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Településünk, Bugacpusztaháza, Bács-kiskunmegye talán legfiatlabb (1835), 

de minden bizonnyal a legkissebb települése. A falu gazdasági erejét a mai 

napig a haszonállatartás adja.  

Kisszámú összetartó közössége számára a természet közeli pusztai, tanyasi 

élet egyik fontos eleme a lakó és gazdasági épületek tájba illeszkedő 

összhangja. 

A község arculata nem hivalkodó, inkább gyakorlatias és rendezett. Az ide 

látogatót egy olyan környezet várja, mely a csendes vidéki élet lehetőségét 

nyújtja. 

Az állatartás itt valóban a lakókörnyezet közvetlen közelében megvalósulhat 

és izelítőt adhat abból a világból, amikor a tanyék uralták az alföld nagy 

részét. 

Bugacpusztaháza közössége merev szabályokat nem kíván alkalmazni az itt 

építőkkel és idekölltözőkkel szemben, de szeretné, hogy értékeit 

megismertesse, és ezáltal megkülönböztethesse magát a környezetétől.  

A kézikönyv lehetőség arra, hogy a jó példékon keresztól kedvet kapjanak a 

pusztai romantika kedvelői a településen történő építkezéshez vagy meglévő 

házuk formálásához. 

 

Farkas István 

önkormányzati főépítész 

 

 

 

 

Az itt élők identitásának fontos  része a magyar népi építészet és a pusztai 

táj tisztelete és szeretete. 

BEVEZETÉS 1 
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BUGACPUSZTAHÁZA BEMUTATÁSA 2 

Bugacpusztaháza 1989-ig Bugac része volt, keletkezésének pontos időpontja nem ismert. A két település múltja és 
jelene szorosan összeforrt. Így az alábbiakban együtt jellemzem a két telpülést. 
A település a Duna és Tisza közötti középső részen, a kiskunsági homokhátságon helyezkedik el. Bugac, Bugacs, 
Bugacháza, Monostorfalva, Bugacmonostor mind Bugac megnevezése volt. A település nevének eredetéről megoszlik a 
vélemény. A kun kódex szerint a „Buga” szó bikát jelent. A „Bugacs” szó a bikával foglalkozó parasztot jelöli. Először egy 

több mint 600 esztendős okmányban található a Bugac tulajdonnév, mely 1391. február 4-én kelt. 
Egy Halason kelt okmány (1451. december 16.) már Bugac helyét és fekvését is megjelölte. 

 

Bugac története szorosan összefügg Kecskemét városával, melynek századokig bérleti, majd tulajdonosi birtoka volt. 
1642-ben Eszterházy Pál a jászok és kunok főkapitánya 6 kun pusztát adományozott Kecskemétnek. Ezzel nagy fejlődés 
indult meg Bugac területén a pásztorkodás, illetve a földek megművelése, a gazdálkodás terén. 
1910-ben Szabó Sándor és 87 gazdálkodó levélben kereste meg Kecskemét város nagy tudású, haladó szellemű 
polgármesterét Kada Eleket, hogy a város közgyűlése faluhelyet jelöljön ki, és biztosítson építési telkeket. Még abban az 
évben kijelölték Monostorfalva helyét. Ez 136 darab, egyenként 800 szögöles építési telekről szólt, megfelelő szélességű 
utcákkal és középületek helyének kijelölésével a Farkasordító erdő szélén. 
Kecskemét fejlődésével Kisbugac és Nagybugac puszták hasznosítása is fontosabbá vált. A pusztán egyre 

hangsúlyosabb lett az állattartás mellett a tenyésztés, és nagy jelentőséget kapott a Szent György naptól Szent Mihályig 
terjedő legeltetési időben a bértartás is. A XIX. század végén már évente 8-10000 darab szarvasmarha, 5-6000 db ló és 
csikó legelészett a környéki pusztákon. 
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Bugac életében jelentős esemény volt a Kecskemét-Kiskunmajsa 

gazdasági kisvasút 1928-as átadása. Az 1932-es év hozott nagy változást a 

bugaci idegen-forgalomban, 4 kecskeméti újságíró tervezetet készített a 

kecskeméti idegenforgalom lehetőségeiről. A tervezet egyik fontos 

célkitűzése volt a ”bugaci puszta népéleti, és jószágtenyésztési 

érdekességeinek bemutatása”. Így a bugaci puszta és pásztorélet 

bemutatása a hazai és külföldi turistáknak. 1933. május 21. fordulópont volt 

Bugac idegenforgalmának életében.  

