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BEVEZETÉS
Egy helynek arca van, nincs belőle több� Élő kapcsolat: egy táj, egy hely emléke mindig 
átélhető� A házak, utcák, falvak, olyanok, mint az emberek, saját karakterük van� A 
hely szellemét megérezve azonosulhatunk egy vidékkel� Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, 
elengedhetetlenül fontos a jelenlét, a táj és az emberek ismerete� Ha egy épület 
felépül, viszonyba kerül a szomszédos és szemközti házakkal, a település lakóival és 
életmódjával, a környező tájjal� Minden egyes épület, lakóház, az utcakép, a falu, a táj 
összképének a része� 
A településkép védelméről szóló 2016� évi LXXIV� törvény alapján minden településnek 
el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendeletét, az azt 
alátámasztó munkarészt, a Településképi Arculati Kézikönyvet� A Településképi Arculati 
Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, a településrészek 
arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint 
a településképhez illeszkedő építészeti elemeket� Jelen kézikönyv Egerszalók épített 
örökségének tükre� A tervezők számára kínál lehetőséget a hely és a kontextus 
megismerésére, hogy úgy tervezhessenek a településre illő épületeket, hogy azok 
egyszerre újak és izgalmasak is legyenek� Az Arculati Kézikönyvnek, mint tervezési 
útmutatónak abban kell segítenie az építészeket, hogy az új épületeket környezetükkel 
érzékeny kontextusba tudják helyezni� Az épületnek meg kell felelnie a saját korának, 
mind éghajlati, mind élet- és munkakörülményeinek, ugyanakkor azonnal tudhatónak 
kell lennie, hogy hol van�
A település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása a nem diktált, 
hanem valódi szabadság megismertetése� Az ajánlások nem jelentenek szoros 
kötelezettséget, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, az uniformizálás, 
hanem éppen a település valós értékeinek megismertetése, a sokféle, izgalmas 
lehetőség feltárása� A kézikönyv nem merev, lezárt dokumentum, hanem nyílt, 
folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, 
ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan tovább íródik� Ezért, 
ha újabb szép ház születik, az bele kerülhet, sőt bele is kell, kerülnie a könyvbe, hogy 
ezáltal is büszke lehessen rá az építtetője, tervezője, kivitelezője és a település maga� 
A kézikönyv nem építési szabályzat, fontos, hogy a tervezők a tervezés során minden 
esetben ismerjék és tartsák meg a hatályos helyi és országos építési előírásokat�
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EGERSZALÓK BEMUTATÁSA

„A GYÖNYÖRŰ SZŐLŐSKERTEK, KECSES DOMBOLDALAK, HORGÁSZTÓ, KAPTÁRKÖVEK, ÉS BARLANGLAKÁSOK MELLETT RITKA TERMÁLVÍZ KINCSE ÁLTAL MAGYARORSZÁG 
PÁRATLAN LEHETŐSÉGŰ KÖZSÉGEI KÖZÉ TARTOZIK EGERSZALÓK�”
St Andrea

Egerszalók egy közel 2000 lelket számláló kis község a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében� Természeti képződményeivel, finom boraival, vizeivel, kő emlékeivel 
illeszkedik az Egri Kistérség Kő-Túra útvonalába� A falu vonzereje a környék természeti szépségeiben rejlik� Igazi nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből feltörő 27�000 
éves hévízforrás� A domboldalon lefolyó víz 1900 négyzetméteres mészkőlerakódást - sódombot épített� A falu határában kaptárkövek találhatók, melyek valószínűleg vulkáni 
utóhatások következtében feltört kovasavas meleg vizek hatására erősebben átkovásodott riolittufa maradványai� A kaptárkő riolittufa tömbbe kunyhót vágtak, kő fekhellyel 
és polcokkal� A falu déli részén riolittufába vágott barlanglakások találhatók, ezeket ma már lakás céljára nem használják, helytörténeti múzeumként üzemelnek� A kirándulók 
egyik legkedveltebb célpontja a Laskó-patakon felduzzasztott horgásztó, mint az Egri Bükkalja legnagyobb felszíni vize, amely élő- és madárvilágával jelentős természetvédelmi 
értéket jelent�
A Laskó-patak völgyében alakult ki a középkori település, melynek első írásos említése 1248-ból ismert� Ugyanekkor említették a településhez tartozó Tekse-Szalók pusztát is� A 
falutól északra és a Laskó-pataktól keletre található Kocs puszta neve 1250-ből ismert okleveles forrásból� 1248-ban egyik részbirtokosa Péter egri kanonok volt�
A területen a 16� század elején már volt egy kőbánya, melyet a település birtokosai használhattak a saját építkezéseikhez� 1509-es oklevél említette meg a kis hegyen álló 
egerszalóki templomot, a hozzá közel fekvő parókiát is� Adományozások és vétel útján a 16� század elején a település nagyobb része az egri káptalan birtokába került�
Eger 1552� évi ostroma idején a törökök elpusztították, de újjáépült, ám a második ostromot követő súlyos dézsmaszedések miatt a század végére ismét elnéptelenedett� A 
többször elnéptelenedő faluba 1731-ben 35 német gazdát telepítettek le� A tizennyolcadik század közepétől magyar jobbágyok tömegesen költöztek ide, s a falu népe előbb 
kétnyelvű, majd magyarrá lett� A lakosság többsége mezőgazdasággal foglalkozott, a legelők harmadrészét szőlővel ültették be�

Az 1945 utáni magángazdálkodás megszüntetése és az erőszakos termelőszövetkezetekbe való szervezés, sok embert kényszerített otthonát elhagyni és a közeli városban 
munkát találva ott letelepedni� Az utóbbi másfél évtizedben viszont az áramlási folyamat megfordult, és a lakosok nagyszámú betelepülése lett jellemző� Egerszalók dinamikus 
fejlődésnek indult, melyet a hőforrás-gyógyfürdő is jelentősen motivál�



Római katolikus 
plébániatemplom 
Szűz Mária neve 
(Kossuth Lajos utca 67�, hrsz: 3, törzsszám: 
2139)
datálás: 1738 
stílus: barokk

A falu fölötti temetődombon álló 
egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzatán 
oromfallal lezárt, egyenes 
szentélyzáródású, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetős templom, 
befalazott D-i kapuval� A szentély É-i 
oldalán sekrestye� Csehboltozattal fedett 
hajó és szentély, hajó Ny-i oldalán karzat� 
Falképek: 1970-es évek� Berendezés: 
18-19� század, főoltárkép: 1871 (Sajóssy 
Alajos)� Építtette az egri káptalan (építész: 
Giovanni Battista Carlone), 1763-ban 
Ny felé szélesebb hajóval bővítik� A 
szentélytől É-ra négyzet alaprajzú, 
sátortetős harangtorony, melyet az 
itt álló, fából készült kegyképkápolna 
helyére építettek 1760-ban� D-i oldalán 
bővítmény, amely liturgikus térként 
funkcionált�
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Kossuth u. 11. szám alatti 
lakóház 

(hrsz: 290/1, törzsszám: 10027)
datálás: 1910

Utcavonalon álló, fésűs beépítésű, 
egytraktusos, nyeregtetős lakóház� 
Udvari homlokzatán falazott mellvédes 
félköríves tornáccal� Utcai homlokzatán 
vakolatarchitektúra, zsalugáteres ablakok� 
A felújítás során a szabadkéményt 
elbontották� Népi műemlék� 
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Római katolikus plébániaház 
(Kossuth Lajos u� 63�, hrsz: 246/1, törzsszám: 2140)
datálás: 1834
stílus: barokk

Templomdomb lábánál, utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes épület� Udvari 
homlokzata előtt L alakban tornác falazott mellvéddel, pilléreken kosáríves áthidalással� 
Kéttraktusos, boltozott és síkfödémes helyiségek� Jórészt XIX� századi nyílászárók� 
Talán korábbi, 1791-ben épült ház felhasználásával építtette az egri káptalan�
(építész: Bukovinszky József)

Kőhíd
(hrsz: 0218/5, törzsszám: 10820)
datálás: 19� sz� eleje
stílus: barokk

A falu É-i határán a Szóláti út Laskó- patakon átívelő hídja� Egynyílású, szegmentíves 
áthidalású, a hídfőkön trapéz alakban kiszélesedő mellvédű kőhíd�
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Dolgozó u. 38.
(hrsz: 422)

Utcára merőleges elrendezésű, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület utcai 
homlokatán pilasztereket és párkányzatot imitáló vakolakolatarchitektúrával, udvari 
homlokzatán végighúzódó, félköríves záródású mellvédes tornáccal�

Sáfrány u. 41.
(hrsz: 555)

Utcára merőleges elrendezésű, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregetős 
földszintes épület udvari homlokzatán pilérekkel megtámasztott tornáccal�

HELYI VÉDELEM
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Szent Vendel kápolna

Az Eger felé vezető út mentén szabadon álló, nyolcszögletű alaprajzú, a szentély 
felé keskeny hosszanti ablakokkal rendelkező, kontyolt nyeregtetős épület kis 
huszártoronnyal�

Az eredetileg egy pestisjárvány emlékére 1734-ben épült kápolnát rossz állapota 
miatt 1969-ben lebontották� Újjáépítése 2012-ben fejeződött be�
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Barlang lakások a Sáfrány utcában

A falu déli részén (Nagy sor keleti vége, Sáfrány utca, Gyöngyvirág tető, Deméndi sor) a 
népi építészet különösen jellemző helyi emlékei, a barlanglakások voltak, illetve részben 
még vannak� Ezeket, miként más környékbéli településeken is jellemző, a XVIII-XIX� 
században vájták a puha riolittufa kőzetbe s elsősorban a szegényebbek, zsellérek lakták� 
A XIX� század közepén 33 barlanglakás volt található Egerszalókon� Több típusa ismert; 
az egy- vagy kéthelyiséges, kis alapterületű pinceszerű helyiségektől az esetenként 
többszintes, az udvar felől féltetővel lezárt mellvédes, pillérek által megtartott 
gádorral rendelkező barlanglakásokig� A barlanglakások tudományos igényű felmérése 
1901-ben kezdődött Herman Ottó néprajzi leírásaival, majd folytatódott Bakó Ferenc 
kutatásaival az 1960-70-es években� A lakók közül sokan a második világháború utáni 
években költöztek ki, ám a jórészt üresen álló, rossz állapotban lévő barlanglakásokba új 
családok költöztek, akik végül 1985/86-ban kaptak kedvezményes hitelt telekvásárlásra, 
amennyiben kiköltöznek onnan; ennek következtében épült ki akkortól a mai Hegyalja 
út�
A Sáfrány utcában található tíz barlanglakás közül hatot már felújíttatott az önkormányzat 
kulturális – közösségi és turisztikai célokra hasznosítva azokat� A további objektumok 
felújítása újabb pályázati forrásból tervezett�
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ÖREG-HEGY (BETYÁRBÚJÓ) 

Egerszalók belterületén, a Demjén felé vezető műúttól (Ady Endre út) keletre 
emelkedik az Öreg-hegy, mely nevét onnan kapta, hogy annak idején itt kezdték meg 
a szőlőtelepítést� Minden
bizonnyal a tatárjárás idejében már megemlített szőlőműveléssel hozható kapcsolatba 
az Öreg-hegyen látható „boglya alakú” sziklába vájt kőkunyhó (bújó)� Az egerszalóki 
csőszkunyhó és környezete védetté nyilvánítását elsősorban az Öreg-hegy település- 
és gazdálkodástörténeti jelentősége indokolta�

