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A Bugac a magyar nyelvben nemcsak egy közigazgatási 
egységet, hanem a tanyavilágot, a magyar kultúrát és 
hagyományokat is jelenti. Ennek kiemelt, fontos része az 
épített környezet. 
Ha valaki a régi csikósok és betyárok világát elképzeli, eljön 
Bugacra és megnézi, milyen lehetett a Jancsó Miklós által 
bemutatott Szegény legények élete. 
A sokszor kilátástalan, mások számára talán ijesztő tanyasi lét, 
lovakkal, szürke marhákkal, juhokkal. Ez jelenti az alföldi 
magyar ember számára a hagyományos vidéki létet, paraszti 
kultúrát. Ha a következő nemzedékek számára át akarunk adni 
valamit ebből a világból, a természeti és épített környezetünket 
úgy kell alakítani és gondozni, hogy a meglévő értékeink ne 
vesszenek el! 
Ez a kézikönyv nem teremt arculatot és nem őrzi meg azt, de 
talán felhívja a figyelmet arra, hogy mik azok az értékek, 
amikre az itt élők büszkék lehetnek és talán nem is látják már 
őket. Javaslataink nem kötelező jellegűek, nem korlátozzák az 
önmegvalósítást, de figyelembe veszik a helyi építészeti 
kultúrát. Célunk nem skanzen építése, hanem olyan segítség 
nyújtása az építtetőknek, amiből talán új ötleteket meríthetnek 
és hozzájárulhatnak egy olyan közös gondolkodáshoz, mellyel 
településünk egységesebbé, harmonikusabbá, összességében 
pedig jobban élhetővé válik. 
 
Farkas István 
önkormányzati főépítész 

BEVEZETÉS 1 
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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. 

BUGAC BEMUTATÁSA 2 

 

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. 
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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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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 vasútállomás épülete 

  

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.  
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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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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. 

ÖRÖKSÉGÜNK, VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 

TERÜLETEK 
3 

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.  
Bugac belterületén a templom előtti fásított tér alakítandó közparkká. Bugacpusztaházán a közpark céljára kijelölt terület 
tervszerű beültetése a feladat. Alsómonostoron a meglévő játszó- és sportterület fejlesztendő tovább. Az utcafasorok 
egységes telepítése, illetve rekonstrukciója mindhárom belterületen rövid távú feladat. A zöldfelületek rendszerébe az 
igen nagy méretű és jó fekvésű belterületi vízműtelepeket is célszerű bevonni, a technológiai követelményekhez igazodó 
növénytelepítéssel. 
Bugac és Bugacpusztaháza termőterületein a szántóművelés a domináns gazdálkodási ág, holott 50 éve még a 
gyephasználat, azon belül is a legeltetés volt a jellemző. Bugac területén ma már 40 % fölé emelkedett a szántóművelés 
aránya a termőterületen belül, éppen duplája a gyep részesedésének. 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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  Bugac, mint önálló település csak a múlt század eleje óta létezik. A Kecskeméthez tartozó, de attól területileg elkülönült 
pusztán az emberek tömeges letelepedése teremtett új viszonylatokat. Bugacpusztaháza esetén még ennél is rövidebb 
múltról beszélhetünk: a község mindössze 12 éve önállósodott.  
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. Alsómonostor - egyéb 
belterület - szerencsés fekvésű, útba esik a községek és a város között. A név jelzi a hely történetiségét, amelynek 
azonban már nincsenek látszó nyomai. A középkori települést, monostort és temetőt csak sejtetni engedik a régészeti 
leletek.  
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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Bugac morfológiailag rostos halmaztelepülés. 
A morfológiai településtípusok kifejezés alatt a belterületi alaprajzok által 
meghatározott településtípusokat értjük. A Kárpát-medence területén a morfológiai 
településtípusok nem függnek nemzetiségtől. A településfajták vegyesen fordulnak elő, 
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 befolyásoló tényezőnek a települések jogi 
helyzete, illetve számottevően a lakosság vagyoni helyzete sem. 
A településtípusokat alapvetően a földrajzi viszonyok és a gazdálkodási módok 
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. 
 
A rostos halmaztelepülés a magyar Alföldre jellemző szerkezet. Főbb útjai nem 
sugarasak és nem futnak össze egy központi teresedésre, hanem közel merőlegesek 
egymásra és közel párhuzamosak egymással. 
A ”főutak” által közrefogott sokszög (leginkább négyszög) alakú területeket 
párhuzamos utcák és közöttük szűk, egymással egy vonalban lévő összekötő utak 
töltik ki. 
Bugac esetében ez egy tervezett, szabályzott szerekezet. 
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  Ez egyfajta szabályosság, azonban a 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. Bugac 
egy kivételt képez a mérnöki beavatkozások miatt. Az építmények között kötetlenül 
lehetett közlekedni. Ilyen típusú halmazoknak tekinthetjük a nyugati határvidéken, a 
gyepükön létesített szereket és az alpesi szórványokat. Míg ezeknél az épületek közt 
jelentős távolságok is lehetnek, addig a halmazos településeken vagy a kertes alföldi 
települések palánkfalán belül a körülkerítetlen házak is eredetileg szabadon, de 
sűrűbben épültek. Ezek a nyílt halmazosságnak egy olyan változatát képviselik, ahol a 
nagy sűrűsége ellenére még nem alkotnak érzékelhető csoportokat. A nyíltság persze 
relatív. Az építmények sűrűségének növekedésével nő az egymáshoz való 
alkalmazkodás kényszere, és a halmaz lassan zárttá válik. 
 