 

A nemzeti idegenforgalmi szervek, és az országos sajtó részére e napon rendezte meg az idegenforgalmi iroda a 
bugaci bemutatót. Innentől a bugaci idegenforgalom világsiker lett. Látogatók, főleg külföldiek ezrei jönnek, közeli és 
távoli országokból, hogy megtekintésk a bugaci pásztoréletet. 1937-ig közel 20.000 látogatója volt. 
1950 Bugac egyik legjelentősebb változását hozta. Több évszázad után a Kecskeméttől függetlenedett Bugac önálló 
tanácsú településsé vált. Ekkor Bugacon 5.550 fő élt, területe pedig 17.500 ha volt. 
Bugac életében korszakos pozitív változás volt a Kispista út meghosszabbításával a bugaci kövezett bekötőút 
elkészülte 1951-ben, és hasonló jelentőséggel bírt a villany 1956-os községi bekötése, valamint a művelődési ház 
1958-as átadása is. 
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A községi óvoda 1963-ban épült meg, majd 
bővítették a központi iskolát, így alkalmas 
lett a külterületi iskolák tanulóinak 
fogadására. Ebben az időszakban épült ki a 
község ivóvízhálózata, az ÁFÉSZ 
fejlesztette üzlethálózatát, járdák épültek, 
jelentősen változott a község arculata. 
Belterületté vált a jelenlegi Pusztaháza és 
Alsómonostoron a Kistemplom környezete. 
Fejlődött a község ipara is, a Hunostyl 
üzemet nyitott Bugacon, az Erdészet pedig 
fejlesztette fafeldolgozó részlegét és az 
Aranykalász szövetkezet melléküzemágait. 
1970-ben nagyközségi rangot kapott Bugac, 
lakónépességének száma ekkor 4980 fő 
volt. Azonban a lakosság nagy része (3767 
fő) külterületeken lakott. Sajnálatos módon 
Bugac lakosságának fogyása ez idő tájban 
elkezdődött és 1960-hoz viszonyítva 1970-re 
622 fővel csökkent. Ez a tendencia 
napjainkban sem állt meg, ma Bugac 
lakóinak száma 2690, Bugacpusztaházáé 
pedig 255 fő. 
 

1989-ben ismét jelentős változás történt a 

község életében, amikor 

Bugacpusztaháza önálló településsé vált. 

Ettől az időponttól a két település társult 

önkormányzatként egy költségvetésből 

gazdálkodva működik együtt. 
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Községünk legújabb történelmében is világhírűvé vált a 
bugaci puszta. Köszönhető ez a terület egy jókora 
részének védetté, Nemzeti Parkká nyilvánításának, és 
olyan kiváló személyiségeknek, mint Abonyi Imre, Juhász 
László, Kecskeméti László, akik mindannyian fogathajtó 
világbajnokok. Így a Bugac– bugacpusztai 
idegenforgalom ma is jelentős szerepet tölt be a község 
életében. 