 MENYECSKE-HEGYI PÁSZTORKUNYHÓ 

Az egerszalóki Pásztorkunyhó a településtől délkeletre (a neves „hőforrás”-ra kiépült 
szállodakomplexumtól északra) lévő Makján/Maklány nevű határrész (dűlő) egyik 
dombvonulatán (Menyecske-hegy) található� Még a múlt század első felében is itt 
legeltették a községi parasztok lovait, ezért az itteni gyepes, füves dombos területet 
Csikódelelőnek, Csikójárásnak nevezték� Az egyik tufakúpba a régiségben helyiséget 
faragtak, kőfekhelyekkel, kőfülkékkel� A domb alatt húzódó völgy lehetett a csikók, 
a kőkunyhó pedig a csikósok éjjeli szállása, tehát a kőkunyhó a hajdani pásztorélet 
emlékének tekinthető� Ugyanakkor alkalmanként kitűnő búvóhelye lehetett a 
törvény elől menekülő betyároknak is, innen a Betyárbújó elnevezés� A Makjánvártól 
(Maklányvártól) nevét kapó határban, a Menyecske-hegyen, két sziklavonulaton 
összesen 4 db fülkét ismerünk, ami alapján a helyet kaptárkőnek tekintjük�

kaptárkő természeti emlékek
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Az Eger- Egerszalók út mellett, a Templom-bérc falu 
feletti oldalán, 50 m-re a belterülettől található pincesor� 
Az előtte lévő út jó állapotú, a pincék egy része nagyon 
romos állapotban� Az 1900-as évek elején, közepén 
alakíthatták ki�

A domboldalba bemélyedő, kb� 80-100 m2-es falfelület az 
Eger- Egerszalók út mellett, a Templom- bérc falu feletti 
oldalán,  50 m-re a belterülettől� Falában pár gyurgyalag 
fészkelőhely van� 1900-as évek elején, közepén 
keletkezhetett�

Felhagyott homokbányaPincesor

Száraz gyep, gerinc alatt húzódó téglalap alakú gyepfolt 
a baktai út akác erdőfoltja és a Laskó-patak keleti partja 
mellett, az Egerbe vezető út északi oldalán� Kocsányos 
tölgy foltok találhatók a gyepben, Füleskuvik költ a 
facsoportokban�

 Gyepes domboldal a Hideg-völgy 
felett
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Egerszalóki horgásztó

A Laskó-patakon duzzasztott  víztározó, 
az Egerszalóki-tó az egri Bükkalja 
legnagyobb felszíni vize�

A műszaki átadás 1981� december 15-én 
történt� A meder feltöltése 1982 őszére 
fejeződött be� A tó funkciója a Laskó-patak 
lefolyásának szabályozása, árvízmentés�

A több, mint 4�000�000 m3 víz egy 121 
hektáros tóban összpontosul� Az üzemi 
vízszint 162 m� A tó helyén mezőgazdasági 
művelési terület volt, ezért több helyen 
víz alatt bokrok, fák húzódnak, melyek 
kiváló életteret biztosítanak a halak, 
különösen a ragadozók számára� A tó 
közepén található a régi patak meder, itt a 
mélység 7 métert is elérheti� A tó átlagos 
vízmélysége 3 méter� A tó madárvilága 
igen jelentős� Az előforduló 217 
madárfajból 171 védett, 28 faj fokozottan 
védett�
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Sódomb

Egerszalók belterületi határától mintegy 1300 méterre DDK-i irányban, a Maklány-völgyben, 
a gyógy- és wellness fürdő épülete mellett található egy igen ritka morfológiai képződmény, 
a „Sódomb”� Az antropogén keletkezésű, és csak mesterséges beavatkozással fenntartható 
mésztufadomb a természetben lejátszódó folyamatokat dokumentáló, meghatározó egyedi 
tájképi elem� Keletkezésének története 1961-ig nyúlik vissza, amikor is a demjéni kőolajmezőt 
feltáró fúrások egyike, a De-42 számú meddő szénhidrogénfúráson a mélyből hévíz szökött 
fel – a kutat azóta K-4 (9–2) számú hévízkútként tartják nyilván� A felszín alatt a mélyben a 
középső-felső-triász korú Bervai Mészkő Formáció mintegy 239– 225 millió éves mészköve, 
valamint az arra jelentős üledékhézaggal települő, felső-eocén korú Szépvölgyi Mészkő 
Formáció 37– 36,5 millió éves mészköve együttesen alkotják azt a termálkarsztvíz-tárolót, 
melyből a hidrotermális rendszer belső gravitációs nyomásának hatására a hévíz a kúton 
át a felszínre tör� A kifolyónál 67– 68 °C hőmérsékletű, gyógyvíznek minősülő, nátriumot is 
tartalmazó, kénes, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, fosszilis eredetű (kb� 20000 
éves) mélységi karsztvíz igen sok értékes kémiai komponenst tartalmaz�
Az egerszalóki Sódomb impozáns méretének és intenzív növekedési ütemének köszönhetően 
egyedülálló Közép- Európában� Ehhez a növekedéshez, és a mésztufadomb fennmaradásához 
azonban állandó vízutánpótlásra van szükség, mivel víz nélkül a szárazon maradó felszín 
viszonylag gyorsan elveszti fehéres ragyogását, megszürkül és kiszárad, majd erózió, defláció 
és aprózódás következtében elpusztul� Ezt elkerülendő, az Egerszalóki Sódomb és vízfolyás 
helyi jelentőségű védett természetvédelmi területen a mésztufadomb fenntartásához 
mesterséges vízkormányzást alkalmaznak� Az egyedi, rendhagyó környezet egyben egyedi 
élővilág megtelepedését is eredményezte�
Bár maga a Sódomb a gyógyfürdő területére esik, a tőle D-re, a kerítés mellett elhaladó 
tanösvény mentén kialakított pihenőnél szabadon látogatható�



4
TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA

Egerszalók történeti településmagja a templomdomb és környékén lehetett, a 19� 
század első felében azonban már a templom mellett, a mai Kossuth utca vonalából 
kiinduló, a Széchenyi és a Sáfrány utca által lehatárolt többutcás település volt� A 
beépítettséget a településen átvezető útvonalak határozták elsősorban meg, így az 
Egerből Verpelétre, Egerszólátra, illetve a településről Demjénbe vezető utak mentén 
halmozódtak kezdetben a településrészek, név szerint: Alvég (a Széchenyi István út 
két híd közötti része), Felvég (a Kossuth Lajos út a templom alatti résztől a keresztig), 
Nagy sor (a Kossuth Lajos út a hídtól a templom alatti részig), Keresztvég (a Kossuth 
Lajos út Eger felől az első hídig tartó része), Sáfrány utca, Gyöngyvirág tető (Sáfrány 
utca végénél)� A XIX� század második felétől a lélekszám növekedésével délnyugati 
irányba terjeszkedett a település (Új sor – a mai Sarló út), majd a két világháború között 
az Országos Nemzeti és Családvédelmi Alap (ONCSA)-program jóvoltából észak felé 
(Loncsa – a felvégi kereszt után)� Ezen országos típusterv alapján készült, nem túl nagy 
alapterületű épületeket rászoruló sokgyermekes családok kapták meg� A belterületi 
épületektől kissé elkülönülve délnyugaton állt a káptalani tanya és annak gazdasági 
épületei (Major), az északkeleti szélen a cigányok lakóhelye (Cigány ódal – az Egerbe 
vezető útról a Kossuth útra ereszkedő földes út mellett), végül ettől délre, a belterület 
keleti szélén a lakótelkektől különálló kertek (Domend tető)�
A beépített területek számának növekedése a XX� század utolsó harmadától kapott 
újabb lendületet, különösen a Demjén, illetve Eger felé vezető utak mentén alakultak 
ki új lakóövezetek�



Falusias karakter

Intenzív beépítésű karakter

Hétvégiházas karakter

Egyedi idegenforgalmi karakter

Gazdasági karakter

Mezőgazdasági karakter

Tavak, vízfolyások

Be nem építhető területek

E L T É R Ő 
K A R A K T E R Ű 
TELEPÜLÉSRÉSZEK
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FALUSIAS KARAKTER

A lakosok telkei jellemzően szalagtelkek voltak, 
melyeket az utca felé már a XIX� század folyamán 
is kerítettek: kezdetben élő sövénnyel, később 
kőfallal� A szalagtelkes elrendezés, valamint a 
korábbi természetes építőanyagok használatának, 
elsősorban a kőnek az elterjedtsége is felismerhető�
Az ötvenes években még számos kontyolás 
nélküli nyeregtetős, szarufás – torokgerendás, 
szabadkéményes, boglyakemencés lakóházat 
mértek fel, melyek utcai homlokzatán 
vakolatdíszítések is megjelentek� A házak 
többsége háromsejtes volt, a bejárati ajtó középre, 
a konyhába nyílott, onnan lehetett megközelíteni 
a tisztaszobát és a hátsó szobát� A búbos 
kemencéket az 1920-as évektől kezdve inkább 
a nyári konyhákban helyezték el� Nagyon sok 
lakóépület épült kőből: ez az építőanyag 1890-ben 
már általános volt (a gerendavázas falszerkezet 
itt nem volt elterjedt), de vályogból is építkeztek; 
téglát csak 1955-től használnak házak építéséhez� 
Az épületeket a XIX� században még jobbára 
zsúppal fedték, majd egyre inkább elterjedtebbé 
vált a zsindely és a terméskő pala, végül a cserép 
is� A ma is álló népi lakóházakra oly jellemző tornác 
a XIX� század második felében terjedt el� A múlt 
században az istállót sok esetben a lakóházzal egy 
fedél alá építették, a lakóházzal szembe, az utca 
vonalára viszont búzásház került – ez utóbbiakat 
alakították át később nyári konyhává, mely 
típusból számos épület még ma is megtalálható a 
településen�
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Az 1950-es évek közepén a második TSz-esítéskor a földtől elszakított vidéki lakosság 
mintaként tekintett a kisvárosi, kispolgári, gazdatiszti, vidéki kisnemesi (vagy ezek mind 
együttesen) háztípusokra (utca vonalától visszahúzott, utca fele kétszobás, szabadon 
álló háztömeg)�
A kényelmesebb élet vágyának, az emelkedési ösztön erejének megvalósítója volt ez 
a típus� Kielégítette a természetes komfortigényeket, hogy legyen két szoba egymás 
mellett, méghozzá az utcai oldalon� Létrejöttét célszerűségi és a helyi adottságokból 
következő szempontok határozták meg� Elterjedt a kétmenetes, rövidebb gerendákkal 
fedett, négyzetes alaprajzú ház, ami a kisebb külső felület révén még gazdaságos is� 
A cserép- vagy palatetőt kisebb hozzáértéssel is elkészítették� Az anyaghasználatban 
szinte kizárólagos a kőporos vakolat, pozitívum, hogy a színek nem harsányak, 
visszafogottak� Ez a sátortetős kockaház a vágyott igények kielégítője lett� Típusa 
futótűzként terjedt el az egész országban, építése össznépi mozgalommá vált�
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INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLETI 

KARAKTER

Az intenzív beépítésű lakóterületi karakterbe tartoznak a 
még csak tervezett lakóterületek illetve az új kialakítású, 
jellemzően szabadonálló, vagy oldalhatáron álló beépítéssel, 
kis telekmérettel rendelkező épületek� Kialakításuk általában 
földszint + 1 emelet szintszámú, sok esetben utcafronti 
garázzsal, beállóval nyílnak a közterületre�
Éles szemmel nézve e karakteren belül is megkülönböztethe-
tünk két nagyobb csoportot� Az egyik az 1980-1990-es évek 
tájékán épült, nagy méretű, gyakran a kockaházak továbbfejlesz-
téséből létrejött emeletes, vagy megemelt térdfallal beépített 
tetőterű családi házak, melyek a már geometrikusan kiosztott 
telkeken igen sűrű beépítést és légtérarányt eredményeztek� 
Elhelyezkedésüket a telekstruktúra is szépen mutatja: a Bérc 
utca vonalán, valamint a Laskó út vonalán és a Dolgozók útja, 
Ifjúság utca, Jókai utca tömbjében található ez a beépítési jelleg� 
A másik alcsoport az Öreg-hegyi és Kristálydombi 
lakóparkok területe� Ezek a legújabb, 2000-es évek után 
kialakított lakóterületek, melyek csak részben épültek be� A 
nagyméretű házak építési mániája megszűnt, helyettük jöttek 
a látszólagosan „igényes”, értsd különleges, újabb divatú, 
nagy tömegtagoltságú, más országok hagyományait követő, 
(onnan jönnek az alkalmazható építőanyagok és szerkezetek 
is) díszítőelemekkel zsúfolt vagy ellenkezőleg, minimális formai 
kialakítású házak� Általánosságban az összes épület jellemző 
szempontjából elmondható, hogy a koncepció nélküli utcaképek 
itt vegyes és kusza látványt nyújtanak� Teljesen különböző 
stílusú házak épülnek: mediterrán, modern, eklektikus és 
„modern parasztház”� A telek használata jellemzően pihenőkert, 
kiskert� A rendezetlenséget fokozza a foghíjtelkek, valamint a 
kialakulatlan közterületek látványa�



