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BEVEZETÉS  

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az 
útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek 
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez 
illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, 
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 
Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő 
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan 
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, 
hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi 
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében 
élnek egymással. 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KÖSZÖNTŐ  
Kedves Bátonyterenyei Polgártársam! 
Kedves Látogató! 

Bátonyterenye Településképi Arculati Kézikönyvét 
tartja a kezében, melyet városunk a Településkép 
védelmérő l szó ló 2016. év LXXIV. törvény 
végrehajtása során alkotott meg. A kötet célja és 
feladata, hogy a törvényhozói szándéknak megfelelően 
segítsen bennünket, jelenlegi és a leendő lakókat 
városunk hagyományos képének, arculatának 
megőrzésében.  

A kézikönyv egyrészt számba veszi Bátonyterenye 
természetes és épített értékeit, egyfajta „érték leltárral” 
szolgálva magunk számára, másrészt azok számára, 
akik Bátonyterenyén építkezni, felújítani terveznek. 
Iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogyan 
tehetik ezt úgy, hogy közben óvják a városunk egyedi 
arculatában rejlő hagyományos értékeket. Ezért a 
kézikönyv nem csak értékeink konzerválásához nyújt 
útmutatást, hanem lakókörnyezetünk tudatos és a 
hagyományokat tiszteletben tartó fejlesztéséhez is. 

A Bátonyterenyén elvárt építészeti magatartás 
meghatározását természetesen az önkormányzat nem 
egyedül végezte el. A kézikönyv tartalma legalább 
annyira alapszik az itt élők véleményén, észrevételein, 
mint az önkormányzat munkáján. A közös munkában 
való részvételt ezúton is köszönöm! 

A B á t o n y t e r e n y é é r t v a l ó t o v á b b i s i k e r e s 
együttműködés reményében kívánok Önnek kellemes 
lapozgatást, és eredményes tervezgetést! 
 

  Nagy-Majdon József 
  Polgármester  

  Bátonyterenye 
  2018. 01. 25.  
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Római Katolikus Templom, Maconka 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BÁTONYTERENYE BEMUTATÁSA 
általános településkép, településkarakter  

Bátonyterenye Nógrád megye keleti részén, a Mátrától északra, a Cserhát-hegységet keletről érintve, a 
Zagyva- és Tarján-patakok völgyében található. A településen áthalad, illetve érinti a 21-es, és az ebből 
kiágazó 23-as számú főközlekedési útvonal. A települést átszeli az 1867-ben épült Budapest-Hatvan-
Salgótarján vasútvonal, amelyből Kisterenye településrésznél leágazik a Kál-kápolnai, 1886-os építésű 
szárnyvonal. Budapesttől mintegy 100 km-re, a megyeszékhelytől 15 km-re, Szlovákiától 25 km-re, egy 
több kiágazású széles völgyben található. 

Légifelvétel Bátonyterenye központjáról 

A város Maconka, Nagybátony, Kisterenye és Szúpatak településekből alakult ki 1964 és 1984 között, 
melyek közül évszázadokon keresztül a legnagyobb Kisterenye volt. Kedvező földrajzi elhelyezkedése, a 
közlekedési utak találkozása, később a vasúti csomópont kialakítása tette lehetővé fejlődését. A címer fő 
motívuma az ezüsttel vonalazott fekete briliáns formájú széndarab, utalással a város ásványkincsére, 
amiből négy vörös lángnyelv emelkedik, az egyesült négy település jeleként. 
A közel 8000 hektáros területen elterülő közigazgatási egység három kistájhoz tartozik: Mátralába 
(Maconka, Nagybátony), Zagyvavölgye (Kisterenye), Központi-Cserhát széle (Kisterenye, Szúpatak). 
Városunk mai területe korán benépesült, a bronzkor második felében, Kr.e. 1500-körül sűrűn lakott hely 
volt. Kisebb megszakításokkal, a honfoglalás idején is lakták a vidéket. 
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falusias lakóház, palóckontyos tetővel Szúpatakon 

Bátonyterenye elődtelepüléseinek első okleveles előfordulási időpontjai a következők voltak: 

 Nagybátony 1216, Batun 
 Maconka 1297 Machunka mint személynév, 1396-ban mint településnév 
 Kisterenye 1280 Thyrina, majd 1381-ben Egihazas illetve Vásáros Therennye 
 Szúpatak 1461 Azzywpatak névalakban található a forrásokban 

A korai középkorban, a török megjelenéséig Kisterenye településrész Vásáros előneve (1413) arra utal, 
hogy egy terület piacközpontja lehetett, mezővárosi ranggal. Buda elfoglalása után, és Hatvan elestével, 
a szabaddá vált Zagyva-völgye a török portyák egyik célpontjává vált. 
Már az 1550-es években Nagybátonyt, Maconkát többször felégették, Szúpatakot mintegy 100 évre 
lakatlanná tették, Kisterenye pedig 1686 után vált pár évre lakatlanná. Szúpatak földjét maconkai 
jobbágyok bérelték. Az újratelepítés során nagyrészt a volt őslakosok jöttek vissza, kivétel Szúpatak, 
melyet 1740 tájékán Lucsatyinból jövő szlovák családok népesítettek be. 
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Kisterenyei látkép 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A XVIII-XIX. században két jelentős 
n e m e s i c s a l á d b i r t o k o l t a a 
településeket, az Almássyak és a 
Gyürkyek. A XIX. század második 
felének vasútépítése bekapcsolta az 
ország infrastruktúrájába. 
A négy település közül Kisterenye 
1867 májusában vasutat kapott, 
Szúpatak kivételével Maconka és 
Nagybátony határát is érintette a 
vasút. A vasút megléte biztosította a 
m á r k o r á b b a n i s m e r t s z é n 
gazdaságos k i termelését , ami 
egyrészt átrendezte az itteni lakosság 
nemzetiségi összetételét, másrészt 
pedig alapot adott a gazdasági 
f e l l e n d ü l é s h e z . A n é v a d ó 
településeket körzetközponttá a 
szénlelőhelyek megtalálása tette a 
XIX. század ötvenes éveiben. 