A bugaci pusztára látogató turisták ma is megtekinthetik 
az ősi foglalkozásból, a pásztoréletből fennmaradt tárgyi 
emlékeket, vagy az idegenforgalmi idényben a napi 
bemutatókon látható a puszta ötös, a csikós élet, az ősi 
állatfaj, a magyar szürkemarha, a ménes és a rackanyáj 
is. A Nemzeti Parki séta és a lovasbemutatók után a 
túristák a Karikás Csárdában, a Bugaci Csárdában, a 
Délibáb Csárdában és a Táltos Lovaspanzióban jó 
hangulatú cigányzene mellett ismerkedhetnek a 
magyaros ételekkel, ízekkel vagy akár az alföldi borokkal. 
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ÖRÖKSÉGÜNK, VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEK 3 

Kiskunsági Nemzeti Park – Ősborókás 
Bugac a legismertebb magyar puszták egyike, 
máig az őshonos magyar háziállattartás egyik 
központi területe. A Kiskunsági Nemzeti Park 
része, ahol a kiemelkedő természeti értékű 
ősborókás mellett homoki erdők és 
homokpuszták, mocsarak, lápok, nedves 
kaszálók és szikes puszták váltakoznak. A táj 
képe sok helyen még ma is az egykori erdős 
pusztákat idézi. Az Alsópuszta és a Bugaci 
Nagyerdő a piros kereszt és a piros sáv 
jelzésű turistautakon látogatható. A piros 
kereszten haladva juthatunk el a kilátótoronyig, 
ahonnan szép panoráma nyílik az 
ősborókásra. A terület fokozottan védett, ezért 
csak a kijelölt túraútvonalon látogatható. 
A mészben gazdag változatos formakincsű 
homokfelszín értékes növény- és 
rovarvilágnak adnak otthont. 

Pásztormúzeum 
1975-ben épült meg Kerényi József - a 
szárazmalmokat idéző - terve alapján a 
Bugaci Pásztormúzeum, mely azóta is a 
nemzeti park leglátogatottabb kiállító egysége. 
A nomád pásztorélet hagyományos eszközeit 
a kiskun-félegyházi Kiskun Múzeum 
kölcsönözte. A kör alakú bemutató tér 
közepén álló címerfa a legelőterület jelzésére 
szolgált. Mellette az egyetlen épen maradt 
eleséges taliga látható. A tárlókban fából, 
csontból, bőrből, illetve fémből készült 
használati tárgyak, népi hangszerek láthatók. 
A kontyos kunyhó köré félkörívben elhelyezett 
enteriőr a pásztorszállások hangulatát idézi. A 
diorámákban a bugaci puszta és a homoki 
erdők élővilága elevenedik meg. A múzeum 
anyagából kitekintve a pusztai táj panorámája 
tárul elénk, természetes hátteret adva a 
kiállítás anyagának. 
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A bugaci puszta térségében az utolsó 200 évben bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások az egykori 
természetes táj fokozatos karaktervesztéséhez, elaprózódásához vezettek. A folyamat megállításához és 
megfordításához hozzájárulhat:  