Egerszalók Eltérő karakterű településrészek - Intenzív beépítésű lakóterületi karakter| 27



28 | Eltérő karakterű településrészek- Hétvégiházas karakter Egerszalók

HÉTVÉGIHÁZAS KARAKTER

Egerszalókon a hőforrás 
szomszédságában, a demjéni határhoz 
közel eső Öreghegyre jellemzőek a több 
szintes hétvégi házak, nyaralók� A terület 
különleges értéke a meredek domboldali 
fekvésből adódó gyönyörű kilátás� 
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GAZDASÁGI KARATER

A település gazdasági központját délen 
a II� Rákóczi Ferenc út, keleten a Laskó 
patak, északon a 0198/2 hrsz� mellett lévő 
árok, nyugaton pedig a belterület határ 
határolja� Ez a régi TSz területe is�
A hatályos településrendezési tervekben 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület� A gazdasági karakterhez tartozik, 
de természetben azon kívül esik a Bella 
Hungária Kft� területe, ami délebbre, a 
lakóterület alatti telken fekszik és a vele 
szemben épülő Juhász Borászat palackozó 
üzeme is�
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EGYEDI IDEGENFORGALMI 

KARAKTER
Ide tartoznak a turizmus nagyobb 
létesítményei, a Shiraz Hotel, az Egerszalóki 
Termálfürdő  és tágabb környezete� Az 
ipszilon alakban elnyúló völgy mozgalmas 
domborzatával sziklakibúvásaival, gőzölgő 
sódombjával, kanyargó melegvizű patakjával 
szinte teljesen érintetlen, rendkívül érzékeny 
természeti környezetet képez� Az építészeti 
tervezés során az illeszkedésnek kell lenni 
a mindenkori legfőbb vezérlő elvnek� Ezen 
impozáns épületeknek - szükségszerű 
különbözőségükkel együtt - gazdagítaniuk 
kell Egerszalók arculatát, mivel csak a faluval 
„szimbiózisban” élve tudnak sikeresen 
működni, versenyképesek maradni�
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MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER

Azon - főleg nagyüzemi - szőlő-, 
gyümölcsös, szántó és gyep területek 
tartoznak a mezőgazdasági karakterbe, 
ahol épületek építhetők, így 
megjelenhetnek a családi gazdaságok, 
birtokközpontok tájképet befolyásoló 
épületei� Eger és Verpelét  irányából 
belépve a településre feltárul a teljes 
közigazgatási határ, a táj minden részlete 
láthatóvá válik� Így a külterületeken való 
épület elhelyezés, megformálás különös 
körültekintést igényel�

Grand- superior borok termőterületei, 
legkedvezőbb termőhelyek:

•	Magyalos, 
•	Káptalan- völgytől délre eső területek, 

a Kishatár illetve a Nagy-Ádámtető
•	Kovászó

További szőlő termőhelyek:
•	Ádám-hegy 
•	Nyúzó, 
•	Tövises- völgy

fotó: Studio Bakos



É P Í T É S Z E T I 
ÚTMUTATÓ
Az építészeti útmutatóban általános 
és az egyes karakterekre vonatkozó 
részletes ajánlásokat fogalmazunk 
meg� Igyekeztünk olyan szemlélettel 
kialakítani az útmutatót, hogy annak 
gátját ne az anyagi lehetőségek 
jelentsék� Szemléletformálás, arányok 
megfogalmazása a cél� Sok esetben 
például egy szín kiválasztása nem jelent 
többlet anyagi terhet, de jelentősen 
meghatározza az egész utca, település 
arculatát� Az épített környezet nagyban 
befolyásolja az ember viselkedését, 
érzelmeit� Sokszor nem is tudjuk 
megfogalmazni, egy diszharmonikus 
utca által keltett zavaró, nyugtalanító 
érzés forrását�  Ugyanakkor a harmonikus 
utcasor látványa jóleső érzést kelt, 
megnyugtat� A harmonikus utcakép 
megteremtésének mindannyian részesei 
vagyunk�
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

TEREPALAKÍTÁS

Egerszalók elhelyezkedéséből adódóan 
az épületek tervezésekor a terepre 
való illesztéssel is foglalkoznunk kell� 
Különösen igaz ez a Kristálydombi 
lakópark területére és az Öreghegy 
zártkerti ingatlanjaira� A felesleges munka 
és többletköltséget jelentő talajmunkák 
(kiemelés, feltöltés)  helyett az épületeket 
szinteltolással, különböző építészeti 
eszközökkel illesszük a tájba� 

KÖZMŰELHELYEZÉS

A település teljes közigazgatási területén új közműveket légvezetéken vezetni tilos�
Feleslegessé vált közműhálózatokat, közműlétesítményeket (kutakat) fel kell számolni, vagy szakszerűen úgy üzemen kívül helyezni, hogy későbbi ráépítés  esetén semmilyen 
szennyeződést vagy baleseti kockázatot se jelentsenek�
Beépítésre szánt területen a villamosenergia bekötés házi hálózati csatlakozását földkábellel kell kiépíteni�
Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni� A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti elhelyezéssel 
kell építeni� Ettől eltérően telepített berendezések a telkeken növényzet takarásában helyezhetők el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők�
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak felszín alatti elhelyezéssel szabad�



Egerszalók Építészeti útmutató - A településkép minőségi formálására vonatkozó általános ajánlások| 35

KERÍTÉSEK

A településkép szempontjából a 
kerítések kitüntetett szereppel bírnak, 
mivel az épületekhez hasonlóan 
horizontmagasságban „zárnak”, s mint 
vertikális „térfalak” erőteljesen jelennek 
meg az általunk érzékelt közterület 
határfelületeként� Ezért felépítésük, 
anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük 
fontos település karakter meghatározó 
elem�
Felépítésük szerint lehetnek tömör, 
vagy lábazatos kerítések kerítésmezővel, 
illetve előfordulhatnak még lábazat 
nélküli kerítések is� Kerítés lábazata 
max� 60cm magas, lehetőleg rakott 
térségi kő vagy épített, vakolt kerítés 
legyen� Ne használjunk ragasztott kő 
felületeket� A kerítésmezők a felhasznált 
anyagok tekintetében osztályozhatók 
fém illetve fa szerkezetűként� Áttörtség 
tekintetében a kevéssé áttört, vagy 
egyáltalán nem átlátható kerítések a 
jellemzőek� Kerítés nem lehet nagytáblás 
fém-, műanyag hullámlemez vagy náddal 
borított� A kerítés anyaghasználatát, 
formai megjelenését tekintve 
településrészenként eltérhet, azonban 
mindig igyekezzünk, hogy illeszkedjen 
a táj és az utca karakteréhez, illetve ne 
haladja meg a megengedett 2 métert� 

TÖMÖR KERÍTÉSEK

Egerszalók régi falusias karaktereinél 
sok helyen találkozhatunk tömör fa 
kerítésekkel� 
A kerítések általános leírása ezekre is 
igaz: ne haladja meg a 2m magasságot 
és a fa eredeti színéhez hasonló  festést 
használjunk, olajfestésnél a barna és 
zöld színek sötétebb matt árnyalatainak 
alkalmazása ajánlott� 
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FÉM KERÍTÉSEK

Viszonylag gyakran előfordulnak jelentősen áttört 
kovácsoltvas vagy egyéb fémszerkezetű kerítésmezők 
is�

A következőkben felsoroltak felhívják a figyelmet a
településképbe illeszthetőségi szempontokra:
•	kerülendő a vízszintes tagolás
•	ugyancsak kerülendő a cső vagy henger 

keresztmetszetű anyagok alkalmazása
•	célszerű kerülni a gazdag, hagyományostól eltérő 

motívum rendszert (modern, figurális, pl� napsugár 
motívumok stb�) világos, vagy fehér színnel 
kombinálva

•	kerülendő a hullámlemez (hullámpala), alumínium 
lemez (festés nélkül) alkalmazása

•	zártszelvény szerkezetű kerítésmező, mint 
kompromisszumos megoldás szóba jöhet, de csak 
sötét matt színnel, függőleges tagolással

•	kerülendő a huzalos, drótfonatos kerítés
•	 javasolt a hagyományos kovácsoltvas kerítés, a 

hagyományoknak megfelelő díszítéssel, esetleg 
acéllemezzel kombinált változatban

•	sötét, elsősorban matt barna és zöld, esetleg szürke 
színek alkalmazása

•	kerülendők az élénk, telített színek 
•	 javasolt egy szín két árnyalatának kombinációja, 

egyes díszítő elemek világosabb árnyalatú 
kiemelésével

[1]   ERKÉLYRÁCS ÉS KERÍTÉS SZÉP ÖSSZHANGJA
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FA KERÍTÉSEK 

A fa szerkezetű kerítések az egykori hagyományos 
falusi kerítések világát idézik� Ezért fontos, hogy 
kialakításuknál a hagyományokhoz híven, ahhoz 
hasonló arányú, felépítésű, megjelenésű legyen a 
végeredmény�
Fa szerkezetű kerítés építésénél, illetve átalakításnál 
a következő szempontokat célszerű követni a 
megfelelő településképbe illesztés, a megcélzott 
falusi karakter erősítése érdekében:
•	elsősorban függőleges struktúra, tagolás, 

lécezés
•	megfelelően sűrű lécezés (35%- nál kisebb 

áttörtség)
•	egyszerű szerkezet, erőteljes ismétlődő formai 

játékok kerülése a deszkázat elemeiben
•	természeteshez közeli színezés (pácolás: tölgy, 

dió, juhar)
•	sárgás, vöröses színárnyalatok kerülése 

(cseresznye, mahagóni, fenyő lazúrok kerülése)
•	vékonylazúr, vagy olaj beeresztés (vastaglazúr 

kerülése)
•	olajfestésnél a barna és zöld színek sötétebb 

halvány árnyalatainak alkalmazása
•	az élénk, telített színek és a fehér szín kerülése
•	kerülendő a távoli vidékek népi hagyományainak 

erőteljes megjelenítése, mivel az nem része 
a hagyományos helyi falusi karakternek, 
hagyományos formavilágnak

•	 javasolt a helyi hagyományos megoldások 
megidézése, alkalmazása
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KÉMÉNYEK KIALAKÍTÁSA

A mai szabályozások miatt gyakori az aránytalanul keskeny kémény� 
Sokszor szerelt, fém kivitelben�
Gázkémény csak burkolt, vakolatlan téglakémény alakítandó ki�

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEMEK ELHELYEZÉSE

A ház külsején lévő gépészeti tartozékok általában járulékosan, 
s épp ezért esetlegesen, rátétként mutatkoznak� Az antenna, 
mint egy hatalmas tányér sokat takar a homlokzatból� Lehetőleg 
alárendelt homlokzati falra, vagy tetőre helyezzük� Ugyanígy 
járjunk el a klímák, napelemek és napkollektorok esetében is�

KÖZMŰELHELYEZÉS

A település teljes közigazgatási területén új közműveket 
légvezetéken vezetni tilos�
Beépítésre szánt területen a villamos-  energia bekötés házi hálózati 
csatlakozását földkábellel kell kiépíteni�
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti 
elhelyezéssel kell építeni� Ettől eltérően telepített berendezések a 
telkeken növényzet takarásában helyezhetők el, illetve az épületek 
alárendelt homlokzatára szerelhetők�
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak 
felszín alatti elhelyezéssel szabad�
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK            FALUSIAS KARAKTER
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TELEPÍTÉS

