létrehozott borászatban. A 
barátságos, rendezett és folyamatosan szépülő település kedvező természeti és 
épített adottságaival várja az itt élőket és az idelátogatókat.  
 
Kézikönyvünk segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek 
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet 
szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon 
építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, a település képéhez illeszkedik, azt 
ízléssel viszi tovább, ezáltal csatlakozik Hegyesd közösségéhez. 
Célja a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a 
valódi szabadság megismertetése. 
 
Ez a kézikönyv nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő 
kezdeményezés, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet a 
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a 
település egyaránt. 
 
A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival és a 
településsel. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 
egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással.  
 
Kérem, érezze magáénak városunkat: legyen Ön is alakítója településünknek, 
kísérje figyelemmel jövőnk alakulását! 

 

Stark Sándor polgármester 
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Hegyesd Veszprém megyében a Tapolcát Veszprémmel 

összekötő 77-es főút mentén, az Eger-patak völgyében, 

Veszprémtől kb. 40, Tapolcától kb. 10 km távolságra fekszik.  

A településre annak a várnak a neve vonódott át, amely egy 

feltűnően hegyes, csúcsos magaslaton épült. Az iratok szerint 

a Hegyesd-hegy csúcsán épült vár már 1282-ben állott és a 

Gyulaffy család lakta. A vár 1329-ben és 1359-ben királyi 

várnagyok székhelye, vagyis királyi vár.  

Maga a vár 1504-ben omladozó állapotban volt. A török 1561. 

április 16-án foglalta el, ám nagy katonai erőfeszítéssel egy 

évre rá visszafoglalták, de a vár az ostrom ideje alatt rommá 

vált. A vár 1519-ben az Esterházy család hercegi ágának 

tulajdonába került.  

A hegyesdi határ hasznot hajtó részei a makkos erdök, erdei 

legelők, és erdei kaszálók voltak. Haszonvételi összeírások 

maradtak fenn, melyek említik, hogy a nagykiterjedésű 

erdökben a földesúr irtást engedélyez a jobbágyoknak és 

nemeseknek egyaránt. Az irtott földeket később holdanként 

eladták. Az irtások nagy szerepet játszottak Hegyesd 

gazdálkodásában. 

Híresek voltak már a középkorban az Eger-patakon álló ás a 

várhoz tartozó vízimalmok. A legrégibbek egyike a 

Szamármalma, amely több mint két évszázadon át működött. 

1801-ben 4 malmot hajt az Eger —patak. Ezek közül egyet, a 

Kisalmád névűt ez évben alakították át az egyik vashámorból 

örlő malommá.  

 

A megyebeli többi Apátitól történő megkülönböztetésük 1485-

ben Monostorapáti, 1520-ban pedig Almádapáti névvel 

szerepel a források¬ban. A 16. században még mind a három 

neve előfordul, később a mai Monostorapáti állandósul. 1342-

ben találkozunk a névvel először, amikor a hegyesdi várnagy 

az általa Hegyesd várához csatolt villát királyi parancsra 

HEGYESD BEMUTATÁSA 2 
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Az uradalom saját gazdálkodásában használja a prédium nagyobb részét.  

1754-ben svájci tehenészetet alakít ki. 1760-tól vashámort alakítanak ki 

és szenet égethetnek. A vashámor jelentős mennyiségű haszon és 

gömbvasat, lemezt állít elő.  

Miután a földesúr saját gazdaságát kezdte kiépiteni Hegyesd területén, 

megszervezte a tehenészetet és a sertéstenyésztést. Mivel a 

jövedelemhez munkáskéz és robot szükséges, elhatározta a puszta 

megtelepitését. A szerződést Pál herceg köti a Feketeerdó környékéről 

érkezett sváb telepesekkel. Ők a puszta mellett építik fel házaikat, és 

irtásokat kapnak művelésre, majd további németek telednek le a 

Magyarország más területeiről. 

A falu karakterét meghatározzák azok a gazdasági és társadalmi 

körülmények, melyek évszázadok óta jellemzik az itt lakók életét. 

Lakossága szinte kizárólag a mezőgazdasági termelésből élt, jelentős 

számú állatot tartott, gabonát termelt, több malmot üzemeltetett az 

Eger-patakon. Megőrizte falusias, nyugodt életteret biztosító 

környezetét. A lakosság viszonylag konszolidáltan élt, 

épületállományának alakulása is méretéhez igazodott. 

A XIX. században még 354 lakost számlált a település, önnálló temploma 

1991-ben épült. 