- a kis számban még fellelhető egységes és koros növénytelepítések helyi védelme  

- az idegenforgalmi turista és lovaglóutak tervezése, kialakítása, jelzése  

- a tájidegen létesítmények (ipari gazdasági majorok, települési kommunális telepek) elrejtése a tájképben.  
A belterületek zöldfelületei (park, utcai zöldsávok, fasorok) hiányosak, a meglévők kialakításban, fenntartási 
színvonalban, növényállományban nem megfelelőek. Pótlásuk, tervszerű rendezésük a mikroklíma alakítása és a 
kedvezőbb komfortérzet elérése érdekében egyaránt szükséges, s módot ad a helyben honos növénykultúra 
megőrzésére, bemutatására is.  
Bugacpusztaházán a közpark céljára kijelölt terület tervszerű beültetése a feladat. Az utcafasorok egységes telepítése, 
illetve rekonstrukciója rövid távú feladat. 
Bugac és Bugacpusztaháza termőterületein a szántóművelés a domináns gazdálkodási ág, holott 50 éve még a 
gyephasználat, azon belül is a legeltetés volt a jellemző. A pusztai gazdálkodás visszaszorulása a legelők feltörésén túl 
az erdősítésből is adódik. Bugacpusztaháza művelt területeinek 60 %-a erdő.  
A rétek és legelők fogyatkozása ellenére területi részarányuk jóval magasabb, mint a környező településeken, és 
általában a térségben, ami mutatja a helyben hagyományos állattartó gazdálkodás továbbélését.  
A Nagyerdő mellett tartott ménes szintén jelentős létszámú és a lovak mellett más hagyományos állatfajjal is 
foglalkoznak.  
Igen sok új állattartó gazdaság jött létre a mezőgazdaság magánosítása után, szétszórtan, a tulajdonosok tanyáinál.  
A nagymérvű állattartás tehát továbbra is szükségessé teszi a gyepművelés megtartását, s e törekvés összhangban van 
a természetvédelmi törekvésekkel. 
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Bugacpusztaháza 1989-ig Bugachoz tartozott. Építészeti karakterében homogén jellegű, de Bugaccal is egységes. 
Ezért nem különítünk el különböző településrészeket ilyen szempontból. Az ajánlások, irányvonalak egységesen 
illeszthetőek az egész településre. 
Bugac és Bugacpusztaháza a Kiskunfélegyházi Kistérség része. A város a maga intézményeivel, szervezeteivel, 
vállalkozásaival, hazai és nemzetközi közlekedési kapcsolataival és piaci helyzetével vonzásában tartja a környező 
községeket.  
Bugac közvetlenül is szomszédos Kiskunfélegyházával, a tanyásodás és településképződés folyamata is a város 
irányából indult el egykor a puszta felé. A napi ingázás oda-vissza jellemzi ezt a viszonyt. Bugacpusztaháza a volt állami 
gazdasági major dolgozóinak letelepedésével alakult ki. Századokra visszamenőleg e helyről irányította a pusztai 
pásztorkodást a Kecskemét városa által megbízott pusztabíró. Külterületét É-ról az 54-es számú út határolja, ezért külső 
kapcsolataiban erősebben jelentkezik Kecskemét vonzása. Távolsága a két közeli városhoz nagyjából azonos, 25-30 
km. A megyeközponthoz a keskeny nyomtávú vasútvonal révén is kapcsolódik, akárcsak Bugac. A települések ma 
osztoznak az egykori puszta területén, amelynek régi, pillangó formájú körvonala egybeesik a jelenlegi igazgatási 
határokkal. 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELLEMZÉS 4 
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  Bugacpusztaháza morfológiailag rostos halmaztelepülés. 
Morfológiai településtípusok kifejezés alatt a belterületi alaprajzok által meghatározott 
településtípusokat értjük. A Kárpát-medence területén a morfológiai településtípusok 
nem függnek nemzetiségtől. Vegyesen fordulnak elő a települséfajták, illetve átlépik, 
átívelik a nyelvhatárokat. Ha egy adott típuson belül különbségek mutatkoznak, 
altípusok, azok a látszattal ellentétben nem néphez, hanem tájhoz köthetőek. 
Ugyancsak nem bizonyult számottevő befolyásoló tényezőnek a lakosság vagyoni 
helyzete, ileltve a települések jogi helyzete sem. 
A településtípusokat alapvetően a gazdálkodási módok és a földrajzi viszonyok 
határozzák meg. Egy-egy falu képének kialakulásában és formálódásában nagy 
szerepet volt a történelemnek, elsősorban a település saját történelmének. Ez a kép 
sokszor árulkodik arról, hogy a település mikor jött létre és milyen sorsfordulatok érték 
fennállása alatt. 
 