A tervezés kiindulópontja a jó telepítés�
A ház telepítésekor illeszkedjünk az 
utcában már kialakult rendhez� A 
településre jellemző oldalhatáron álló 
beépítéssel bár a homlokzati nyílászárók 
elhelyezése korlátozott, ugyanakkor 
vitathatatlan előny a kíváncsi tekintetek 
és az áthallások elől védettebb intim 
udvar és a kedvező tájolás� Egy jó 
arányú oldalhatáros épület egyszerű 
tetőformájával gazdaságos kialakítást 
tesz lehetővé, jól tagolható, és 
rugalmasan bővíthető� Az épület telken 
való elhelyezésénél a helyi előírásokon, 
a terep és a talaj adottságain túl vegyük 
figyelembe a benapozást, a szélirányt, és 
a kilátást, a szomszédok felé való áthallást, 
átlátást� 
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A falusias karakterű településrészen 
lévő házak tetőhajlásszöge azonos, így 
alakultak ki a jellegzetes utcaképek 
a hosszú házak homlokzataival� A  
falusias karakter területén lakóépület 
kizárólag magastetővel épülhet, 
melynek haj lásszöge 35-45° közötti lehet, 
cserépfedéssel� Háztartási napenergiát 
előállító kisebb megújuló energiát 
előállító berendezés (napkollektor, 
napelem) a tetősíkba telepíthető, hogy a 
fő utcáról ez ne legyen látható� A túl lapos  
hajlásszög nem kívánatos, csak úgy, mint 
a túl meredek tető sem�

TETŐFORMA

A falusias házak tetőformája egyszerű� A 
területnek meghatározó arculatát adják 
az egyszerű nyeregtetős házak magasított 
oromzattal valamint nyeregtetős, 
kontytetős házak�
Új házak építésénél nem kívánatos 
a túl tördelt, sok felületből álló, 
oromfalak nélküli tetőforma, amely 
Egerszalók hagyományos épületeinél 
kialakult tetőidamihoz nem illeszkedik� 
„Manzard-tetős” épület nem építhető a 
településmaghoz tartozó  területe ken�
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Minden tájegységre jellemző egy-egy részlet, amit magáénak tudhat, elkülönül és 
értéket ad� Ez kialakulhat helyre jellemző szükségszerűségből (időjárás, védelem, 
talajjellemzők, használatból fakadó praktikum), vagy egyszerűen egy-egy jó példa 
egymástól való átvételéből� 

A homlokzat megkomponálása, az építés, vagy felújítás előtti előre gondolkodás, és 
gondos megtervezés segíthet abban, hogy a végső eredmény megelégedéssel töltse 
el a benne lakókat és szomszédjaikat� 

Az épületek kialakításakor az első lépés a valódi szükségleteink megfogalmazása kell, 
hogy legyen� Egy jó alaprajz fenntarthatóvá teszi az épületet, de a családi életre is 
kihatással van� 
Egy ház mindig egy közösség számára készül� Ismerjük meg a táj karakterét, 
jellegzetességeit, a közösség szokásait, hagyományait� 
Egy értékálló ház titka a jó telepítésben, a méretek és az arányok harmóniájában, az 
ésszerű alaprajzi szerkesztésben, valamint az átgondolt anyagválasztásban rejlik� 
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FÉNYES 
CSEREPESLEMEZ

EGYENESVÁGÁSÚ
KERÁMIA CSERÉP

HULLÁMPALA

AJÁNLOTT TETŐFEDÉSEK

MELLŐZENDŐ TETŐFEDÉSEK

TRAPÉZLEMEZ

KERMÁMIA
HULLÁMCSERÉP

BITUMENES 
ZSINDELY

HORNYOLT 
KERÁMIA CSERÉP

RIKÍTÓ VAGY 
MINTÁS 

BETONCSERÉP

TERMÉSPALASÍKPALA

TERMÉSZETESHEZ 
KÖZELI SZÍNŰ 
BETONCSERÉP

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT

TETŐFEDÉSEK

Tető anyagának javasolt a természetes 
színű égetett cserép a tájra jellemző 
formavilágban: hornyolt, hódfarkú 
hullám, és hódfarkú sík kivitelben� 
Részesítsük előnyben a helyi, 
természetes, szépen öregedő 
anyagokat� Mérlegeljük a tartós, 
felújítható, idővel patinásodó anyagok 
használatát az idővel értéküket és 
szépségüket vesztő, nem javítható, 
múló divatokat képviselőkkel 
szemben! 
Cserepes lemez hátrányai között 
szerepel, hogy nem lehet javítani, 
egy kis részének a javításához is le 
kell szedni az egészet (szemben a 
cserepekkel, ahol egy-egy darab is 
cserélhető)�

A NAPELEMEK A TETŐCSEREPEK KÖZÉ, AZOK HELYÉRE KERÜLVE 
ÉSZREVÉTLENÜL BÚJJANAK MEG A TETŐN



44 | Építészeti útmutató- Falusias karakter Egerszalók

FALBURKOLAT

Egerszalók lakóházain valamilyen világos, 
halványsárga szín a követendő, illetve 
érdemes világos, tört színekre törekedni� 
Falurkolatra természetes anyag (kő, 
fa, kisméretű/klinker tégla) ajánlatos� 
A terület, illetve területrészek helyi 
karakterének megőrzése érdekében a 
környezettől idegen formai, szerkezeti, 
anyaghasználati, szín megoldások nem 
alkalmazhatók, nem illenek az utcaképbe� 
Kerüljük a túl sokféle anyag használatát, 
melyek gyengítik egymás hatását� 
Törekedjünk az egyszerűségre� Egy 
homlokzaton nem érdemes két színnél 
többet használni� 

A nagy, üres felületek különböző 
anyagváltásokkal, díszítésekkel, 
párkányokkal tagolhatóak� Homlokzatok 
megkomponálásakor kerüljük a 
nyílászárók körüli kő és egyéb ragasztott 
felületeket� Lábazatok esetében is 
vagy vakolt vagy rakott kő lábazatot 
alkalmazzunk� 

CIKLOP

LÁTSZÓ
BETON

MOSOTT 
KAVICS

CSEMPE ZSALUKŐRAGASZTOTT 
KŐ

VAKOLATKLINKER TÉGLA

MELLŐZENDŐ FALBURKOLATOK

AJÁNLOTT FALBURKOLATOK
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AJTÓK, ABLAKOK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos karaktert 
kölcsönöznek nekik� A zárt épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, 
milyen módon tesszük ezt�
A népi építészet házain tömör fából vagy fémből készült, jellemzően kétszárnyú osztott 
ablakokat, ajtókat használtak� Barna, zöld, fehér szín alkalmazása volt a legelterjedtebb� Jellemző 
a nyílászárók alatti, illetve feletti szegélyezés� Fém ajtók esetén matt fekete színű is lehet�
Az ablakok színeinek összhangját biztosítsuk az épület többi fafelületével (pl� ereszdeszka)� 
Kialakítása legyen álló téglalap alakú, a boltíves, domború üveges, tükröződő ablak, valamint 
műanyag pálcás ablakosztás kerülendő�  Az ablakok szimmetrikus elhelyezése szükséges�
Főként falusias karakter esetében a padlásszellőző kis oromfali nyílásként alakítandó ki� 
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, 
a szúnyogháló és a betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók� Lehetőleg a nyílászárók 
felújítása korszerűsítése esetén a csere esetén vegyük számításba a régi ablakok felújítását 
vagy jó minőségű másolatának legyártatását� Falusias karakter esetén külső árnyékolás céljából 
alkalmazzunk fa zsalugátert� 
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széles vízszintes nagy 
ablak

bontsuk fel két függőleges 
arányúra

majdnem szimmetrikus különböző osztások széles, vízszintes osztás felülvilágítós vízszintes és függőleges 
osztások keveréke

a felső sarokból húzott 
ív a függőleges oldalt a 
felezőpont felett messe

a felső sarokból 
húzott ív a 

függőleges oldalt 
a felezőpont alatt 

metszi

a felső sarokból 
húzott ív a víz- 

szintes oldalt metszi

négyzetes dupla 
négyzetes

négyzet- 
átlós

arany-
metszés
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ABLAKOSZTÁS TOLDALÉK NÉLKÜLI KOCKAHÁZON

ABLAKOSZTÁS TOLDALÉKOS KOCKAHÁZON

széles vízszintes nagy ablak bontsuk fel két függőleges 
arányúra

Kockaházak esetében is kedvező hatást érhetünk el a széles nagy ablakok felbontásával és 
az aranymetszés szabályainak megfelelő ablakokra való cserélésével�
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Kerüljük az eklektikus, túlzott formájú, műanyag ajtókat
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TETŐTÉRI ABLAK- HOSSZÚHÁZ TETŐTÉRI ABLAK- KOCKAHÁZ EGYIK TÍPUSNÁL SEM AJÁNLOTT
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TORNÁCOK, ELŐTETŐK

A tornác népi építészetünkben gyakran 
alkalmazott átmeneti tér, ahol a szabadban 
lehetünk és közben védettséget 
élvezünk az eső, szél és napsütés ellen� 
Kiváló helyszín lehet kikapcsolódásra, 
munkavégzésre, vagy raktározásra is� 
Fontos, hogy a huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiség lehetőleg benapozott 
legyen, a napsugárzás ugyanakkor 
hátrányos lehet nyáridőben, mert a 
helyiségeket túlságosan felmelegíti� Ez 
ellen a legegyszerűbben átmeneti terekkel 
és árnyékolással lehet védekezni� Az 
évszakonként változó napmagassághoz 
igazodva egy jól elhelyezett tornác télen 
és tavasszal, amikor nagy szükség van 
az energiafelvételre, nem akadályozza a 
benapozást, a nyári időszakban azonban 
védelmet nyújt a túlzott felmelegedés 
ellen�
Egerszalók településmagjában 
találkozhatunk ezzel a megoldással, ahol 
a cseréppel fedett kontytető alatt bújik 
meg a tornác� A tető szimmetrikusan, 
mindkét oldalt egyenletesen fut le az 
ereszig� Madártávlatból nem kiolvasható, 
hogy tornácos házzal állunk-e szemben� 
A hosszú tornácos házak esetén ne 
üvegezzük, falazzuk be a tornácot és ne 
egészítsük ki ideiglenesnek ható fém 
vázas, műanyag fedésű előtetőkkel�  
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Tornácok, előtetők kialakítási szempontjainak összefoglalása:

•	 vékony, ritka pillérek, oszlopok kerülendők
•	 törekedjünk a falazott, vakolt tartóoszlopok használatára
•	 tornác és előtető fedése a főépülettel anyagban és színben egyező legyen
•	 kerüljük a tornác beüvegezését és beépítését
•	 utcai homlokzaton kerüljük a hosszan kinyúló előtetők alkalmazását
•	 a homlokzatokat ne zsúfoljuk tele előtetővel, erkéllyel
•	 a negatív tömegformálást részesítsük előnyben
•	 teraszok, vendéglátóhelyek kiülős teraszainak téliesítésre ne használjunk ponyvát, polikarbonátot
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TORNÁCOS HOSSZÚHÁZ BŐVÍTÉS

mellék
épület

bővítés 2

bővítés 1 tornác vagy eresz

6m vagy 4 
oszloptávolság

U
T
C
A

   3� alternatív 
bővítés

OTÉK 
oldaltávolság
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KOCKAHÁZ BŐVÍTÉS
Ha kockaházunk környékén nyeregtetős 
(oromfalas) parasztházak állnak, 
idomulhatunk a tetőnk egy részének 
oromfalassá alakításával� A tető ilyenfajta 
átalakítása a házat is szebb arányúvá teszi�
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PÉLDA ÉRTÉKŰ ÉPÜLETEK

[2]   EGERSZALÓK SZÉPEN FELÚJÍTOTT LAKÓHÁZAI
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LAKÓTERÜLETEK KERTJE

A kertek szerepe nagyon fontos a tájkép formálásában, hiszen kapcsolatot teremt 
az épített környezet és a természet között� Egy kert megfelelő kialakításával és a 
gondosan megválasztott növényfajok alkalmazásával könnyedén tájba illeszthetjük 
építményeinket� Mindazonáltal a kert nem csak eszköz a művi elemek környezetbe 
illesztéséhez, hanem egy új és egyedi ökológiai értéket képviselő eleme a tájnak�
 