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. 
 

1. térkép Az Első Katonai Felmérés (1763-1787) 



 
 

|15 

  
 

2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869) 

3. térkép A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK 5 

Hogy mitől szép egy lakóház?! Egyáltalán mi a szépség?! Nem lehet egy 
mondatban válaszolni. Neves építészek és filozófusok a legkülönbözőbb 
nézőpontok 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. Viszont a rossz bort egyértelműen fel lehet ismerni. Ebben a 
fejezetben nem fogunk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, 
mert felesleges lenne. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a 
legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul 
túlkezeli borát. 
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MAGASSÁG 
 
Bugacon a családi házak magassága 
közel azonos. 
 
A meglévő épületek közé ékeldő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint a környezetükben 
lévőké. A túl magas házak nem 
illeszkednek Bugac utcaképébe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 
Bugac területén a családiházak 
tetőhajlásszöge szinte kivétel nélkül 
azonosak. 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük, mint környezetükben 
lévőké. A túl magas, illetve túl alacsony 
hajlásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek Bugac utcaképébe. 
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TETŐFORMA 
A településen lévő tetőformák egyszerű 
nyereg- vagy sátortetők, esetleg 
ezeknek a kombinációja. 
Új ház tervezésénél a szomszédok 
figyelembevételével kell illeszkedni a 
környezethez. 
 
A 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 Bugacra. 



 
 

Mai példák |19 

  
 

  TELEPÍTÉS 
Bugacra az oldalhatáron álló beépítés 
a jellemző, a telken belüli 
elhelyezkedés pedig az utcára 
merőleges rendszerű. 
 
Indokolatlanul elforgatni ettől a 
tengelytől és nagyobb mértékben 
hátrahúzni nem javasolt. 
 
Néhol az utcától azonos távolságra 
visszahúzott elrendezés jellemző. Itt 
ettől eltérő beépítés szintén nem 
javasolt. 
Az egyvonalban lévő házak adják a 
harmonikus utcaképet. Nem javasolt 
jelszerű lakóházat tervezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÍNEK 
A homlokzatok színvilága változatos, 
és ezt lehet erősíteni, azonban 
vigyázni kell az élénk színekkel, 
melyek egyébként is hamarabb 
halványulnak az időjárás hatására és 
igyekezni kell a meglévő színvilághoz 
illeszkedni, például földszínekkel. 
Nem elfogadhatóak a rikító 
fémlemezfedések vagy burkolatok 
sem. 
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KERÍTÉS 
A település központi részén az épített, 

tömör kerítés elfogadható, követhető, 

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, a ház 

színével megegyező, harmonizáló 

formában javasolt. 

Bugac azon részein, ahol jellemzően 

áttört kerítések vannak, főként a 

település peremén, ott kerüljük a tömör 

kerítést.  

A teljesen áttört drótfonatos kerítést 

utcafronton szintén próbáljuk kerülni. 

 



 
 

Mai példák |21 

  
 

 

 

  

Bugac községben kerítésekre 
vonatkozó ajánlás terén, sem 
külöböztetünk meg eltérő karakterű 
településrészeket. 
Ajánlásként annyi megfogalmazható, 
hogy a faluközpontban a tömör kerítés 
a ház színével egyező színben, vagy 
tégla, illetve fa anyaghasználattal 
megengedhető, ajánlott. 
A peremrészeken tömör kerítés nem 
ajánlott. 

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. 
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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. 
A településközponti részen a telkek az 
utca irányába zárt képet mutatnak. 
Ezeken a helyeken növekszik a 
jelentősége a tömör 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. 
 
A telkeken belüli kert szerepe is 
nagyon fontos településképi 
szempontból. Amellett, hogy rendezett 
kertet gondozunk, kis tudatossággal, 
például déli homlokzat elé ültetett 
lombhullató fákkal még energetikailag 
is jól járhatunk. 

KERTEK 
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Településképi szempontból a cserép, nád, természetes 
pala tetőhéjalás javasolt. 

Igyekezni kell a helyi adottságoknak megfelelő 
építőanyagokat alkalmazni, ezen belül is a természetes 
anyagokat kell előnyben részesíteni. 