A települések között Kisterenye és Nagybátony határában, az 1860-as években, először kisipari 
módszerekkel, később a Kisterenyei Kőszénbánya Rt. megalakulásával (1871) nagyüzemi módszerekkel 
folyt a termelés, Nagybátonyban ez a 20. században teljesedett ki. A bányászkodás átalakította a 
településszerkezetet Kisterenyén és Nagybátonyban, ez utóbbiban a bányatelepek több kilométerre 
alakultak ki az anyaközség határában (Katalinbányatelep, Szorospatak, Központitelep). A 20. század 
ötvenes éveiben központi akaratra megépítették a "Bányavárost". A szénbányászatra természetes 
módon épült rá a megyében az ipar. Családok ezreit vonzotta a Mátra északi vidékére a munka, a jobb 
megélhetés lehetősége Nógrád és a környező megyék, illetve az Alföld szegényparaszti falvaiból. 
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1950- ig , a t anács rendsze r  
megalakulásáig Nagybátony és 
Maconka Heves megyéhez 
tartozott, Kisterenye és Szúpatak 
pedig Nógrád megyéhez. 1950-
ben kezdték meg a Bányaváros 
építését. Akkoriban a lakosság fele 
b á n y a m u n k á s , a n e g y e d e 
földműves volt. Szintén az 1950–
60-as években alakították ki a 
településrész intézményhálózatát: 
bölcsőde, óvodák, általános iskola, 
középiskola. 

A történelem folyamán ezek a települések gazdaságilag, emberileg közel kerültek egymáshoz és a 
politika 1980-as évek elején meggyorsította az egyesülést. 1981 december 31-ig az önálló nagyközség 
Kisterenye (és Szúpatak), 1982 január elsejével Kisterenyének és Nagybátonynak (1964-től Maconkával 
egyesülve) közös tanácsa lett Nagybátony székhellyel. 1984 január elsejével Bátonyterenye néven 
egyesült és városi jogú nagyközségű rangot kapott, majd 1989-ben megkapta a városi rangot. 
A bányák megszűnése miatt a megye akkori vezetői a különböző gyárak fiókintézményként való 
idetelepítését szorgalmazták. Nagybátonyban Fűtőber, Harisnyagyár, Kisterenye településrészein 
először vasöntödét terveztek, végül a salgótarjáni Acélgyár egyes gyáregységei kaptak helyet. 
A mezőgazdaságát a kollektivizálás után a több kis téeszből alakult Mátra MGTSZ koordinálta. Az észak-
magyarországi régió súlyos foglalkoztatási gondjai Bátonyeterenyén is jelentkeznek. Az ipar 
szerkezetátalakításának hosszú folyamata, a nógrádi szénbányászat jogutód nélküli megszűnése 
számos család helyzetét lehetetlenítette el, a munkanélküliség a mai napig a település legégetőbb 
társadalmi problémája. Ugyanakkor infrastrukturális területen komoly fejlődés történt. A 21. század 
elején kialakított ipari parkban egyre több vállalkozás kezdi el tevékenységét. 

A bátonyterenyei városháza 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ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők 
GYÜRKY-SOLYMOSSY-KASTÉLY 

A kisterenyei városrész nevezetességei közé tartozik az 1790-ben épült késő barokk stílusú, 
egyemeletes, két hagymakupolás, zsindellyel fedett, saroktornyos Gyürky-Solymossy-kastély, illetve 
annak 13 hektáros ősparkja, ami számos ritka növénye miatt természetvédelmi terület. Abonyi Lajos író 
emlékműve is itt látható. 
A Kárpát-medence északi részének nevezetes barokk kastély-típusának legdélibb példája, 
Magyarország egyetlen ilyen építménye. 1790 körül építtette a Gyürky család barokk stílusban. A 
nyugati homlokzat két sarkán lévő „hagymakupolás” oldaltorony teszi jellegzetessé. A földszinten és az 
emeleten 3-3 szoba nyílik boltíves mennyezetekkel, az oldalszobák toronyerkéllyel vannak kibővítve. A 
keleti házrészben egy-egy sarokszoba található. Az épületet körbefutó párkány díszíti, manzárdtetős, 
tornyain zsindelyes hagymasisak van. A kastélyt az 1840-es évek végéig a Gyürky család nyári lakként 
használta. Az 1900-as években házasság révén a Solymossy család birtokába került a kastély és a 
kastélypark, amely átépítésre került. A második világháború után az épület sorsa viszontagságos volt, 
majd magára hagyták, s földszinti boltozatának egy része beomlott, a zsindelyfedés, valamint a kastély 
eredeti berendezése elpusztult. 1982-ben szerkezetileg helyreállították, és a salgótarjáni Kohászati 
Üzemek oktatási központja működött itt. A kastélyt Bátonyterenye önkormányzata 1996 végén vásárolta 
vissza igen leromlott állapotban. Azóta sikerült kívül-belül felújítani, az emeleti szintet funkcióval (állandó 
kiállítás) megtölteni. Melléképületeivel együtt országos védettség alatt állnak, a kastélypark 
természetvédelmi terület. 
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A kastélyban a településről elszármazott id. 
Szabó István szobrászművész születésének 
centenáriumi évfordulóján, 2003-ban nyílt meg 
a „Fába faragott élet” címet viselő állandó 
emlékkiállítás a Kossuth-díjas művész 
tiszteletére. A kiállítás emléket állít a művész 
munkásságának , á t fogó képet nyú j t 
életművéről. A kiállítás kiemelkedő darabjai a 
két legjellegzetesebb műcsoport: a néprajzi 
tárgyú művek és a bányászattörténeti sorozat. 
Az utolsó teremben idősebb Szabó István 
szobrászműterme látható, berendezésül 
felhasználva a művész által használt 
szerszámokat, eszközöket.  