Egerszalókon a lakóterületek kertjei közül már alig maradt néhány, amely hordozná 
magában a klasszikus falusi kertre jellemző szerkezeti felépítést és stílusjegyeket, A falusi 
ház és udvar elrendezését régebben egyértelműen a gazdálkodás szükségleteinek 
kielégítése határozta meg, amely a mai modern nagyüzemi gazdálkodás és fejlett 
kereskedelmi szolgáltatások korában már jelentőségét vesztette, így szükségszerűen a 
kertek fokozatos átalakulását vonta magával� Alig van már olyan kert, ahol veteményes, 
gyümölcsösök sorakoznának,  helyüket díszkertek vették át�

Ugyanakkor ma már felértékelődött a hagyományokhoz való visszatérés, amit  
elérhetünk: az tuca felőli oldalon előkert kialakításával, a tornácos oldal előtt virágokkal, 
2-3 m széles sávban ültetett kisebb díszcserjékkel és futónövényekkel, a tornáccal 
szemben lévő telekhatáron egy-két sor cserjét, illetve virágágyat is elhelyezhetünk, 
hogy a szomszédos ház falát takarjuk� Az épített elemek takarására alkalmasak a 
különféle kúszócserjék, mint például a loncok (Lonicera tatarica, Lonicera tellmaniana), 
a borostyán (Hedera sp�), a vadszőlő (Parthenocissus quinquefolia)� Elegendő tér 
esetén a szomszédos telekhatár mentén szőlőlugasnak, illetve vegyes virágos- és 
zöldségeskertnek is helyet biztosíthatunk�

A hosszú szalagtelkek egyik fontos településképi szerepe, hogy a külső tájra 
látványkapcsolatot nyújtanak, ezért érdemes ennek nem útját állni az utcával 
párhuzamosan fordított gazdasági épülettel, vagy magas, zárt kerítéssel� Kedvező, ha 
az utcáról - és a kerttulajdonos a saját kertjéből -  az áttört kerítéseken át a szépen 
gondozott oldalkerten át a faléces kerítéssel elválasztott baromfiudvarra, illetve a hátsó 
gyümölcsöskert fáinak sziluettjei között a szőlőhegyekre tekinthet�
Egy jó falusi kert a gazdasági érdek és az esztétika harmonikus egységét alkotja, amit 
a gyümölcsös és zöldségeskertünk helyes kialakításával érhetünk el� A gyümölcsöskert 
rendszerint geometrikus rendet követ, ami már önmagában is esztétikai értékek 
hordozója, ezen kívül mindenkiben felidézi a hagyományos falusi képet� A kerttulajdonos 
számára már az egészséges, erőteljes növényzet formája,  az érett gyümölcs illat- és 
színgazdagsága is élményt nyújt, amit tovább erősíthetünk az elrendezés, ültetési 
hálózat megválasztásával� A zöldségeskert növényei vagy önmagukban állnak, vagy 
jobb esetben a gyümölcsös növényeivel együtt, azt kiegészítve a gyümölcsfák sorközeit 
zöldségágyakkal hasznosítva� Ez megfelel annak az ökológiai és gazdasági igénynek, 
hogy a kertben mindenütt, ahol lehetséges, élő, friss, termő növény legyen� Nyírt gyep 
létesítése a gyümölcsfák alatt nem csak sivár látvány, de gazdaságtalan megoldás is� 
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TELEPÍTÉS

Az ezen a területen lévő házak jellemzően 
oldalhatárosak, vagy szabadon álló 
beépítésűek és az utcára merőleges 
elhelyezkedésűek� Nem javasolt 
hátrahúzott családi ház építése�

TETŐFORMA

A tetőformák ezen a területen igen 
vegyesek, nincs egy-két jellemző 
tetőforma� 
Az arculat egységesítése céljából új 
lakóépület kizárólag magastetővel 
épülhet, a fő tetőidom hajlásszöge 
25-45% közötti lehet� Oromfalas kialakítás 
ajánlott�
Az összetett, túlságosan tagolt tetőformák 
megbontják az egységes utcaképet, 
építésük nem javasolt� 
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FÉNYES 
CSEREPESLEMEZ

KERÁMIA CSERÉP

AJÁNLOTT TETŐFEDÉSEK

MELLŐZENDŐ TETŐFEDÉSEK

TRAPÉZLEMEZ BITUMENES 
ZSINDELY

RIKÍTÓ VAGY 
MINTÁS 

BETONCSERÉP

KORCOLT 
FÉMLEMEZ

SÍKPALATERMÉSZETESHEZ 
KÖZELI SZÍNŰ 
BETONCSERÉP

A NAPELEMEK A TETŐCSEREPEK KÖZÉ, AZOK HELYÉRE KERÜLVE 
ÉSZREVÉTLENÜL BÚJJANAK MEG A TETŐN

CIKLOP

LÁTSZÓ
BETON

MOSOTT 
KAVICS

CSEMPE ZSALUKŐRAGASZTOTT 
KŐ

VAKOLATKLINKER TÉGLA

MELLŐZENDŐ FALBURKOLATOK

AJÁNLOTT FALBURKOLATOK

ANYAGHASZNÁLAT

FA
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SZÍNEK

A homlokzatokon a vakolt felületek domináljanak, tetszőleges textúrával� Ne feledjük: 
a szerelt homlokzatburkolat középület jelleget ad a háznak� A kertváros színvilága 
változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem� Gondolkodjuk fehérben vagy 
természetes, föld színekben, azok világosabb árnyalataiban�

Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, 
mint a falazat� Lábazat legyen térségi kő (demjéni kő), 
bontott tégla vagy festett vakolat� Kerülendők a ragasztott, 
csempeszerű utánzatok, melyek nem időtállóak és a
sarkokon az élek találkozása nem megoldott�

[3]   VAKOLT VILÁGOS FÖLDSZÍNEKET HASZNÁLJUNK [4]   ABLAKKERET JAVASOLT 
SZÍNSKÁLÁJA
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AJTÓK, ABLAKOK

Az ablakok tervezhetőek, lehetséges a ház arculatához illő kialakítás 
kigondolása és megvalósítása, ami azért többletköltséggel járhat� 
A mai, osztás nélküli nagyméretű ablakok alkalmazását kerüljük, ha 
lehetséges�
Az ablakok elhelyezési szempontjainak összefoglalása:
•	Tartsunk mértéket az ablakok méretével kapcsolatban, és a formájuk 

is legyen egyszerű� Próbáljunk meg minél több tömör felületet 
meghagyni, a nagyobb áttöréseket a főbb lakótereknél koncentrálva, 
nem elfeledve, hogy ne legyen a közterek felől belátás�

•	Az ablakok kiosztása legyen egyszerű, figyelve a fal súlypontját� 
A súlyponti tengelyre akkor is figyeljünk, amikor egyéb dolgokat 
helyezünk el a homlokzaton, pl�: vakolat díszek, padlás bevilágítók�

•	Általánosságban a vertikális ablakokat részesítsük előnyben a 
horizontálishoz képest�

•	Az ablak vagy épp tengelybe essen, vagy tudatosan legyen attól eltérő 
helyen� Tengelytől akár a kissé, egyenlő távolságban eltolt nyílások is 
diszharmonikus hatást kelthetnek�

Az újabb településrészeken már a napjainkban elterjedő főként műanyag 
nyílászárók jellemzőek, de megfelelő zsalúziákkal, vagy spalettákkal 
tartható az egységes, szép megjelenés� A legkedveltebb külső árnyékoló 
manapság a redőny� Válasszunk belső tokos vagy vakolható tokos redőnyt� 
Külső tokos redőnyt csak abban az esetben válasszunk, ha az nem lép ki a 
fal síkján kívülre� 
Az épület  bejárata legyen jól látható, és építészetileg hangsúlyos 
helyen� Veszélyes, ha a gépkocsival áthajtunk a gyerekek által is használt 
pihenőkerten, gondoljuk át a gépkocsitárolás helyét� Fontos, hogy az utca 
felőli homlokzaton megjelenő garázskapuk színükben, osztásukban, 
karakterükben hasonuljanak a többi nyílászáróhoz és lehetőleg ne 
központi helyen legyenek, hanem a ház oldalában helyezkedjenek 
el� Az utcaképben ne a garázs uralkodjon, ne takarja ki az épületet, ne 
terelődjön rá a hangsúly� A ház központi tengelye helyett jó, ha legalább 
egy fél szinttel lejjebb, a szemmagasság alá tud kerülni� 

Aránytalanul nagy ablakok Asszimetrikus nagy ablak Garázs az oromfalon
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TETŐTÉRI ÉS OROMFALI TETŐTÉRI ABLAKOK
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ELŐTETŐK

Az intenzív beépítésű lakóterületeknél a tornác, mint maga, teljesen eltűnt� A 
bejáratok elé jellemzően előtetők, bővítmények kerültek� 
Előtetőknél műanyag/eternit hullámlemez és drótüveg használatát nem 
javasoljuk, mert ezen anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, 
valamint csúnyán öregszenek� Felületükön könnyen meglátszik a kosz, így gyakori 
tisztítást igényelnek� Helyettük preferált megoldás a cseréptető túlnyújtása, illetve 
az alkalmazott tetőfedés anyagával fedett előtető, és a természetes anyagok 
használata� 
A homlokzatokat ne zsúfoljuk tele előtetővel, erkéllyel� Inkább a negatív 
tömegformálást (kiharapások, beugrások) részesítsük előnyben� 
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PÉLDA ÉRTÉKŰ ÉPÜLETEK [5]   EGERSZALÓK [6]   LAKÓHÁZ VARSÓBAN

[7]   LAKÓHÁZ VARSÓBAN

[8]   LAKÓHÁZ SOLYMÁRON
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INTENZÍB BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLETI KERTEK

Az újonnan beépülő lakóterületeken már egyáltalán nem a gazdasági szempontok, 
hanem az egészségügyi-pszichikai hatások miatt létesítünk kertet� Itt a házikert a lakás 
szerves kiegészítő része, egyik külső helyisége lesz� Cél a bensőségesség és a befelé 
fordulás, a nyugalom és a minél tartalmasabb felüdülés biztosítása� Kerülendő az az 
idejétmúlt elgondolás, hogy a kert csupán a lakóház szép keretéül, díszéül szolgál, 
szerepe, hogy előkelő megjelenésével kifelé tanúsítsa tulajdonosának gazdagságát, 
életszínvonalát� 
Itt is érvényes az az alapelv, hogy a kert elsősorban használható legyen, a kerti 
tartózkodásra minél több alkalmat nyújtson� Ennek megfelelően kapjanak benne 
helyet a pihenés és elvonulás, a családi élet, a testmozgás, a játék és a gazdálkodás 
terei� A kertművészet a terek művészete és mint ilyen nem csupán a telken belüli 
terek harmonikus elrendezésére, hanem a tágabb, táji környezet nyújtotta térbe 
való zavartalan illeszkedésre is figyelemmel van� Utóbbit elsősorban a - hosszú 
évtizedeken át a tájképben megjelenő - fák fajtáinak helyes megválasztásával és a 
telek látványtengelyeinek táj felé nyitásával érhetünk el� Mindezen hatások együttes 
kezelésére és gondos megtervezésére ne féljünk hozzáértő szakértői segítséghez 
fordulni!
A belső tereket mindig ölelő, befogadó konkáv formákba szervezzük, biztosítsunk 

helyet a tágas, változatosan használható központi gyepes térnek, a szegélyek felé 
kisebb, cserjefoltokkal övezett „kerti szobákat” hozzunk létre az egyes funkcióknak� 
A kerti utakat, burkolt felületeket praktikusan és minél kisebb kiterjedéssel építsünk, 
amelyek a terek szélein, lehetőleg lágy, íves vonalvezetéssel fűzik fel a kert elemeit� A 
burkolat anyagának tégla vagy terméskő lapok, tipegőkövek, illetve vízáteresztő szórt 
zúzottkő burkolat javasolható, esetleg mulcsborítású kis ösvények� 
Ezekben a kertekben már bátrabban nyúlhatunk a modernebb kertészeti díszfajtákhoz 
is� Jó szolgálatot tehet a kúszó trombita folyondár, a gyorsan növő nyári orgona, a 
gyöngyvessző, rhododendron és bangitafélék, a különféle díszhagymák� Ezen kívül 
az egyébként korábbi ártéri területhez illeszkedő bokorfüzesek, hamvas égerek 
javasolhatók, mint tömegképző fajok, alattuk nedves, árnyékos hangulatot idéző 
árnyékliliomokkal, páfrányfélékkel, pirosló gólyaorral�
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TÖMEGFORMÁLÁS