Bugacpusztaháza településszerkezete (rostos halmaztelepülés) a magyar Alföldre 
jellemző szerkezet. Főbb útjai nem sugarasak és nem futnak össze egy központi 
teresedésre, hanem - néhány kivétellel - közel merőlegesek egymásra és közel 
párhuzamosak egymással. 
A ”főutak” által közrefogott szabálytalan sokszög (leginkább négyszög) alakú 
területeket párhuzamos utcák és közöttük szűk, egymással nem egy vonalban lévő 
összekötő utak töltik ki. 
Bugacpusztaháza esetében ez egy tervezett, mérnöki beavatkozással létrehozott 
szerekezet. 
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  Ez a szerkezet egyfajta szabályosság, azonban a nevében lévő halmazosság 
alapvetően azt jelenti, hogy az egyes utak által közrezárt negyedek egymástól 
függetlenül rendeződnek el egy területen, tehát a települési szabálytalanság minden 
lényeges vonásra kiterjed. Bugacpusztaháza valamellyest kivételt képez a mérnöki 
beavatkozások miatt. Az építmények között már az elejétől sem lehetett kötetlenül 
közlekedni. Ez a nyílt halmazosságnak egy olyan változatát képviseli, ahol a nagy 
sűrűsége miatt érzékelhető csoportokat alkotnak. A nyíltság persze relatív. Az 
építmények sűrűségének növekedésével nőtt az egymáshoz való alkalmazkodás 
kényszere, és a halmaz itt hamar zárttá vált. 
 
Ez a típus a települések egyik ősformája, a történelmi Magyarország területén nagyon 
gyakori és jellemző. De előfordul az egész világon, nemzetektől és népektől teljesen 
függetlenül. 
 

A régi időkben a Kecskemét mezővároshoz tartozó Nagybugacon és Kisbugacon 

szilaj pásztorkodást folytattak. A végeláthatatlan, homokbuckákkal  tarkított 

pusztát gulyák, ménesek népesítették be. Bugacpusztaháza nevében őrzi az ősi 

puszta emlékét. 

1. térkép Az Első Katonai Felmérés (1763-1787) 
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2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869) 

 

  

 

 3. térkép A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK 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. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a 
fehérbor jó, a vörös nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez 
jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a 
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a 
legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul 
túlkezeli borát. 
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MAGASSÁG 
 
Bugacpusztaházán a lakóépületek 
magassága közel azonos. 
 
A meglévő épületek sorába az új 
házaknak hasonló magassággal 
szabad épülniük, mint a 
környezetükben lévőké. Beékelődve túl 
magas házak nem illeszkednek 
Bugacpusztaháza utcaképébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 
Bugacpusztaháza területén a 
családiházak tetőhajlásszöge 
egységesnek mondható. 
Az újonnan tervezett, vagy fellújításon 
áteső épületek a meglévő házak közé 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, 
mint környezetükben lévőké. A túl 
magas, illetve túl alacsony hajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek Bugacpusztaháza 
utcaképébe. 
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  TETŐFORMA 
A településen lévő tetőformák egyszerű 
nyereg- vagy sátortetők, néhol ezeknek 
kombinációja. 
Új ház tervezésénél a szomszédos 
épületek figyelembevételével kell 
illeszkedni a környezethez. 
 
A (kontyolt) nyeregtetős házakból álló 
utcaképbe nem kerülhet tördelt, 
összetett tetőformájú épület, hanem a 
szomszédosra hasonló. 
 
Az hazai gyökerek nélküli „mediterrán” 
stílusú házak tervezése kifejezetten 
nem ajánlott, nem csak ide 
Bugacpusztaházára, de más magyar 
vidéki tájakra sem. 
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  TELEPÍTÉS 
Az oldalhatáron álló beépítés a 
jellemző Bugacpusztaházára, a telken 
belüli elhelyezkedés pedig rendszerint 
az utcára merőleges rendszerű. 
 
Nagyobb mértékben hátrahúzni, vagy 
indokolatlanul elforgatni ettől a 
tengelytől nem javasolt. 
 