KASTÉLYPARK KISTERENYÉN 

A kastélyhoz tartozó tájképi parkban többnyire a környékben honos fafajokat telepítettek.  Az egykori 
park hírmondói a megmaradt hatalmas koronájú kocsányos tölgyek, magas kőrisek, szilek. Solymossy 
báró a park kis tavában egyidőben fókákat tartott és a park vasút felőli részén a vízszintet 
alagcsövezéssel szabályozták. A park fái közül a második világháborút követően sokat kitermeltek. 
Különösen a fenyők sínylették meg a pusztítást. Az ötvenes évek elején nemesnyárakat telepítettek a 
parkba. Később az ingyenes fásítási anyagból tervszerűtlenül betelepített, többnyire fasorokat képező 
sokféle fafaj, díszcserje és sövény inkább rontott a park képén. A gondozás nélkül maradt széleken 
megindult a beerdősülés folyamata, ezt az erdőszerűen telepített lucfenyőfoltok nagymértékben 
elősegítették. 
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A parkot és területét a sok károsítás és tervszerűtlen ültetés ellenére 1975-ben védetté 
nyilvánították. Ezt követően a betelepített nemesnyárak kitermelésével kezdődött a park 
rekonstrukciója. A közel 400 köbméter nyárfa kitermelésekor le kellett zárni a park bejáratait. A 
fakitermelést a lakosság nem nézte jó szemmel, különösen azok ellenezték, akik részt vettek az 
ültetési munkákban. Néhány év alatt közel 470 taxon telepítésével egy új park körvonalai 
bontakoztak ki. A teljes rekonstrukciót máig nem sikerült befejezni, tájképi park jellegét csak 
később lehet visszaállítani. Az eddigi gondos munka alapján már ma is kedvelt pihenőpark.  
A felújított kastélyépület nincs igazán kihasználva, végleges rendeltetése sem tisztázott. 
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PALÓC TÁJHÁZAK 

A Gyürky-Solymossy kastély főbejáratához vezető út melletti házak őrzik a falukép korábbi 
megjelenését. Az Árpád úti bejárat közelében egy 19. századi népi lakóházban helytörténeti gyűjteményt 
alakítottak ki. Az épületet 1986-ig lakták, majd az önkormányzat megvásárolta. Az épület eredetileg 
négyosztatú parasztház volt, szoba-konyha-kamra-istálló elrendezéssel. A csonkakontyos tető fa 
oromzatán "TJ 1901" felirat látható, az akkori tulajdonos Tóth József cserélte ki a korábbi zsúpfedelet 
poltári cserépre. A porta elrendezéséből és az elbeszélésekből tudjuk, hogy módos paraszt építette a 
múlt században. Az épületek országos műemléki védettséget élveznek  

A paraszti portához tartozó istálló, 
pajta és ólak az idő során nagyon 
megrongálódtak, lebontásra 
kerültek. A házban kiál l í tott 
bútorok, használat i tárgyak, 
eszközök, szerszámok jelentős 
része a 20. század elején a két 
világháború között és a negyvenes 
években készült, de vannak a 19. 
századból származó darabok is, 
me l yek egy j obbágycsa lád 
mindennapjait elevenítik meg. 
A népi lakóház jellegzetes palóc 
épí tészet i s t í lusa Szúpatak 
településrész 20. század elejéről 
származó házain is megfigyelhető. 
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KISTERENYEI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

A kastély melletti dombon álló, a 21-es főútról is 
jól látható barokk épület gótikus alapokon áll, de 
többször is átalakították. A Szent István 
vértanúnak szentelt templom boltozott szentélyét 
1717 környékén és 1838–44 között építették át. 
A középkori templomnak huszártornya volt, s a 
szentély északi oldalához egy ismeretlen 
nagyságú sekrestye tartozott. A 19. században 
tetejét zsindely fedte, a hajó végén karzat állt. 
Homlokzatból kiugró órapárkányos, a kastélyhoz 
hasonlóan hagymakupolás tornya van. A 
templom mennyezete festett, kazettás díszítésű. 
A templom mai belső festése 1956-ban 
keletkezett, külső tatarozására az 1960-as és az 
1990-es évek végén majd 2015-ben került sor.  

Kora barokk berendezéséből csak a díszes 
kőbaluszteren nyugvó, faragott kőmellvédes 
szószék maradt fenn. 

 

KISTERENYEI EVANGÉLIKUS 
KÁPOLNA 

1906-ban Kis terenye akkor i fö ldesura, 
Solymossy Tibor mintegy 40 holdas telket 
biztosított az itt élő evangélikus gyülekezetnek. 
Ezen építették fel az imaházat mellyet később 
középpontosan elhelyezett templomtoronnyal 
bővítettek. A körülbelül 80 és 100 fő közötti 
befogadóképességű templom mintegy 24 
település evangélikus vallású lakosait látta el.  
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SZÚPATAKI EVANGELIKUS TEMPLOM 

Szúpatak lélekszáma mára már 100 fő alá 
csökkent. A településrész közepén álló 
templom 1903-ban épült, körülötte a 19-20. 
század fordulójáról található néhány, a palóc 
parasztház jellegzetes példánya, melyeknek 
kora, st í lusa a közismert hol lókő ivel 
megegyező. Táji és népi építészeti adottságai 
mellett az alig 1 km távolságra lévő híres 
búcsújáróhely Szentkút közelsége tovább 
fokozza a településrész jelentőségét. 