A község mindig együttműködött a környező településekkel. 1990 előtt 

közös tanácsú község székhelye Monostorapáti volt, mely mára 

körjegyzőségi székhelyként működik Hegyesd, Sáska, Taliándörögd 

településekkel. 
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A település részben a Hegyesdi-hegy oldalán fekszik, részben követi az 

Eger-patak völgyét. A település közepén lévő dombról jó kilátás nyílik a 

falura. A község lakóinak száma eléri az 178 főt. A település tiszta 

rendezett, gondozott az infrastruktúra teljes körű. Az óvodai nevelés, 

iskolai oktatás, az egészségügyi ellátás szervezett. A gyönyörű környezet 

nyaranta jelentős számban vonzza az ide látogatókat. 

A település különböző részein más és más építészet jelenik meg, az 

egymásra figyelő házak sokasága azonban békésen megfér egymással. 

Természetesen itt is vannak olyan házak, amelyek nem igazán illemek a 

településképbe. Ilyen épületek általában akkor születnek, amikor 

építtetőik mindenképpen szeretnék megkülönböztetni magukat 

környezetektől. Érthető, ha a sokszor túlgondolt, bonyolult formákból 

vagy össze nem Illő anyagokból összerakott, vagy túlzó méretű házak, 

zsúfolt kertek előtt fejcsóválva sétálnak el a helyiek.  
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A régészeti kutatások során előkerült leletek azt igazolják, hogy ez a terület, ahol 

Hegyesd elhelyezkedik - talán amióta az ember megjelent e tájon - rövidebb-hosszabb 

megszakításokkal mindig lakott hely lehetett, köszönhetően a kedvező telepítő 

tényezőknek: ivóvízvételi lehetőség közelsége (Eger-patak), várhegy, megtelepedésre 

alkalmas, belvízmentes területek, lankás domboldalak léte, amelyek lehetővé tették 

azt, hogy a tó vízszintingadozásai mellett biztos élettér jöjjön létre. 

Az 1760-as években megjelent első katonai-, illetve az 1852-ben kiadott második 

katonai térképeken, és az 1857-ben megjelent első kataszteri-, illetve az 1890-körül 

megjelent harmadik katonai térképen is egyaránt  

A település terepviszonyait kanyarokkal követő főutcája (Petőfi Sándor u.) a 20. század 

első felében mindét végén tovább fejlődött, mi több Veszprém irányába, az Eger 

patakon túl új településrész is kialakult. A főutcából több mellékutca nyílik. A 

műemlékileg védett római katolikus plébániatemplom uralja a faluképet. A falu 

rendezett, ápolt megjelenésű, egy „lakható” kistelepülés képét mutatja. 

Hegyesd bel- és külterületén, két országos védelem alatt építészeti emléke mellett, 

több helyi védett épület, örökségi érték is található.  

A műemléki védettséget élvező római katolikus plébániatemplom és az apátsági rom 

mellett, több lakóház, gazdasági épület, faragott kőemléke (útszéli kereszt és szobor, 

síremlék) van, mely helyi védelmet, de legfőképpen figyelmet érdemel. 

ÖRÖKSÉGÜNK  3 
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Hegyesdi várrom 

A várrom megfelelő állapotú, stabil. Megközelítése a sárga 

jelzésen lehetséges, részben lépcsőkkel kialakított úton. A 

várhegyen egy tanösvény végigjárásával is színesíthetjük 

ottlétünket, s rengeteg hasznos információra tehetünk szert. A 

várrom tetejéről (mindössze pár négyzetméteres területről van 

szó) csodálatos panoráma nyílik a Tapolcai-medence, Sümeg, a 

Lesence-vidék és a Balaton felé.  

A rom környezete ex-lege védett.  

fotók: www.muemlekem.hu 
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Kőhíd  

 

A településre bevezető úton az Eger patak felett ível át a kőhíd. 

Közepén kis kápolna található.  
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   Helyi védelem alá javasolt épületek 

Lakóházak, gazdasági épületek: 

A település lakótelkei szalagtelkek és fésűs elhelyezkedésűek. Általános az 

utcavonalra való építés, bár az újabb épületeknél kis előkert is megjelenik. A 

faluközpontban gyakori az utcával párhuzamosan épített épület. Több olyan telket 

látni, ahol több család is él egyazon, soros beépítésű udvarban. A lakóházzal 

szemben ólak, kút, kiskert található. A telek hátsó része leválasztva, ez a terület 

művelés alatt áll. 