Az egyvonalban lévő házak adják a 
harmonikus utcaképet. Nem javasolt 
jelszerű lakóépület létrehozása. Az 
egyediségét másképp kell eltérbe 
hozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÍNEK 
Változatos a homlokzatok színvilága, 
és ezt lehet erősíteni, azonban 
vigyázni kell az időjárás hatására 
egyébként is hamarabb halványuló 
élénk színekkel, és igyekezni kell a 
meglévő színvilághoz illeszkedni, a 
földszínek ajánlottak. 
Nem elfogadhatóak a feltűnő színű 
fémlemezfedések vagy burkolatok 
sem. 
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KERÍTÉS 
A település belső részén az épített, 

tömör kerítés még elfogadható, 

tekintettel a beépítési módra. A tömör 

kerítéseket célszerű a ház színével 

egyező színű vakolt, esetleg tégla 

felülettel ellátni, felújítani. A kezeletlen 

felületű beton elemes tömör kerítés 

kerülendő, vagy színezéssel javasolt. A 

színhasználat pasztelszínekkel, 

földszínekkel, a ház színével 

megegyező, harmonizáló formában 

javasolt. 

Bugacpusztaházán jellemzően áttört 

kerítések vannak, főként a település 

peremén, ott kerüljük a tömör kerítést.  

A teljesen áttört drótfonatos kerítést 

utcafronton nem elfogadható. 
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KERÍTÉSEK 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 

Bugacpusztaházán a kerítésekre 
vonatkozó ajánlás terén sem 
külöböztetünk meg eltérő karakterű 
településrészeket. 
Annyi ajánlásként megfogalmazható, 
hogy a faluközpontban a tömör kerítés 
a ház színével egyező színben, vagy 
tégla, illetve fa anyaghasználattal 
megengedhető, ajánlott. 
Tömör kerítés egyáltalán nem ajánlott 
a peremrészeken. 
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KERTEK 

A települést a Kiskunsági Nemzeti 
Parkhoz kapcsolódó természetvédelmi 
területek veszik körül, ezért különösen 
fontos, hogy az épített környezet 
kialakítása mellett ügyeljünk a 
megfelelően gondozott természetes 
háttér, környezet kialakítására. 
Ahol a kerítések zártabb képet, térfalat 
alkotnak az utca felé, azokon a 
helyeken növekszik a jelentősége a 
kerítések mellett futó járda és az úttest 
között elhelyezkedő zöldfelület szép, 
gondozott kialakításának. Igazán szép 
hatást akkor lehetelérni ha nem csak 
néhány ház előtti terület, hanem egy-
egy teljes utca gondozása 
megtörténik. 
 
Azonban legalább ilyen fontosak a 
magánterületeken lévő kertek is. Ezek 
folyamatos gondozása hozzájárul a 
lakók egészségéhez és közérzetéhez 
is. 
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   Településképi szempontból a cserép, nád, természetes pala tetőhéjalás javasolt. 

A homlokzati falakra téglaburkolat, vagy vakolt felület ajánlott. Igyekezni kell a természtes 
anyagok használatára.  

ANYAGHASZNÁLAT 

Kerülendő a településképi és egészségi szempontból is káros hullámpala. Felújításnál 

egyféle héjalás alkalmazandó az egész tetőfelületen! 
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  AJTÓK, ABLAKOK 

A magyar népi építészet egyik könnyen észrevehető jellegzetes eleme az 
lakóházak hosszanti oldalán lévő oszlopos tornác. Bugacpusztaházán is jól 
megfigyelhetőek szép példák. Ezek a fedett-nyitott terek akár fából hozzáépítve 
is készülhetnek, de az épület anyagából, szerves részeként is. 
A tornácos épületek sora, erős utcaképet ad, mely erősíti a település egységes 
arculatát és identitását. Új épület esetében a tornáckialakítást átgondolhatjuk, 
újraértelmezhetjük. 
Bugacpusztaházán kerülendők a fehér műanyag ajtók/ablakok, fehér látszó 
redőnytokkal. Ezek idegenek. Helyettük ajánlott fa ablakok beépítése, akár a 
régieket felújítva, és használhatunk zsalugátereket, melyek harmonikusan 
illeszkednek. 
Az óriási egységes üvegfelületek helyett utcafrontra inkább több kisebb méretű 
nyílást helyezzünk, illetve az üvegmezőket is feloszthatjuk. 