MACONKAI RÓMAI KATOLIKUS 
TEMPLOM ÉS FAKERESZT 

A város legértékesebb műemléke a 13. században 
épült. Egyhajós gótikus formavilága az átépítések 
során barokk stílusjegyekkel is gazdagodott. 
Freskóit a 13. vagy a 14. században festették.  

A boltozatot a 18. században építették újjá, ekkor 
másik bejáratot nyitottak a nyugati oldalon az 
eredeti helyett. A huszártorony is ekkor épült. 
Többször leégett. A 19. századi újjáépítés során a 
dongaboltozatot kazettás mennyezettel váltották fel. 

A kereszt a templom Déli homlokzata előtt áll, 
felirata szerint Nagy Mária és lánya, Kis Pál Mária 
állíttatta 1877-ben. 
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NAGYBÁTONYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TEMPLOM 

1682-ben nagy tűzvész pusztított Nagybátonyban, ekkor leégett a község, a templom és a lelkészlak is. 
A templom újjáépítését 1735-ben kezdték meg, a hagyomány szerint a felsőlengyendi pusztatemplom 
anyagából építkeztek. A domboldalban, a falu egykori fő utcasora felett álló templom barokk stílusban 
épült. Egyhajós – a falusi templomoknál a barokk időkben szokatlan – háromkarélyos szentéllyel, magas 
körülfutó lábazattal, körülfutó, erősen kiugró ereszpárkánnyal épült. A templombelsőben félkörös diadalív 
választja el a két lépcsővel emelt szentélyt a két boltszakaszos hajótól. A barokk boltozatok a 18. század 
második felében történt átépítés során keletkeztek. 1930-ban az északi karéjban karzatot építettek, majd 
10 évvel később az orgonakarzatot is kibővítették. 

 

KISTERENYEI HŐSI EMLÉKMŰ 

“A háborúba induló katona elbúcsúzik a fiától, akinek át kell 
venni a családban az apja szerepét.” 

Készítője id. Szabó István, a szobor két méter magas 
mészkőlapokkal burkolt lépcsőzetes posztamensen áll, 
melynek két oldalán márvány táblákon a hősök nevei 
találhatóak. A táblákat levélkoszorú fogja közre, az elülső 
oldalon bronz évszámok és egy masnira kötött szalag, rajta 
az idézet: 

 
' Óh, ne sirasd meg annak végzetét, 

Ki a hazáért adta életét 
Édesen alszik anyja kebelén, 

Áldások őrzik csendes nyughelyét.' 

	 	 �17



 
KISTERENYEI VASÚTÁLLOMÁS 

A kisterenyei vasútállomás története az 1840es évekbe nyúlik vissza, amikor először felvetődött, hogy a 
környéken bányászott szenet szekerek helyett vonatokkal kéne délre, a tiszai gőzhajókhoz szállítani. A 
vasútvonal aztán csak 20 évvel később, 1867-ben nyílt meg. A mostani épület akkor még nem állt itt, azt 
csak 1887-ben építették. Hozzá tartozott a pályamesteri ház, a körfűtőház és a vasúti kiszolgáló 
személyzetet elszállásoló vasúti telep. Víztornya csak később épült a vasúti lakások vízellátásnak 
biztosítására 
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MACONKAI VÍZTÁROZÓ 

Minden évszakban csend, nyugalom és gyönyörű természeti környezet fogadja a maconkai víztározóhoz 
érkezőket. A közelmúltban csaknem egymilliárd forintot fordítottak környezet rehabilitációjára, a 
tórendszer bővítésére és az infrastruktúra fejlesztésére. A szigetekkel és félszigetekkel tarkított emelt 
szintű, előtározóval, külön horgásztatható tórészletekkel és két versenypályával is rendelkező természeti 
élőhelyet nonprofit alapon működtetik. A bevételeket 100%-ban a folyamatos halasításra és a víztározó 
fejlesztésére és fenntartására fordítják. A gyönyörű turisztikai központ 5 kilométeres partszakasza 
kíválóan alkalmas horgászati és egyéb szabadidős célokra is. Maconkán évente 18-20 nagyversenyt 
tartanak, köztük az európa kupát, országos bajnokságokat és nemzetközi versenyeket is. Akiket ez a 
sport hidegen hagy azok is eltölthetnek pár kellemes órát a tavaknál, csónakázhatnak, piknikezhetnek, 
nagyokat sétállhatnak. A víztározó emellett tavasztól őszig gyakran helyszíne szabadtéri 
rendezvényeknek. Maconka a rekordbejelentések  száma alapján 10. éve az ország legeredményesebb 
horgászvize.  

A felsoroltak közül, a Salgótarjáni Járási Hivatal nyílvántartása szerint, hat műemlék és egy nyílántartott 
műemléki érték található: 

MŰEMLÉKI VÉDELEM (műemlék):           azon.: 

 Rk. templom (Szent István király)  Maconka, Ózdi út   6527 
 Fakereszt     Maconka, Ózdi út   6528 
 Rk. templom (Szent István vértanú) Kisterenye, Szent István út  6529 
 Rk. templom (Szent György)  Nagybátony, Alkotmány út 17. 6522 
 Gyürky-Solymossy-kastély   Kisterenye, Népkert utca 7.  6526 
 Lakóház (Palóc tájház)   Kisterenye, Árpád utca 1.  6524 
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NYÍLVÁNTARTOTT MŰEMLÉKI ÉRTÉK (általános műemléki védelem): 

 Lakóház     Kisterenye, Árpád utca 2.  6523 

Bátonyterenye területén belül, a Salgótarjáni Járási Hivatal nyílvántartása szerint, három 
egyedileg védett régészeti lelőhely és harmincegy régészeti lelőhely található: 

EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELŐHELY:      azon.: 

 Hársashegy          40364 
 Kishársas          49491 
 Pusztatemplom         46041 
  