Hagyományos a kőépítkezés, ritkán előfordul a vályogtégla, később az égetett 

téglafalazat. A hagyományos épületek tetőszerkezete a keresztgerendákra ültetett 

nyeregtető, esetleg oldalszelemenen erősítéssel. A födémszerkezet felül borított 

porfödém, zsuppal, illetve náddal fedve. Napjainkban csak égetett cseréptetőt, 

illetve palát látni a házakon. Igen kevés számú régi lakóház állománya, a döntő 

többség nem régibbi 100 évesnél, általában az 1900-as évek után épültek. 

Az egyedi védelem alatt nem áll épület, a helyi értékes és hagyományos építészeti 

jegyeket hordozó, vagy eredeti tömegrendjüket őrző épületek is találhatóak a 

településen. Javasolt ezeknek az épületeknek a felújításai bővítése, esetleges 

átépítése csak a védett értékek megtartásával, vagy utalásszerű megjelenítésével 

lehetséges. Ennek célja, hogy az apró értékes részletek fennmaradjanak a jövő 

generációi számára és mintául szolgáljanak. Ugyanakkor nem szükséges a teljes 

épület egykori állapotának konzerválása, a hagyományos karakterjegyeket és 

formákat kortárs anyaghasználattal is meg lehet valósítani.  

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, lakóépület tömegével 

és nyílásrendjével védendő építészeti érték. Helyreállítható eredeti részleteket 

hordozó hagyományos tömegformálású, védelemre érdemes épület, a felújítás 

során a nyílásrend megtartandó.  
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KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK  

 

Hegyesd örökségi értékei között, a településen megőrzött 

kőfaragóipar emlékei, a kőkeresztek. Helyi védelmük 

megteremtése, illetve a megőrzésük biztosítása mindenáron 

javaslatunk tárgyát képezi. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  

 

Hegyesd geomorfológiai elhelyezkedésének és természeti értékelnek köszönhetően jelentős természetvédelmi szempontból védendő területekkel 

rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a település egyedi arculatához, esztétikai megjelenéséhez. Az Ökológiailag értékes területek különböző szintű 

természetvédelmi oltalom alatt állnak.  

Hegyesd közigazgatási területének egy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területére esik. Káli-

medence megnevezésű kiemelten fontos ÉTT által érintett 

Hegyesd közigazgatási területét Natura 2000 területek közül az Agár tető néven kihírdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti. 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül mind a magterület mind a pufferterület megtalálható.  

Hegyesd a Balaton kiemelt üdülőkörzet része így a 2000. évi CXII. törvény további előírásokat tartalmaz a területére.  

 Ágó-fennsík sziklaürege 
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EGYEDI TÁJÉRTÉKVÉDELEM  

 

A sem természetvédelmi, sem műemléki oltalom alatt nem álló tájalkotó 

elemek közül számos olyan található, melyek természet, történelmi, 

kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból jelentőséggel 

bírnak, illetve a tájjelleg szempontjából számottevők. Ilyenek a fent 

bemutatott vallási emlékek mellett Petőfi és Zrínyi utcai közkutak. 

Javasolt a távközlési berendezések eltakarása. 

 



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegyesd eltérő karakterű településrészeit a 

hagyományosan kialakult falusias beépítésű 

terület, a gazdasági terület, a belterületi 

jelentős zöldfelületi területek, a település 

környéki mezőgazdasági területek, az 

erdőterületek, a rekultiválandó 

bányaterület és a település határában lévő 

halastó alkotják. 

Hegyesd önkormányzata nagy hangsúlyt 

fektet a táji és történeti hagyományokat 

figyelembe vevő harmónikus táj- és 

utcaképre. 
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  Falusias terület  

A falusias terület lényegében a település beépített belterülete. Itt az intézmények és 

lakóházak sorakoznak békésen egymás mellett, megadva ezzel a falu nyugodt 

alaphangulatát. Az épületek oldalhatáron, általában utcafronton vagy keskenyelőkerttel 

helyezkednek el. Ennek köszönhetően a kertek megfelelően benapozottak és szélvédettek. 

Itt találjuk a faluházat, orvosi rendelőt, a templomot, az önkormányzati hivatalt és az 

iskolát.  

Az újabb telekosztások illeszkedtek a meglévő struktúrához, a telkek közel azonos 

méretűek és formájúak. Az épületek az elmúlt évtizedekre jellemző fejlődési struktúrát 

mutatnak. 