ANYAGHASZNÁLAT 

Kerülendő a településképi és egészségi 

szempontból is káros hullámpala. Felújításnál 
egyféle héjalás alkalmazandó az egész 
tetőfelületen! 
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A népi építészet egyik legjellegzetesebb eleme az 
lakóházak egyik hosszanti oldalán lévő oszlopos 
tornác. Nagyon szép példái Bugacon is jól 
megfigyelhetőek. Ezek az átmeneti, fedett-nyitott terek 
készülhetnek az épület anyagából, szerves részeként, 
de akár fából is. 
Az arányos, tornácos épületek sora, karaktert ad az 
utcaképnek, mely erősíti a település egységes 
arculatát és identitását. Új épület esetében a 
tornáckialakítást átgondolhatjuk, újraértelmezhetjük. 
Ilyen településképi kontextusban kerülendők a fehér 
műanyag ajtók/ablakok, fehér látszó redőnytokkal, 
mivel ezek idegenek. Helyettük beépíthetünk fa 
ablakokat, akár a régieket felújítva, és használhatunk 
zsalugátert, mely megadja a báját. 
Az óriási egységes üvegfelületek helyett utcafrontra 
inkább több kisebb méretű nyílást helyezzünk. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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A gyalogosok számára fenntartott 
területeken a beton, aszfalt burkolat 
helyett javasolt természetes anyagú 
burkolatkialakítás, mint tégla, térkő, 
vagy természetes kő, bazalt. 
Előnyben részesíthetőek még a 
félöld burkolatok is. 

JÁRDÁK, BURKOLATOK 
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  Az utcai homlokzatra tekinthetünk úgy, mint az épület arcára, ezért nagyon fontos, 
hogy mi az az arc(ulat), amit megjelenít. Tervezésekor vagy kialakításakor 
igyekezni kell a hagyományos arányok megtartására. Gondolok itt például a 
kellemes ablakkiosztásra, vagy a színekre, lábazat méretére. Az utca felé forduló 
garázskapu kerülendő, javasolt inkább a garázsokba oldalról, a telken belül 
behajtani. Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítással 
érdemes úgy játszani, hogy elvonjuk a figyelmet a garázskapuról a főhomlokzaton. 
Esetleg természetes anyaghasználattal, vagy minimális boltív alkalmazásával 
oldhatunk az ipari jellegén. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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A település néhány pontja akaratlanul is, nosztalgikus érzéssel tölti el az embert. 
Ezek sokszor a részletekben rejlenek, mint egy régi kút, vagy egy gyönyörű virággal 
borított veranda. Talán elsőre nem gondolnánk, de ezutóbbinak energetikai hatása is 
van épületünkre. 

Fontosak a részletek, például egy kémény, vagy a kerítés fedlapja, hogy milyen 
színű ablakot választunk, mennyire harmonizál a kerítésünk az épülettel, mind-mind 
befolyásolja az összeképet. 

RÉSZLETEK 
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6 MAI PÉLDÁK 

Egy új ház építésekor, vagy meglévő átalakításakor az épület tömegalakítása településképi szempontból kiemelkedő 
szerepe van. A túldimenzionált házak építése kerülendő. A tömeg alakítása függ a környező épületek tömegétől, 
méretétől. Egy terjengős épület elnyomja a környező, kisebbeket, jelentősen rontva az utcaképet. 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 allábbi képeken a téglaburkolat használatának ékes példáit láthatjuk. Hangulatot idézünk vele. A házak nagyon 
harmonikusak a kerítés kialakításával. 
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UTCÁK, TEREK 7 

A kialakult helyzethez, például járdazöldsáv- árok-úttest arányaihoz való alkalmazkodással 
harmonikus látványt teremthetünk. De mit tehetünk mi a szép utcaképért? Mit vegyünk figyelembe 
egy lakóépület tervezésekor? 
Alkalmazkodni a környezethez nem csak épületeinkkel tudunk, hanem az utak menti kertekben 
alkalmazott növényekkel is. Egy-egy díszesebb utcakert, egy nyírott sövény vagy a felsővezetéket el 
nem érő fák egységes, rendezett látványt nyújtanak. A portánk előtti zöldterület gondozásával, 
dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével harmonikus utcaképet teremthetünk. 
Hosszútávú terv lehet a betonpóznák kiváltása. Képzeljük el csak nélkülük a község látványát! 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8 

Manapság elég gyakori, hogy egyes településeken az utcai hirdetéseket engedélyhez kötik. 
Általában az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a 
növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen feltánő? Hisz ugye ez a célja. 
Azonban egy reklámtábla lehet tájékoztatás is, amit odaillően is elkészíthetünk. Adjunk magunkra, és ha nem 
versenyzünk egymással, minél feltűnőbb cégérekkel, kívülállók számára egyből szembetűnő lesz a település 
különlegessége. 
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