RÉGÉSZETI LELŐHELY: 

 Bányatelep-Törpebékás        46063 
 Bányatelep 1.          40362 
 Bányatelep 2.          46066 

 Bátonyterenye - Kisterenye, Bányatelep 3.     49474 
 Bátonyterenye - Kisterenye, Hárshegyi árok     49479 
 Bátonyterenye - Kisterenye, Kökényes      49492 
 Bátonyterenye - Kisterenye, Tsz Major      49497 
 Bátonyterenye - Kisterenye, Várhegy      49499 
 Bátonyterenye - Maconka, Római katolikus templom    49506 

 Kisterenye, Zrínyi utca        45064 
 Kisterenye, Ófalu         92893 

 Maconkai-lakótelep         45156 
 Maconkai víztározó         40357 
 Maconkai Zagyvapart 1.        44372 
 Maconkai Zagyvapart 2.        44424 
 Maconkai Zagyvapart 3.        44425 
 Maconkai Zagyvapart 4.        44435 
 Maconka, Ófalu         92895 

 Nagybátony, Juhász Gyula utca utca      40411 
 Nagybátony, Kastély         40414 
 Nagybátony, Vasúti rakodó        40415 
 Nagybátony, Ófalu         92897 

 Aranyhegyi homokbánya        45062 
 Bogár-föld          44562 
 Lucernás          45067 
 Márkházapuszta - Salgótarján - Iparipark III.     44135 
 Orosz Mátyás vára         44709 
 Római katolikus templom        46067 
 Szúpatak, Ófalu         92899 
 Vörösmarty utca 6-10.        49461 
 Zrínyi út - Bástya utca kereszteződése      46068 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, 
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával  

 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET  

A Kisterenye Ó-falu lakóterületi zöldfelület 
állapota utcánként és épületenként változó 
minőségű. Fasorok itt sem találhatók az 
utcákban. Ennek részben az utak szűk 
keresztmetszete az oka. Ahol lehetséges, – 
a szűk utcák ellenére – több telek előtt 
található növénytelepítés, ami esztétikai 
értékét növeli a településrésznek, de nem 
tudja betölteni a zöldfelületi rendszerben 
elfoglalt szerepét. A városrész jelentős 
zöldfe lü let i e lemei a temető és a 
domboldalra felkúszó erdőterület és 
természetesen a kastélykert. A kisterenyei 
településrészben található a barokk kastély 
és a rekonstrukció alatt lévő kastélykert.  
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Nem található a városrészben közpark, közkert. A vegyes képet mutató lakóterületi zöldfelületek mellett 
az intézményi területek sem bővelkednek zöldfelületben. A rendezett lakóterülek közé itt sok degradált 
terület is beékelődik, ami a zöldfelületi rendszer egységét megbontja. Sajnos itt is hiáynoznak az utcai 
fasorok, amelyek egységesíthetnék az utcaképet a nagyon vegyes stílusú és méretű épületállomány 
ellenére. A szűk keresztmetszetű utak erre csak néhány helyen adnak lehetőséget, de ott sem élnek 
vele. Egyetlen fasor található a településrészen, ahol a terepadottságoknak volt köszönhető a telepítésre 
alkalmas zöldfelület kihasználása. 

A lakókertek a domoldalak alatt kicsik, vagy csak egy udvarnyira korlátozódnak, ahonnan sok helyen 
pince nyílik a domoldalba. Az utak déli, délnyugati oldalán azonban a patakvölgyben hosszan elnyúlnak 
a gazdálkodásra is alkalmas szélső/utolsó sorban lévő telkek. 

  

A Nagybátyony ó-falu felé vezető út azonban egészen más léptékű városrészt mutat meg. A régi 
városrész földszintes kis házaival, szűk kanyargó utcáival megőrizte a múlt századi településképet. Itt 
még egy rövid szakaszon nyírfasor telepítésére is sor került. A városrészt elérve azonban olyan keskeny 
utcák találhatók, ahol sok helyen a járda is hiányzik, zöldfelület kialakításra nem volt hely. A kertek 
zöldfelületeivel kapcsolódik a zöldfelületi rendszerhez, amelynek itt is jelentős részét idős erdőállomány 
alkotja. Az erdők kedvező körülményeket biztosítanak a lakóterület körül. 
A településrész keleti irányban terjeszkedett egészen a Felsőlengyend-patakig, ahol intenzíven beépített 
tanyagazdaság található. 
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET  

A kertvárosias lakóterületeket felölelő 
városrész zömmel új építésű családi 
házas övezet. A városrészben 
távlatosan is elsősorban szabadon 
álló családi házas, kertvárosias 
beépítésű lakóterületek fejlesztését 
támogatja a város. A központi részén 
kialakult középvárosias hangulatot 
idéző panel lakótelepi beépítés 
mellett az intézményi területek is 
tudatos várostervezés részeként 
alakultak ki. A zöldfelületi rendszer is 
nagyon vegyes képet mutat mind a 
felületi, mind a vonalas elemek 
tekintetében.


Az utcaképek egységesek, az utcák 
fásítása hiányzik. Zöldfelületet csak 
az előkertek biztosítanak, aminek 
rendeze t tsége , hasznos í tása , 
megjelenése vegyes képet mutat a 
családiházas kertvárosi övezetekben. 
A kertvárosi részek zöldfelületeinek 
szerkesztése tudatos, ugyanakkor a 
megvalósítás félbemaradt.  
 

	 	 �25



KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET  

Nagybátony magja az ’50-es és ’60-as években épült bányász városrész a szocialista iparvárosokra 
jellemző tervezettség és egységes építészeti koncepció, a közös történelmi gyökerek alapján 
határozható meg. Északon a városközponthoz kapcsolódik, nyugaton a vasút határolja, keleten a 
Maconka városrész domboldalai határolják, délen található a Nagybátonyi sporttelep és az ipari városra 
emlékeztető, részben felhagyott ipari területek a vasút mellett. 