Törekedjünk a minél egyszerűbb épületek 
megformálására! Az újabb, sablon-szerű 
épületek széles alaprajzi formájukkal 
„túlsúlyosnak” tűnnek� A megoldás a 
tömeg megbontása, hagyományos 
arányú részekre osztása� Ez a megoldás 
segíti a terepre való ráültetést is� Nem 
kívánatos a túl tördelt, sok felületből álló, 
oromfalak nélküli tetőforma� Kerülni kell a 
kutyaól szerű tetőablakok használatát� 

ABLAKOK, AJTÓK

Az ablakok kialakítása befolyásolja az 
épületek arányosságát, megjelenését� 
Sokszor idegennek hatnak az aránytalanul 
nagy vagy aszimetrikus ablakok� A 
tömör falfelületek határozottságot, erőt  
kölcsönöznek az épületnek� Ezért az 
idegenforgalmi területeken is alapvetően 
törekedjünk a lyukarchitektúrára a nagy 
üvegfelületek elkerülésére� Minden 
esetben az egyensúlyra kell törekedni, 
kerülve az aránytalanul nagy, idegen 
formákat, a túl sok és zavaros kialakítást� 
Használjunk minőségi külső árnyékolást 
(pl� zsalugáter)� 

 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK         EGYEDI IDEGENFORGALMI KARAKTER

KERÍTÉSEK
Egerszalók többi területéhez hasonlóan 
az átlátást biztosító kerítéseket 
használjuk� 

SZÍNEK
Az idegenforgalmi funkciót szolgáló 
épületek a település házai között az 
„ünnepnapok”, ennek megfelelően 
a földszínek szélesebb listájából 
válogathatunk� 
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TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK       HÉTVÉGIHÁZAS KARAKTER

HOMLOKZAT 
•	 lábazatkialakítás esetén: falazott, nem ragasztott kőlábazat, vagy vakolatszínezés
•	 levezető esőcsatorna csak a homlokzat szélére, vagy az előtető oszlopa mellé tehető, 

deszkaborítása nem javasolt
•	anyaghasználata: látszóbeton, fa, helyi kő, a vakolatszínek: fehér, vagy halvány 

földszínek
•	villanyóra szekrények falba süllyesztve, az ablaktábláknak megfelelő takarással 

helyezhetők el

TETŐK
•	a terep lejtésétől és a telek alakjától függ, a telek hossztengelye és a gerinc egy 

irányú legyen, a tetőgerinc a rétegvonalakra merőleges 
•	tető lehet lapos tető is, de maximum 45fokos lejtésű
•	fedés: zöldtető, hódfarkú, hornyolt vörös cserép, állókorcos fémlemez fedés
•	fénylő, mázas cserép nem javasolt, támogatandó az agyag természetes égetett 

színeiben, fémlemez esetén: matt, sötét szürkés árnyalat
•	tetőbeépítés esetén tetősíki ablakok kialakítása

TORNÁCOK, ELŐTETŐK
•	vékony, ritka pillérek, oszlopok kerülendők
•	falazott, vakolt tartóoszlopok
•	tornác és előtető fedése a főépülettel anyagban és színben egyező legyen vagy 

zöldtető kerüljön kialakításra

KERÍTÉSEK
A területen semmilyen tömör kerítés nem létesíthető, az esetleges támfalak a máshol is 
javasolt riolittufa és dácittufa terméskőből, vagy ahhoz megjelenésében hasonló kőből 
építendő�  Kerüljük a faléces, dróthálós elkerítéseket� Ha mindenképp szükséges, akkor 
őshonos erdei cserjékből álló sövénnyel, illetve mogyoróvesszőből font fakerítéssel, 
netán szőlősorral  válasszuk el telkünket� Javasolt az impregnált faoszlopok használata 
is és a dróthálós kerítés növénnyel való takarása, befuttatása�

égetett agyagcserép zöldtető korcolt fémlemez
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[9]   DOMBOLDALI HÁZ A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN
Forrás: https://kp.hu/lenyugozo-kortars-haz-a-termeszettol-korulolelve/
[10]   ZENGŐVÁRKONYI CSALÁDI HÁZ 
Építész: Horváth András
Forrás: http://lakbermagazin.hu/
[11]   CASA JURA, FRANCIAORSZÁG
Építész: JDS Architects
Forrás: https://inhabitat.com
[12]   ÉLŐ KERÍTÉS VESSZŐBŐL
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NÖVÉNYBORÍTÁS

Az  Öreghegy meredek oldalain még feltűnnek a szőlősorok, gyümölcsösök szigorú 
rendbe ültetett raszterei� Sok helyen viszont már a gyümölcsösök kiöregedése, 
elgazodosása is megfigyelhető�  Fontos a szőlő- és gyümölcsültetvények megtartása, 
illetve hogy rendezett képet mutassanak� A jelenleg megtalálható örökzöld 
fenyőfajok tájidegen, diszharmonikus hangulatot kiváltó elemek, így ezek minél 
előbbi lecserélését javasoljuk� A hétvégi kertes, üdülőházas jelleg még nem domináns 
a területen, de a folyamat felerősödése elkezdődött� 
Általános környezetalakítási javaslatok a területre:
•	a	Nemzeti	Park	listáján	szereplő	honos	és	őshonos	gyümölcs,	zöldség	és	lombhullató	
dísznövények telepítése
•	az	épületek	mellé	a	fenyőfák	helyére	kifejezetten	ajánlott	a	dió
•	medence,	nyílt	vízfelületű	tüzivíz-,	ill.	víztároló,	nagy	felületen	felülvetett	gyep	nem	
alakítható ki
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK       GAZDASÁGI KARAKTER

TELEPÍTÉS, HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT

A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületeknek megvan a maga formai és 
anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek� Gazdasági 
terület ha belterületre esik vagy lakóterülettel közvetlenül határos, akkor javasolt a falusias 
anyaghasználat; ha külterületre, akkor elfogadhatóak a vakolat és kő mellett a modern minőségi 
anyagok is�  
Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, 
természetes anyaghasználattal�
Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése� Homlokzaton 
– mérlegelve az épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a környezetbe 
(égbolt, talaj) olvadó színek, például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek 
használata� Kerüljük a csillogó felületeket!
Nyílászárók tekintetében a lyukarchitektúrát javasoljuk a nagy egybefüggő transzparens 
felülettekkel szemben� 
Az épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, gépészeti szerelvény helyét – a 
kezelhetőség biztosításával – a vezetékek, a szerelvények, a csatlakozó dobozok esztétikus 
takarásával, lefedésével kell megoldani� A kapcsolószekrények és a dobozok formáját, színét, 
helyét az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani� 
A rossz állagú épületeket fel kell újítani, vagy le kell bontani� Gyümölcsfeldolgozó vagy más, 
borászati tevékenység esetén a tárolóedényeket, tartályokat lehetőleg a telek legkevésbé látszó 
részein, megfelelő távolságban takarófásítással kell elhelyezni, a kilátás figyelembe vételével�

Amennyiben a technológia megengedi, bontsuk meg az épület tömegét� Ezek a telekméretek, 
már megengedik a különálló elhelyezést� 

KERÍTÉSEK

Tömör beton, fém kerítés használata nem javasolt� A használatból adódóan a három szintű 
növénytakarás ajánlott (ennek megfelelően a sövénykerítés és védőfásítás)�
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NÖVÉNYBORÍTÁS

Nyírfákból és juharokból álló egységes fasorokat javasolt kialakítani úgy, hogy kétoldali, változatos magasságú és szélességű cserjesávokkal legyenek kiegészítve, amelyekbe 
lombhullató és örökzöld fajok vegyesen kerüljenek� Kerüljük az egységes magasságra és formára nyírt növénysávokat, mert ezek unalmas, monoton hatást keltenek� Bizonyos 
reprezentatív pontokon, csatlakozó utaknál, a buszmegállóban ne féljünk díszes évelőágyakat se kialakítani�
Sorfák közé javasoljuk a berkenyeféléket, a mezei szilfát, sarjmeggyet és a májusfát, a cserjeszintben galagonyával, bangita- és somfélékékel érhetünk el díszítő és takaró hatást 
egyszerre, örökzöldnek pedig a szintén őshonos közönséges boróka alkalmazása javasolt�
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[13]   PALACKOZÓ ÜZEM FRANCIAORSZÁGBAN 
[14]   BORÁSZATI PALACKOZÓ ÜZEM, FRANCIAORSZÁG
[15]   TOLCSVA, BORÁSZATI PALACKOZÓ ÜZEM 2016
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ÉPÜLETFORMÁLÁS

Szőlőműveléssel hasznosított mezőgazdasági 
területeken megvalósuló egyedi tervezésű épületeknél 
hangsúlyozottan szükséges olyan homlokzatok 
kialakítása, amely harmonizál a környezettel� Ezeknél 
az épületeknél a kiemelt homlokzati részeken fehér, 
törtfehér, szürke, valamint a barna, zöld tört árnyalatai 
alkalmazandók a színezésnél� Az egyéb épületszárnyak a 
tájba belesimuló, sötétebb árnyalatokkal is színezhetők� 
Ugyanígy ajánlott eljárni egyéb mezőgazdasági 
területek esetén is� A kiemelt homlokzati részeken 
kerülendő a nagyméretű üvegfelületek használata� Ha 
a technológia megengedi, bontsuk meg a tömeget� 
Szőlős területen kialakítandó borászati létesítmények 
esetén a tárolóedényeket, tartályokat lehetőleg a 
telek legmélyebb részein, megfelelő távolságban 
takarófásítással kell elhelyezni, a kilátás figyelembe 
vételével�

Mezőgazdasági karakter esetében lakókocsi, 
lakókonténer átmenetileg sem helyezhető el�

TETŐK 
A főépület nyeregtetővel alakítandó ki, egyéb 
épületrészek ettől eltérhetnek�

KERÍTÉSEK
Kerítés létesítése általában nem javasolt, vagyonvédelmi 
okokból, illetve vadveszélyes helyeken jelzésszerű 
könnyű dróthuzalos kerítés (nem dróthálós), de tömör kő 
és betonkerítés nem létesíthető� A támfalak a település 
más részeire is jellemző kőből alakítandók ki�

TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK             MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER
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Az architektúra és az épített elemek mellett településünk arculatának másik fő alkotóeleme 
az élő növényzet� Már a magánkertek alakításával is tevékenyen hozzájárulhatunk az 
élhető települési környezethez, azonban egységes és határozott zöldfelületi arculatot a 
közterek és utcák növényesítésével érhetünk el�
A zöldfelületek kialakítása esetén fontos szempont a növényfajok gondos megválasztása� 
Fajválasztásnál - legyen szó fáról, vagy cserjéről - mindig az adott tájra jellemző 
természeti viszonyoknak megfelelő és ahhoz alkalmazkodó, illetve őshonos egyedeket 
válasszunk� Kerüljük a tájidegen hatást keltő tű-, és pikkelylevelű örökzöldeket� Kivételt 
képezhet ez alól a hazánkban is honos közönséges boróka (Juniperus communis) és 
fajtái, illetve a tiszafa (Taxus baccata)� 

UTCÁK, TEREK, FASOROK
A településképet jelentősen meghatározó elemek egyike az utcakép, melynek 
látványától kialakul bennünk az első benyomás egy adott községről vagy városról, ahol 
járunk� A település lineárisan vezetett elemeinek, mint az útburkolat, a zöldsávok, a 
gyalogos utak, az árkok, illetve a felszíni és felszín alatti infrastrukturális elemek (pl� 
légkábel) harmonikus és egységes kialakítása fontos szempont, hiszen ezek egymáshoz 
való viszonya nagymértékben határozza meg az utca képét�

Mivel az utcakeresztmetszet sokat elárul a telkek és az utcák viszonyáról, valamint a 
település szerkezetéről, ezért tervezésük során fontos a harmóniára való törekvés� 
Ügyelni kell az autóút és a gyalogos utak közötti zöldsáv szélességének megfelelő 
kialakítására – a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető helyeken cserjesáv vagy 
fasor telepítése javasolt� 