A falusias területen a történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, 

javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetbren jellemző 

tetőhajlásszög alkalmazása. Az új épületeket, építményeket a meglévő, illetve a 

fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a 

szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat ne 

zavarják.  

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti 

karakterhez igazodó legyen. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom 

jellemző hajlásszöge 40-45º közötti legyen. Egyszínű tetőfedés javasolt.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben 

tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal 

együtt tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 

megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést 

tervezni, építenł. A teljesen tömor, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és 

hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A 

nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, 

levegősebb lesz a kertünk. 
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Gazdasági terület  

A mezőgazdasági üzem elengedhetetlen 

velejárói a nagyüzemi mezőgazdasági 

termelésre átállt kultúrtájnak. Az üzem 

heterogén építmény és épületállománnyal 

rendelkező terület. Arculata a különböző 

tervezési koncepciók és építési korszakok 

szerint változott a kor szükségleteinek 

megfelelően. 

A vízmű területei szintén gazdasági területhez 

tartoznak. 

 

Mezőgazdasági terület  

Hegyesd falu-környéki külterületének táj-

használatában a szántóföldi növény-termesztés 

a meghatározó. Az összefüggő szántó művelésű 

táblákat mezsgyék, fasorok tagolják, biztosítva 

ezzel a táj változatosságát. 

Ezen kívül gyep területek szolgálják az 

állattartási igényeket. 
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Várhegy 8039 056 

Várhegy 8040 056 

Elsőmajor (Víztároló) 8041 05/20, 05/21 

Víztároló gátja 8042 05/29 

Péter-hegy D-i oldala 8043 0154/11, 0154/10, 0154/5 

Péter-hegy É-i lejtője 8044 0155, 0154/12, 0154/11, 0154/7, 08 

Péter-hegy tetejének ÉNY-i része 8045 0154/11, 0154/7 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – azok természeti 

értékei, illetve a természetközeli jelleg által meghatározott tájkarakter miatt 

vagy a jellegzetes tájhasználatra tekintettel – a településképet meghatározó 

településkarakternek tekinthetők. Fontos ezen területek természeti állapotának 

megtartása, javítása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Hegyesd teljes 

közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő.  

Az Agár-tető térsége és ezen belül Hegyesd település kiemelt táji értéket 

képviselő terület, amelynek egészén a helyi sajátosságok megőrzése (fenntartása 

és az ahhoz alkalmazkodó tájhasználat) az értékvédelem alapvető feladata. 

A település keleti részbe beékelődve helyezkedik el az országos védelem alatt 

álló Hegyesd-hegy területe mely közrejátszik a helyiek identitásának 

kialakulásában és erősítésében. 

A település területén egyéb védendő földtani értékek is található: az Ágó fensík 

sziklaürege. 

A régészeti lelőhelyek listája: 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban 

válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések 

ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel 

ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami 

érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 

 

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, 

leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan 

kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 
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Ajánlások a falusias területre: 
 

A Telepítés a falu területén többnyire oldalhatáros, utcafrontosan vagy csekély előkerttel építve. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az 

utcára merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az épület a telek utcafronti részére hosszanti oldalával 

merőleges. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 

Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 

kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

       
 

 

Terepalakítás 

 

Lejtős terep esetén az épületek terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására. Jó a terepalakításnál a ház 

részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület 

eleve terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális. 

Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá 

az épület teljes kiemelése sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik szomszédai és a környező fák közül. 
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Magasság 

 

A falu területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint 

környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
 

Tetőhajlásszög 

 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 

környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 

   
 
Tetőforma 
 

A falu területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással vagykontyolva. Új házak építésénél a 

szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt 

tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással. 

 

40º 45º 
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Színek 
 

A lakóterület színvilága jellemzően visszafogott, hasonló anyag és színhasználat. A meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építhetők. 

Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fedések. 

 

 
 
Kerítések 
 

A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kő- vagy falazott, vakolt kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az 

áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások a hagyományos kő- vagy falazott, vakolt kialakítással is elfogadhatóak. Az áttört 

kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 

   
  



 

25 
 

 

 

 

 

  

A régi házak részleteit öröm megfigyelni. 

Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, 

formakincsük időtálló, az alkalmazott anyag 

szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, 

lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől 

egyik aktívan alakítják a végső látható képet, 

hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent 

egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk 

meg, választunk ki. A színek használata, a 

változatosság gyönyörködtet, ezek összképének 

gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a 

részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a 

tulajdonos már mást szeretne vagy az elérhető 

technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros 

kapu, rejtett árnyékoló). 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a 

közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 

ingatlantól. A kertkapu a megérkezés, fogadás 

kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu 

kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az 

épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne 

hivalkodó. 