Zöldfelületi szempontból a városrész egységesnek mondható. Az utcákat gyönyörű platán, juhar, hárs 
fasorok szegélyezik, amelyek sajátos hangulatot biztosítanak a lakóterületen. Az úszótelkek közti 
zöldfelületek szépek, de az '50-es '60-as években kialakított köz-, zöld- és pihenőterületek átfogó 
rehabilitációja időszerű lenne. Jelenlegi állapotukban nem tudják betölteni szerepüket. 
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Az intézmények zöldfelületei többnyire a lakóteleppel egy időben épülve alakultak ki. Növényállumányuk 
– elsősorban koruk – miatt különösen értékes, de funkciójuknak megfelelően, a növényállomány 
megtartásával fejlesztésre szorulnak. A főút melletti növényállomány és zöldfelület fenntartása szemmel 
láthatóan intenzívebb, mint a társasházakká alakult épületek közti, közparkként, közkertként működő 
zöldfelületek. Utóbbiak nagyon vegyes képet adnak a lakóközösség hozzáállásától függően. Vannak 
nagyon szépen karbantartott és nagyon elhanyagolt zöldfelületek egyaránt.

A sporttelepek elsősorban gyepes futballpályából állnak, s intenzíven fenntartott, kihasznált rekreációs 
felületnek számítanak.  
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VÁROSKÖZPONTI TERÜLET 

A városrész Nagybátony északi részén, Maconka keleti lejtőjén, a két városrész 
összekötésének erősítéseként jött létre. Jól tervezett nagyvárosias lakóterület 
panelházakból áll a ’70-es ’80-as évekből. A lakótelep többnyire extenzív gyepes 
felületekkel, északi szélén és a városház környezetében fásított területekkel is 
rendelkezik. 

A növényállomány állapota és fajgazdagsága fejlesztésre szorul. A jelentős 
gépjárműállomány miatt nagy burkolt felületek találhatók az épületek közelében a 
parkolás biztosítása érdekében. A lakóterületi közparknak nem minősíthető 
zöldfelületek csak néhány esetben tudnak minimális közparki funkciót betölteni. 
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Többségében szükség van az 
épü le tek közt a zö ld fe lü le tek 
fejlesztésére az út forgalmának 
k ö r n y e z e t t e r h e lő h a t á s a i n a k 
csökkentése, és a mikrokörnyezet 
javítása érdekében. A dimbes-
dombos, részben beerdősült terület 
izgalmas, rekreációra alkalmas 
területté alakítható. 
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IPARI, GAZDASÁGI TERÜLET 

Leginkább a funkcionális egybetartozás és a hasonló jellegű fejlesztési elképzelések határozták meg a 
városrész területeinek együttes kezelését. 

A 21. számú út két oldalán elterülő ipari park jelentős foglalkoztatási igénnyel működő üzemeket 
tartalmaz. A Zagyva partján épülő üzemek, gyárak jól megközelíthetők a városon kívül, ugyanakkor 
meghatározó tájképi elemek a környező dombokról. A telephelyek mérete, kora és funkciója 
vonatkozásában különböző minőségű zöldfelületekkel rendelkeznek. A régebbi telephelyek 
környezetében idős fák és cserjék is találhatók, míg az új telephelyek körül javarészt gyepes felületek, 
fiatal cserjék találhatók a magas arányú burkolt felület mellett. 

Mind a telekhatárok mentén, mind a belső úthálózat mentén van lehetőség a zöldfelületek minőségének 
és mennyiségének növelésére. Fasorok telepítésével nemcsak ellensúlyozni lehet a klimatikus 
változások okozta nyári hőséget, hanem a kialakult munkakörnyezet is kedvezőbbé válik. 

Az Ipari épületektől megszokott, nagyméretű, tagolatlan, világosra festett falfelületek idegennek hatnak a 
mátrai látképben, ezen sokat segíthet a homlokzat növényzettel vagy színezéssel történő osztása, és 
ezzel a vizuális terhelés csökkentése.  
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MEZŐGAZDASÁGI KÜLTERÜLET 

Bátonyterenyén a mezőgazdasági külterületek beépítésre nem szánt területek. 
A beépített területeket keletről és nyugatról határoló, még megművelhető morfológiájú dombos 
területeken intenzív mezőgazdasági művelés folyik, ami időszakos növényborítottságot biztosít a 
vegetációs időszakon belül. 

Erdőterületek a Bükk-völgyi-patak melletti Szentkúti-patakig, valamint a Mátra északi lejtőjén elterülő 
védelmi és gazdasági rendeltetésű, de természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők idős faállománnyal 
biztosítanak fizikai védelmet és ökológiai kapcsolatot. 

Vízfolyások Külterületi részeken természetes patakmederben, természetes növényborítottság mellett 
folynak, míg a beépített területeken az útépítésekkel járó vízrendezéseknek köszönhetően szabályozott, 
burkolt, burkolatlan, vagy részben burkolt mederben folynak a patakok. 