 
 

Mai példák |23 

  
 

   A nem gépjárművek számára 
fenntartott területeken a beton, aszfalt 
burkolat helyett javasolt természetes 
anyagú burkolatkialakítás. Anyaga 
lehet tégla, térkő, vagy természetes 
kő, bazalt. 
Az ipari jelleg kerülendő.  

JÁRDÁK, BURKOLATOK 
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  A település épületeinek burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása 
nagyon fontos szerepet játszik az összképben. Használhatjuk bátran, vigyázva, 
hogy a végeredményen ne kelljen szégyenkezni.  A túlszínezett vagy 
túldíszített házak hamar elveszítik érdekességüket, és az ellenkező hatást éri 
el, azaz inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. Egy jól 
megválasztott burkolat nem csak a mikrokörnyezet milliőjét bofolyásolja, hanem 
az épület szerkezeteinek a védelmét is szolgálja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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Sok helyen megjelenik a népi építészetre jellemző díszített homlokzat. 
Jellemzőek a díszes motívumok, melyek esztétikussá teszik az épületet. 

Sok helyen jellemzőek még a múlt század elejét idéző legtöbbször már nem 
működő kutak, melyeket felújítva szép visszautalás, egyfajta visszakapcsolás a 
település múltjára. Gyöngyszemként díszitik a települést, adnak zamatot neki. 

RÉSZLETEK 
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6 MAI PÉLDÁK 

Ezen az épületen az arányos homlokzatszerkesztés, és a természetes anyaghasználat a kiemelendő. A téglaburkolat 
és a vakolt falfelület izgalmas homlokzatot hoznak létre. 
A súlyosabb hatású téglaburkolat alul, és a vakolt falfelület felül - mely lebegteti a tetőt - nagyon szépen egészül ki a 
fa ereszpárkánnyal. 
Erre a településre javasolt a nem túl széles épületek kialakítása, hagyományos arányúvá tétele, vagy legalább az 
utcai homlokzat tömegének szűkebbre szabása. Az falusias környezetbe illeszkedő tömegformálás nemcsak 
településképi szempontból előnyös, hanem épületenergetikailag is - ha nem tagoljuk túl - illetve a ház kerttel való 
kapcsolata is könnyen megteremthető. Anyaghasználat szempontjából mindenképpen a természetes anyagok, 
például kő- vagy faburkolat, vakolt falfelületek, illetve a fentebb már tagolt, visszafogott színezés részesítendők 
előnyben. 
Az alábbi képeken a kőburkolat használatának egy jó példáját láthatjuk. Hangulatot idézünk vele. A ház nagyon 
harmonikus a kerítéssel, prábeszédben vannak. 
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UTCÁK, TEREK 7 

A virágos, zöld utcák és gondozott terek fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a barátságos, szerethető, 
esztétikus településképnek. Bugacpusztaházán a fák természetes tartozéka a településnek. A közterületeken, utcákon, 
tereken lévő növényzet nagyon fontos szerepet tölt be a település lakóinak életében. A jó út nyilván ezek megőrzése, 
gondozása, és újabbak létesítése. 
Ha az utcákon végigsétálunk, megfigyelhetjük a jellemző beépítési módokat. A településen oldalhatáron álló, mindehol 
kis előkerttel rendelkező beépítés a jellemző. A közterületek tervezésekor is alkalmazkodnunk kell az adottságokhoz, 
mint utcakeresztmetszet, jellemző homlokzatmagasság vagy tetőformák. Tekintettel legyünk környezetünkre, hogy ne 
alakuljon ki kesze-kusza utca- és településkép. 
Éljünk a lehetőséggel, tegyük szebbé településünket, élőhelyünket! 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8 

Manapság egyre gyakoribb, hogy egyes településeken az utcai hirdetéseket egyéni engedélyhez kötik. El lehet 
gondolkodni, milyen lenne újra a világ tolakodó reklámok nélkül.  
Egy cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. 
Ennek megfelelően kell alkalmazni a makerting eszközeit. 
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