KAPUK, KERÍTÉSEK 
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Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a 

környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet 

közösen formált. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló 

fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe 

ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a 

ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti 

építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi 

épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már 

meglévő fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a 

környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas 

növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 

méretének érzetét. 

KERTEK 
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A településen jól megkülönböztethetőek az épületekhez 

kapcsolódó átmeneti terek kialakítási típusai. Hegyesd területén a 

régi épületekre a népi építészet hagyományos oldaltronácai a 

jellemzőek. Ezzel szemben az újabban épült házak tornác és 

terasz kialakításai változatosabb képet mutatnak. A házak 

tömegkialakításába szervesen illeszkedő átmeneti terek az 

épülettel együtt képeznek harmonikus egységet. 

A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő megoldás 

lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet 

mutat, mely erősíti a település egységes arculatát. Új épület 

teraszainak, tornácainak kialakításánál törekedjünk az egyszerűségre 

mind formájában, mind anyaghasználatában. 

TERASZOK, TORNÁCOK 
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  Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban 

befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 

nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A megkülönböztetett 

településkarakterek nyílászáróiban is eltérő képet mutatnak, mely 

sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.  

A hagyományos nyíláskialakítás a településen jól megfigyelhető: 

kétszárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai 

homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. Jellemzően hosszanti 

kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.  

A hagyományos nyílászárók sokfélesége változatos településképet 

mutat. Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó 

kialakítással, nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az 

esztétikus utcaképet is erősítjük. A meglévő egységes utcaképbe 

illeszkedést segíti, ha az épület nyílásait a környéken található 

házakéhoz hasonlóan alakítjuk ki. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is 

kedvelt tulajdonosi eszköz volt. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső 

összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és 

utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól 

megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is 

szolgálja. 

Az épületek homlokzati kialakításánál az esztétikum mellett fontos, hogy jól 

illeszkedjen környezetéhez. Ezt erősítik a tiszta épülettömegek, a nyílászárók 

kellemes arányai és a hagyományos anyagok használata egyaránt. A homlokzati 

felületeken jellemző a természetes anyagok használata. A tégla, kő, fa anyagú 

és a vakolt felületképzések egyaránt jellemzőek. A különböző anyagok 

megfelelő mértékben való társítása szép homlokzatot képez, mely erősíti az 

egységes karakterű településkép kibontakozását. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
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Az ördög a részletekben rejlik, mondják. És valóban, hiába jó a tömeg, szépek 

az arányok, megfelelő a szín, ha részletek elnagyoltak, átgondolatlanok, oda az 

egész. Figyeljük meg régi épületeink részleteit. Elődeink fa- és fémmunkái 

csodálatosak, formakincsük időtálló, az alkalmazott anyagok szépen 

öregszenek. Épületeinket egyedibbé tehetjük a részletkialakításokkal, úgy mint: 

postaláda, házszám és feliratok, lámpák, homlokzati részletek. 

RÉSZLETEK 
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6 
 

MAI PÉLDÁK 

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, 

hanem az organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem 

válhat múzeummá, skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos 

megújulás, ahogy az élet alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése 

miközben a szervezet önazonos marad.  

Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy Hegyesd, ahogy a 

múltban, úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket felvonultatni 

középületei megformálásához.  

A településen több új építésű vagy átalakított épület is a történelmi 

település arculatát mutatja.  
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A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének 
elérése már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi 
elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott 
szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet. 
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért 
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva 
alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, esetleges felszíni elemeinek tájba 
illesztésére is. 
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a 
helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel 
rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos. 
Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. A nem 
megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A 
teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a 
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a 
tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok 
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 

 

UTCÁK, TEREK 7 



 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

  

A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek 
nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 
hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, 
de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. 
A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően 
is. Egy szebb otthonért, lakókörnyezetért dolgozunk mindannyian, 
de ez nem áll meg a kerítésünknél, felelősséggel tartozunk az 
utcaképet befolyásoló elemekért is. 
 
Kerülendő a hivalkodó reklámok használata, továbbá lehetőség 
szerint mellőzni kell azokat, amelyek nem Úrkút épülését, 

fejlődését és nem a lakosság tájékoztatását szolgálják. 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8 
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