A  kisterenyei víztározó a városból Salgótarján felé kivezető út mellett a város északi részén található. A 
komplex hasznosítású víztározó évtizedeken keresztül nehézfémekkel is szennyezett vízzel terhelődött, 
melyek a leülepedett iszapban a tófenéken akkumulálódtak, így annak környezetvédelmi revitalizációja 
indokolt. Ezt erősítette meg a múlt évben jóváhagyott megyei területfejlesztési koncepció is. A 
szennyezettség mértéke miatt a maconkai víztározóhoz képest jócskán alulmarad a víztározó 
hasznosítása. Környezetében intenzív hasznosítású szántóterületek találhatók. A 21. sz. út felé kisebb 
erdőfoltok törik meg az egyhangú mezőgazdasági tájat. Az erdőgazdálkodási területeken zömmel 
középkorú erdők találhatók. 
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A maconkai víztározó az 1990-es évektől kezdve folyamatos fejlesztésen megy keresztül. 2011-ben 
fejeződött be egy nagyobb léptékű fejlesztés Európai Uniós támogatás segítségével. Ennek 
köszönhetően a víztározó környezete nemcsak megerősödött horgászparadicsomi mivoltában, hanem a 
tájba való illesztése, illeszkedése is sikeresnek mondható. A 90-es évekig csak gáttal körbevett területet 
látni lehet mind a körbeölelő dombokról, mind a 23. sz. főútról. Mára a fatelepítések hatása és a 
környezet tudatos kialakítása is érvényesül. A Nemtivel határos területen, ahol a környező földeket a 
területek morfológiájának megfelelően ma is megművelik, többnyire szántó területek, de felhagyott 
gazdálkodású, természetközelivé rehabilitálódott vizes, nádas területek is találhatók. 
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AJÁNLÁSOK  I  ÁLTALÁNOS AJÁNLÁS 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató  

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves építészek és 
filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 
A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy 
bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a 
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk 
bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul 
túlkénezi borát. 

A mai Bátonyterenye mozaikszerű település, főbb részei: Nagybátony, Kisterenye, Maconka, Szúpatak, 
Szorospatak, Szarisznyó, Lengyend. A város falusias, kertvárosi, kisvárosi, nagyvárosi, gazdasági és 
nemzetiségi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területekkel rendelkezik. 

Egységes várossá nem az egyes karakteres területek “összemosása” tudja tenni. Az eltérő részek 
mindegyikének építészeti, településképi minőségi fejlesztése eredményezheti azt, hogy a különböző, de 
minőségi szinten hasonló területek “elfogadják” egymást, a mozaik elemei településképi ötvözetet 
alkossanak. 

Ehhez természetesen az infrastruktúra (utak, kerékpárutak) jelentős fejlesztése is szükséges, így 
lehetséges a terek  “egymásra találása”, az egymást kiegészítő, segítő településrészek jó 
együttműködésével. 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AJÁNLÁSOK  I  FALUSIAS, KERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató   

TELEPÍTÉS 

A családi házak telepítése szabadon- vagy oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése többnyire az 
utcára merőleges rendszerű, vagy legalábbis a szomszédokkal párhuzamosan fekvő. Az ezektől eltérő 
telepítés vagy az indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt, mert a 
telken megnehezíti a védett kert kialakítását. 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MAGASSÁG 

Bátonyterenye lakóterületein a családi 
házak magassága közel azonos. 
 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas 
házak nem illeszkednek a település 
utcaképébe. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Bátonyterenyén a családi házak 
tetőhajlásszöge közel azonos. 

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük, mint környezetüknek. A túl 
magas illetve túl alacsony hajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek a lakóterületek utcaképébe. 
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TETŐFORMA 
A lakóterületek családi házainak 
tetőformája egyszerű, többnyire 
oromfalas vagy kontyolt tető. Új 
házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével kell illeszkedni. 

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük, mint környezetük. A túl 
magas és túl alacsony hajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek az utcaképbe. 

Amennyiben az építési telek körül 
kialakult egy nyeregtetős házakból 
álló utcakép, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú.  

A nógrádi települési tájban gyakori a 
manzárd tetős kialakítás is. Az 
ereszmagasság azonos a 70-30 
fokos kettős tetősík nagyobb belső 
kihasználható tetőteret biztosít. Az 
illeszkedés ezekhez is lehetséges, 
még új épületek esetén is. 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ANYAGHASZNÁLAT 
(SZÍNEK) 

Bátonyterenye egyes településrészeinek 
színvilága változatos, mégis megfigyelhető 
egy visszafogott illeszkedés, hasonló 
anyag- és színhasználat. 

Annak el lenére, hogy a különböző 
településrészek arculata némileg eltérő 
szín- és anyaghasználatot mutat, az 
általánosan elmondható, hogy az összkép 
harmonikus és ilelszkedik a közelebbi és 
távolabbi múltat idéző hangulathoz. 

A lakóterületeken a meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő 
és kirívó színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 
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KERÍTÉS 
Bátonyterenye lakóterületein az áttört 
kerítések kívánatosak, tömör és nem 
átlátható megoldások nem elfogadhatóak. 
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Természetes határ,  
kerítés növényelválasztásból

Áttört kerítések nádszövettel való 
zárása nem megfelelő

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat, 
2/3-ad áttört résszel, magassága 
max 1,80 m

A falszerű, áttörésmentes 
kerítések nem elfogadhatóak



AJÁNLÁSOK  I      KISVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató  

TELEPÍTÉS 
A település kisvárosias lakóterületein a családi házak telepítése a kialakult állapotnak megfelelő, lehet 
zárt jellegű is, a telken belüli elhelyezkedése az utcafronti telekhatárra merőleges. A beépítés kialakult 
módját az átépítéseknél is figyelembe kell venni. 

Zártsorú beépítésnél az épületeknek igazodniuk kell a szomszédos telken lévőkhöz. Lehetőség szerint 
minimalizáljuk a szabad tűzfalak felületét, és az egységes utcakép megőrzése érdekében az épület ne 
legyen se hátratolva se elválasztva a mellette lévőtől.  

A többlakásos tömbházak szabadonálló telepítésűek. 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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 
környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek Bátonyterenye kisvárosias lakóterületének utcaképébe.  

Három szint felett a lapostetős kialakítás is megengedett.  