Az utcakép hangulatát a telkek beépítésének jellege és a rajtuk elhelyezkedő épületek 
megjelenése mellett az előkertek és a telkek előtti zöldsávban kiültetett növények 
gondozottsága határozza meg� Egerszalók utcái változatos képet mutatnak� Különböző 
szakaszai más-más jellegűek a beépítésüknek, és időbeli kialakulásuknak köszönhetően� 

Bérc utca

Ady Endre utca

TELEPÜLÉSKÉPET FORMÁLÓ ZÖLDFELÜLETEK
6
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Egerszalókot távolabbról szemlélve úgy láthatjuk, hogy kedvező a zöldfelületek aránya� Ehhez nagyban hozzájárul a szinte minden utcakép hátteréül szolgáló bükki látkép� 
Viszont közelebbről szemlélve és a légifelvétel is jól mutatja, hogy a településen nem található jellegzetes fasor� A telek előtti utcai zöldsávok néhány helyen gondozottak, esetleg 
cserjékkel, évelőkkel beültetettek� Többnyire viszont az utcaképre az elhanyagoltság jellemző, melyhez hozzájárul a zöldsáv, de sok esetben a járda hiánya is� Sok helyen látható, 
hogy az utcafronti beépítésű házak előtt a közterületekből előkerteket kerítettek le� Sok esetben viszont már ezek sem gondozottak, csak az utcakép rendezetlenségét növelik� 
Ezek visszabontásával rendezhető és tágítható lenne az utcakép� Az új beépítések, lakóparkok esetében még az átalakuló területeket meghatározó ideiglenesség, rendezetlenség 
jellemző�  A kedvező településkép elérése érdekében fontos, hogy a település kisebb zöldfelületein, teresedésein is alkalmazzunk fásítást� Amennyiben a növekedést nem gátolja 
légvezeték, vagy egyéb közműelemek, úgy nagyobb termetű parkfák közül is válogathatunk� Alkalmazhatunk juharfákat (Acer sp�), hársfákat (Tilia sp�), csörgőfát (Koelreuteria 
paniculata), illetve a patak közelében vízparti fákat telepíthetünk, mint a fűzfa (Salix sp�) vagy a fehérnyár (Populus alba)� Utcafásítás során célszerű a már meglévő növényzethez 
alkalmazkodni, illetve új fajok, fajták alkalmazása esetén a terület adottságait a faj igényeivel összevetni� Kerülendő a sötét lombú fajokból kialakított fasor és az inváziós fafajok 
alkalmazása�
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SÁFRÁNYKERT

A Sáfrány Kert egy ökoépítészeti és néprajzi mintákat ötvöző közösségi tér a paraszti 
kultúrából átmentett értékekkel� A Barlanglakások mögötti szabad tér, melyben 
jelenleg is folyik a kreatív „Építkezés”, a közösségi kert tartalommal való megtöltése� 
Fontos szerepet kap a folyamatban a mélyökológiai szemléletformálás, a gyakorlati 
tudás átadása� Bio zöldségek, fűszernövények és gyümölcsök termesztése, szabad 
tájfajta és helyi fajta magok és gyümölcs oltványok őrzése és örökítése, biokertészeti, 
biodinamikus és permakultúra módszerek alkalmazása, tanítása� A növénytermesztés 
és gazdálkodás olyan formája jelenik meg, amelynek létrehozásához a természetben 
kialakult rendszereket használjuk fel mintaképpen� Egy ilyen rendszer két legfontosabb 
jellemzője az együttműködés és az önfenntartás-önszabályozás� Nem kell nagyon 
komplikált dolgokra gondolni, a lényeg az, hogy a kertészkedést és a gazdálkodást 
minél természet-közelibbé tegyük� Ha a zöldségeskertben úgy ültetjük a növényeket, 
hogy kölcsönhatásukkal egymást segítsék a fejlődésben, akkor ez máris a növények 
együttműködésének egyik formája� Figyelembe véve azt, hogy az ökoszisztémában 
ami a rendszer egyik elemének a mellékterméke, az a rendszer egy másik elemének 
alapanyagot szolgáltat, megérthetjük, hogy a konyhai- és egyéb szerves hulladék 
komposztálása, majd a komposzt felhasználása a kertben az önfenntartás egyik lépése�        
  / Tőgyi Balázs „Sáfránykertész” tanulmánya alapján/
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PÁST PARK ÉS FORRADALMI EMLÉKHELY

Egerszalók Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2016� március 30-án 
Forradalmi emlékhely létrehozására az egerszalóki Pást parkban� A pályázat keretében 
megvalósuló 1956-os emlékmű Palmetta Papp Zoltán szobrász terve alapján készült el�

Egy falu, közösség életében különleges szereppel bírnak a nagyobb zöldfelületek, 
parkok, melyek nem csak nyugalmat árasztanak, de az együttlét, a közösségi lét 
megélését is elősegítik� Egerszalók a Gyógyvizek völgye�  Ezt megidézhetjük a park 
esetleges felújítása során vizes játszótér kialakításával is, melyhez a patak közelsége 
is többlet jelentést adhat� A játszótér tervezése során ugyanakkor figyelni kell a park 
méltóságára, a település identitástudatában betöltött szerepére és a különböző 
korosztályok igényeinek kielégítésére� 

[16]   PÁST PARK
[17]   PÉLDA VIZES JÁTZSÓTÉRRE: LAFAYETTE 
PARK
[18]   FORRADALMI EMLÉKMŰ
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 EGERSZALÓK FŐTERE

A projekt Egerszalók központjában valósul meg� A település központ turisztikai 
fejlesztése további jelentős vendégforgalmat generál a településen, valamint 
hozzájárul a vendégek tartalmas kikapcsolódásához, időtöltéséhez, valamint ahhoz, 
hogy pihenésük után máskor is felkeressék Egerszalókot, így visszatérő vendégekké 
váljanak�
A projekt keretében létrejön a település központjában egy olyan turisztikai fogadótér, 
amely alkalmas rendezvények megtartására, továbbá a téren kialakításra kerül a 
Lugas-kávézó, ahol a vendégek kulturált környezetben tudnak pihenni, szórakozni� 
A fogadótér igényes mészkőburkolatot kap, továbbá megtörténik a rendezvények 
megtartásához szükséges elektromos hálózat kialakítása� A Lugas- kávézó oldalában 
kialakításra kerül egy kerékpárkölcsönző� A Lugaskávézó másik oldalán kialakításra 
kerül egy játszótér a gyermekek számára, valamint teraszos jelleggel egy olyan 
zöldfelület, ahol pihenőpadok és asztalok kerülnek elhelyezésre� A fogadótéren 
helyet kap három információs pont� A turiszikai fogadótér végében megújul a 
Laskó- patak partja, amely szintén teraszos jelleggel kerül megvalósításra� Itt is 
megtörténik a zöldfelület megújítása, valamint elhelyezésre kerül a patakparton 
egy Kneipp-taposó is, amelyet bárki ingyenesen kipróbálhat� A fogadótérrel 
átellenben, a jelenlegi elhanyagolt, gazos területen kerül kialakításra a "Falukert"� A 
Falukertben pedig telepítésre kerülnek a falu gyümölcsei, amelyeket minden vendég 
ingyenesen megkóstolhat, továbbá az egyéb dísznövényekkel történő beültetés is 
hozzájárul az vendégek fogadására alkalmas igényes településközpont imázshoz� A 
Falukertben szintén helyet kap egy információs pont, valamint a Falukert oldalában  
parkolóhelyek is kialakításra kerülnek� A fenti fejlesztések mellett -annak érdekében, 
hogy egységes és rendezett képet kapjon a településközpont- szükséges a területet 
körbeölelő járdék és önkormányzati utak rendbetétele, felújítása is� 

[19]   EGERSZALÓK: TURISZTIKAI FOGADÓTÉR KIALAKÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓTERVE
ÉPÍTÉSZET:  AW ARCHITECTURE, GINKGO ARCHITECTS, METRONOME ARCHITECTS
TÁJÉPÍTÉSZET: PARKSTUDIO
2016. FEBRUÁR 25.



Egerszalók Településképet formáló zöldfelületek - Közterületi anyaghasználat és növényzet javaslat| 79

KÖZTERÜLETI ANYAGHASZNÁLAT ÉS NÖVÉNYZET JAVASLAT

JAVASOLT NÖVÉNYZET

ZÖLDFELÜLETEK

A település utcáinak képében annak ellenére, hogy egy hegyes, dombos vidéken járunk, nem, 
vagy csak minimálisan játszanak szerepet a környező táji adottságok� A mögöttes „zöld”, mint 
a domboldalak, kertek, hátsókertek látványa a többnyire utcafronti beépítés miatt gyakran 
takarásban van, vagyis az építészeti karakter a zöldfelületek minimális mennyisége miatt 
domináns szereppel bír� 

LOMBKORONASZINT

A fák mennyiségét mindenképpen növelni lenne célszerű� Az utcák térfalainak rendezettségét 
biztosítják a fasorok, melyek kellemesebbé teszik a közterületeken tartózkodást és pozitív 
ökológiai hatásaik vannak� Ahol a közművek lehetővé teszik, ott kialakítható akár kétoldali fasor 
is, ahol erre nincs lehetőség, ott egyol dali fasort javaslunk� Ezáltal csökkenne az utcaképben a 
légvezetékek és azok oszlopainak dominanciája, valamint az épületállomány sokféleségéből és 
sokszínűségéből adódó rendezetlen érzet� A fasorok további pozitív hozadéka az árnyékvetés, 
mely mind az utcán sétáló gyalogosok számára előny nyáron, mind a parkoló gépjárművek 
számára�

Fajok tekintetében a légvezetékek környezetében alacsony törzset és lombkoronát nevelő 
útsorfák ültetése javasolt: 
- Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’)
- Virágos kőris (Fraxinus ornus)
- Berkenyék (Sorbus sp�)
- Galagonyák (Crataegus sp�)
- Díszcseresznyék (Prunus serrulata)
- Kínai díszkörte (Pyrus calleryana ’Chanticleer’)
- Hússzínű vadgesztenye (Aesculus x carnea)
A fentieken kívül  a településen a gyümöcsfák, és a hárs telepítése javasolt� Színes vagy tarka 
lombú fák, díszövények (vérszilva, tarka levelű kecskerágó stb�) ültetés nem ajánlott� A Thuja és 
hamisciprus, Leylandi ciprus, illetve az ezüst és lucfenyő, illetve ezekhez hasonló „karácsonyfa” 
típusok is ellenjavaltak a közterületeken fasorként� 
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CSERJESZINT

Közbiztonsági és praktikus okok miatt 
a cserjék ültetésekor elsősorban az 
alacsony talajtakaró vagy olyan fajokat 
célszerű alkalmazni, melyekből alacsony 
nyírt sövény nevelhető� Az örökzöld, 
vagy télizöld fajok előnye, hogy télen 
is díszítenek, de a dús virágzású 
törpecserjék, félcserjék is előnyösek: 
törpe fagyal, japán kecskerágó, talajtakaró 
rózsa, törpemandula� 
A középmagas, magas cserjék 
alkalmazását lehetőleg kerülni kell� Ahol 
kis fáknak már nincs hely, ott a hely 
adottságait mérlegelve nagytermetű 
bokrok vagy bokorfák ültetése esetleg 
megengedhető, de csak korlátozott 
számban és úgy, hogy az alsó ágakat 
idővel el kell távolítani, egyfajta törpe 
fává neveléssel� Erre alkalmas fajok pl�: 
hibiszkusz, az orgona, a birs� 
A főúton cserje ültetésre a helyszűke 
miatt, csak korlátozott mértékben van 
lehetőség� A cserjefelületek helyett 
általánosságban szerencsésebb a 
félcserjék vagy évelők telepítése, mivel 
velük sokkal karakteresebb hangulat 
idézhető meg� 

ÉVELŐK, FÉLCSERJÉK

A falusi karaktert az évelők és félcserjék fajgazdag 
ültetésével erősíthetjük leginkább� Az évelők ötvözik 
az egynyári virágok és a cserjék hasznos tulajdonságait� 
Elsősorban a félcserjék, de egyes évelők közt is akad 
olyan, amely egész éven át díszít, levele áttelel: 
örökzöld orbáncfű, levendula, szívlevelű bőrlevél, 
fürtös pálmaliliom, hamvas és zöld cipruska, kis és nagy 
meténg vagy az orvosi zsálya� Ezek a fajok általában 
teljesen beborítják idővel a talajfelszínt, ezért jóval 
kisebb fenntartást igényelnek társaiknál�
Az évelők fenntartás (elsősorban víz) igénye 
termett talajon jóval kisebb, mint a cserépbe, vagy 
ládába ültetett egynyáriaké, ezért jóval nagyobb és 
látványosabb felületeket lehet gazdaságosabban 
„üzemeltetni”� Ezért ahol erre mód van (pl� árokpartok) 
célszerűbb, és a faluképben is eredményesebb évelő 
ágyásokat létesíteni az elszórt virágládák, vagy ültető 
edények helyett�
Virágszínek tekintetében célszerű a szomszédos 
színeket (lila-rózsaszín, sárga-narancssárga), vagy a 
komplementer színeket (kék-sárga) egymás mellé 
ültetni� Igen erőteljes karakterhordozó megjelenést 
érhetünk el a szárazságtűrőbb fajok egy csoportba 
ültetésével is� Itt a szürkés árnyalatú, apró, szőrös 
felületű esetleg pozsgás levelek a célra vezetőek, 
mint a sziklakerti növényeknél is� Itt kaphatnak helyet 
gyakran egyes fűszernövények is (pl� zsálya, kakukkfű), 
de a vékony szálú, elsősorban szürke levelű fűfélék is� 
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BURKOLATOK

Amikor a hagyományos falu hangulatát 
szeretnénk burkolatok segítségével 
megidézni, nehéz helyzetben vagyunk, 
mivel nincs igazán milyen előképhez 
nyúlnunk� A földutak alkalmazása 
pedig, kétségkívül anakronisztikus 
lenne� Faluhelyen, ahol az erőforrások 
(a városokkal ellentétben) korlátozott 
mértékben állnak csak rendelkezésre, 
egyértelműen helyi anyagokat kell 
használni� Hegyvidéken adódik a helyben, 
vagy a környéken bányászott kőanyag 
felhasználási lehetősége� Kiselemes 
burkolatok alkalmazásánál a tört 
(halvány) földszínek, valamint a minimális 
eltérést mutató, véletlenszerű árnyalatok 
használata előnyös� A mesterséges 
hatású rikító, tarka, túlzóan színes, 
vagy éppen ellenkezőleg, tökéletesen 
homogén egyöntetű felületű elemek nem 
célravezetők� A formát illetően, kerülendő 
a bonyolult, összetett, de ismétlődő 
mintát követő (egy, vagy két irányban 
kapcsolódó) elemek használata� Érdemes 
egyszerű, négyzetes (ortogonális), esetleg 
több méretet felölelő változó méretű elem 
családot alkalmazni� A tégla, mint esetleg 
helyben bányászott agyag alapú termék 
előnyös, azonban az élénk színű, fényes 
felületű klinkerek szintén kerülendők�
A járdák esetében a monolit anyagok 
használata kedvező, mivel ezek viszonylag 
semleges alapsíkot biztosítanak, kiemelve 

a környező építészeti értékeket� A beton, 
mint könnyen előállítható burkolat típus, 
igen jól működik, de ugyanígy a hengerelt 
aszfalt felület is elfogadható� Azonban 
az aszfaltnál előtérbe kerül a szegély 
anyagának kérdése� A nem, vagy alig 
látható fémszegély, a természetes vágott, 
vagy inkább hasított (de nem világos) 
tömbkövek alkalmazása megfelelő, 
azonban a városi környezetben gyakorta 
alkalmazott beton „kerti szegély” 
kerülendő� Az öntött aszfalt, mivel 
látványa szorosan kötődik a városi 
környezethez, szintén kerülendő�
A szórt burkolat is használható, de csak 
abban az esetben, ha magas minőségben 
stabilizálva készül�
Természetesen a járdaburkolatok 
kialakítása során egyéb tényezőket 
is figyelembe kell vegyünk, mint az 
időtállóság, bekerülési költség, ár-érték 
arány, ellenálló képesség (sótűrés, 
színtartás, kopásállóság stb�) vagy az 
illeszkedés (falusi karakter, építészeti 
értékek, helyi anyagok használata, 
hagyományok stb�)� Időtállóság 
kérdésében két tényezőt célszerű szem 
előtt tartani: természetes patinásodás 
(esztétikus öregedés) és az időtállóság 
(anyagminőség)� Vagyis olyan anyagokat 
kell alkalmazzunk, melyek öregedésével 
sem romlik a felület esztétikai megítélése, 
sőt ellenkezőleg� Ez a tulajdonság a 
természetes kőanyagok velejárója� A 
beton térkövek öregedésével azonban 
drasztikusan romlik azok esztétikai, 
hangulati megítélése, ezért gyorsan 

avulnak� így a beton térkövek alkalmazását 
lehetőleg kerülni kell� Amennyiben mégis 
mesterséges burkoló anyagok alkalmazása 
mellett döntünk, abban az esetben 
azt olyan kiemelkedő minőségben kell 
előállítani vagy beszerezni, hogy pozitív 
esztétikai megítélésük hosszú távon is 
megmaradjon, vagyis anyagminősége 
révén sokkal lassabban öregedjen, 
használódjon el� Ilyen anyagok lehetnek a 
magas minőségű monolit beton felületek 
(sótűrő, kopásálló), vagy a kiemelkedő 
minőségű előregyártott beton elemek 
(természetesen itt az illeszkedés kérdése 
is perdöntő a választásnál�
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ÁRKOK, ÁTERESZEK

Az utak és járdák közötti zöldsáv rendszerint a település vízelvezető 
hálózatának, az árkoknak ad helyet� Nagyon fontos, hogy ezek megfelelő 
tervezésére, gondozására külön figyelmet fordítsunk� Lehetőség szerint 
az utak mindkét oldalán alakítsunk ki medret� Amennyiben szélesebb 
zöldfelület áll rendelkezésre (min� 2-2,5 m), úgy célszerű egy enyhe 
lejtésű gyepes árkot építeni, mindennemű burkolat nélkül� Kevesebb 
hely esetén a könnyebb tisztítás, üzemeltetés érdekében a monolit beton 
árok építése is elfogadható megoldást nyújthat� Azonban a ferde (egyes 
szélsőséges esetekben függőleges) falakat helyi természetes kő felülettel 
kell falazni�  Megfelelő növényválasztékkal ma már lehetőségünk van 
évelőkkel is beültetni az árkunkat, ami nagyobb bekerülési költséggel és 
munkával jár, de a gondozása sokkal könnyebb� Ez utóbbira már nem csak 
külföldi, hanem magyarországi falvakból is láthatunk jó példákat� Árkaink 
kialakításánál a következőkre figyeljünk:
•	 betonelemes árok esetén mindkét oldalán legalább 50 cm széles, 

évelőkkel gazdagon ültetett sávval takarjunk�
•	 virágos kiültetésnél mély karógyökerű, vagy tőlevélrózsás fajokat 

használjunk a jobb vízbeszivárgás biztosítására
•	 köztes megoldásként az árkot zúzottköves burkolattal, az oldalakat 

ültetőkosaras kőtámfallal is elláthatjuk

(forrás: Aaron Volkening, Rain Garden)

Az árok mellett meghatározó elem a rajta átívelő autós és gyalogos hidak� Ezek kialakításakor 
szintén a kőmegmunkálás hagyományához fordulhatunk inspirációként� A már javasolt 
riolittufás kerítéslábazathoz illeszkedve itt is terméskővel burkolt, pofafallal ellátott hidakat 
javasolunk kialakítani, ezáltal egy új, markáns arculatformáló elemmel gazdagítva a települést�
•	 az autóbeálló az autóúthoz szintben, szegély nélkül kell csatlakozzon
•	 az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a 

vízszállítás akadálymentes legyen
•	 a behajtó szélessége telkenként nem lehet lakó épület esetén 3,5 m-nél, áruszállításnál 6m- 

nél nagyobb
•	 a kocsi behajtó kerékvetője a fal síkjával azonos síkban kerüljön megépítésre két szélén 45 

fokos lecsapással� kiemelt kerékvető esetén 30 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi 
behajtó felszínéről és 20 cm-nél nem lehet szélesebb

•	 a behajtó burkolatának és a kerékfogó szegély anyagának fehér vagy okkersárga színű 
terméskő, vagy azzal egyenértékű burkolóanyag ajánlott
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UTCABÚTORRA AJÁNLÁSOK KÖZTERÜLETI VIRÁGTARTÓK
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H I R D E T É S E K , 
REKLÁMTÁBLÁK
Olyan dolgokat hirdetünk, amikben 
lehetőséget látunk, ha mások is támogatnak� 
Értékeinket hirdetjük, a kihelyezett 
reklámtábla mesél rólunk, ízlésvilágunkat 
is tükrözi, így érdemes ezt úgy elhelyezni, 
hogy ne környezetszennye- zésnek élje meg 
a járókelő, ami mellett igyekszik eltekinteni, 
hanem egy igényes és jóízlésű hirdetőt 
sejtsen mögötte, akihez érdemes lehet 
fordulni� 
Persze fontos a könnyen érthetőség 
és figyelemfelkeltés, de egy szolídabb 
színvilágú, jó grafikát is észrevesz és elolvas 
az, akinek tényleg szüksége van a hirdetett 
szolgáltatásra� 
A hirdetések helye és mérete összefügg�  Ha 
olyan helyet választunk, amely közel esik  
az érdeklődőhöz, akkor a méret jelentősen 
csökkenthető� 
A középkorban a cégérek mindig az 
épületek egy adott homlokzati részén, 
adott magasságban helyezkedtek el, így 
az emberek könnyen el tudtak igazodni a 
kínálkozó szolgáltatások özönében, mert 
tudták hova tekintsenek� 
Az utcanevek aluminium táblái                  ugyan 
elütnek a falusias környezetre jellemző 
megjelenítéstől, de legalább egységes 
képet tükröznek� Alumínium helyett  szebb 
összképet mutatna egy egységesebb, 
egyszerű szerkezetű fafelület kialakítása� 

7



86 | HIRDETÉSek, reklámtáblák Egerszalók

Védett épületen, zöldterület övezeteinek 
telkein reklámtáblák nem helyezhetők ki� 
Cégérek síkban, vagy konzolosan 
kilógatva helyezhetők el a homlokzaton� 
A konzolos kilógatás verzióján kívül 
elvetendő minden olyan szerkezet 
alkalmazása, amit magáért a hirdetés 
céljáért építenénk� Mindemellett 
igyekezzük kerülni a harsány színek 
alkalmazását� 
Használjunk időjárásálló bevonatot, főleg 
a hirdetés eső és pára elleni védelme 
érdekében� 
Kerüljük a neonnal megvilágított, 
valamint led-kijelzős reklámfelületeket� 
Az erős fény zavarhatja a szemközt 
lakókat� A fények színe erőteljesen elüt a 
természetes színektől� A villogás, vibrálás 
figyelemfelkeltő ugyan, de egyúttal 
kellemetlen, zavaró is a szemnek� 
Segítheti egy vállalkozás sikerét, ha az 
utcára lépő egyén már egy a község más 
részén felállított táblán felismeri, hogy a 
számára fontos szolgáltatás a környéken 
fellelhető és útmutatást is kap hozzá� 
A helyi önkormányzat beleegyezésével 
elindulhat egy közös hirdetési rendszer, 
ahol a szolgáltatást biztosító vállalkozás 
egyezséget köt a helyi vezetéssel, hogy 
ezen a bizonyos hirdetési rendszeren 
feltüntessék, megadva az irányt is, hogy 
merre találhatóak� 

[20]   FW DESIGN
LONDON / STRATFORD
fotó: fwdesign.com 

[21]   CAMPASPE - INFORMÁCIÓS TÁBLA
fotó: nuttshell.com.au
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