A többszintes (alagsor, földszint, 3 emelet) társasházak lapostetős kialakításúak. Magastetős lezárással 
fejleszthetők. Az alacsonylejtésű lezárás települéképi, építészeti, energetikai szempontból lehet előnyös. 
A magasabb tető esetleges hasznosítást is jelenthet. 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MAGASSÁG 
Bátonyterenyén a kisvárosias lakóházak magassága egy területen belül közel azonos, az épületek 
általában földszint és egy emelet, esetleg plusz beépített tetőterek. 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben 
találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek a településrész utcaképébe. Az épület tömege akkor se 
haladja meg jelentősen a szomszédok magasságát, ha a homlokzat magassága azonos, és a 
magasságkülönbség többszintes tetőtér beépítésből adódik.  

A legnagyobb megengedett építménymagasság területenként eltérő, minden területen a szomszédos 
épületek átlaga, vagy a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott lehet.  A többszintes tömbházak 
külön kiemelkednek a kisvárosias településszövetből (4-5 szint). 
 

 

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

Bátonyterenye kisvárosias településrészének színvilága változatos, mégis megfigyelhető egy 
visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. 

A kisvárosias lakóterületen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és burkolat. 
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AJÁNLÁSOK  I      NAGYVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató  

A nagyvárosi lakóterület a sokrészből álló városszövet központi részén helyezkedik el. Egyúttal a 
városközponti funkciok (igazgatási, szolgáltatási, kereskedelmi) is többségükben ide települtek. 
Ezen a területen a növényállomány fejlesztésére kell törekedni. A parkolók növénytelepítése (4 
gépkocsinként 1 fa ültetése) nem csak a felmelegedő beton, aszfalt klimatikus problémáját enyhíti, a 
gépkocsik árnyékolását oldja meg, és a lakhatóságot is segíti, de településképileg is jelentős szempont 
lehet. 

Az építészeti minőség növelésére érdemes átgondolni a magastetős műszaki lezárásokat, (a napelemes 
tetőtelepítéseket), a bejárati előtetők építészeti megjelenését.  

A nagyvárosi fejlesztéseknél, mivel karakteresen befolyásolják a város sziluettjét, a beillesztést 
látványtervvel célszerű alátámasztani.  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AJÁNLÁSOK  I      GAZDASÁGI TERÜLETEK 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató  

Bátonyterenye ipari-gazdasági területeinek fejlődése dinamikus és 
látványos. A telephelyek kerítései, feltáró útjai mellett a 
növénytelepítés következetes alkalmazása alapvető fontosságú. Az 
épületek korszerű, modern technológiákkal épülő, nagyvolumenű 
tömegekkel jelentkeznek a települési tájban és a mátrai természeti 
tájban egyaránt. 

A nagyméretű, tagolatlan, döntően világos fémszerkezetű 
homlokzatok idegen hatása a hagyományos települési és táji  
környezetben matt, természetes szinezés osztott, szakaszos 
alkalmazásával, növénytakarással jelentősen csökkenthető. Nyolc 
méteres fesztávig, hét és fél méteres építménymagasságig a 
magastető alkalmazása javasolt. Fenti méretek felett a lapos illetve 
enyhe lejtésű tetőkialakítás általánosan elfogadható. 

A nagyon karakteres, meghatározó táji megjelenés miatt a 
fejlesztésüknél színdinamikai terv és látványterv készítése is 
szükséges lehet. 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TORNÁCOK 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, 
jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. A 
tornác kialakítására, elhelyezkedésére is 
számos, rész le te iben e l té rő mego ldás 
lehetséges.  

A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, 
mely átmenetet képez a kert és a ház között. 
Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont 
megfelelő tájolás mellett nem állja útját az 
alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, 
hótól, forróságtól. A régi bátonyterenyei házak 
favázas vagy oszlopos tornácai szép, követendő 
példák lehetnek. Megszélesített, vagy terasz 
fedésként használt átirataként az épület 
legkellemesebb helyét alkothatják.  

Tornácok ékes példái Bátonyterenyén is jól megfigyelhetőek. Az arányos, tornácos épületek sora 
karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület 
tornáckialakításával és újszerű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba. 
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AJTÓK, ABLAKOK 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így 
nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. Bátonyterenye  megkülönböztetett 
településrészei nyílászáróiban is eltérő képet mutat, mely sajátosság megőrzése a mi feladatunk is. A 
hagyományos nyíláskialakítás a régebbi településrészeken jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen 
két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A történeti 
településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg. Új ház 
építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele 
tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.  
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A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott 
ablakokat, ajtókat használtak. Leginkább elterjedt a barna, zöld, fekete 
színek alkalmazása volt. Jellemző az ablakok faragott díszítése a 
vízszintes osztásban, illetve a módosabb épületek ajtajai fölötti faragott 
díszítés, és az osztott felülvilágító. A jellegztes formájú oromzati 
padlásablak használata a mai épületeknek esztétikus megjelenést 
biztosít. Jellemzően az épületek ablakai inkább álló arányúak.  
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Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy 
fegyverzetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok 
beépítése javasolt. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy 
zsalugátert kialakítani, illetve redőnyszekrény csak beépített, rejtett 
kivitelben létesíthető, a nyílászáróval megegyező színben. A 
nyílászárók javasolt színe világos és középbarna, olivazöld, vagy 
ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén ettől el lehet 
térni. 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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig 
is kedvelt tulajdonosi eszköz volt településünkön. Használjuk bátran, de 
figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar 
elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta 
településképben. A jól megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, 
hanem az épület védelmét is szolgálja.  

 

A homlokzat kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, 
a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. Kerülendő az utca felé a 
garázskapuval fordulni, javasolt inkább a garázsokba oldalról, a telken belül 
behajtani. Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást 
érdemes úgy kivitelezni, hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a 
homlokzaton, ezen túl természetes anyaghasználattal, vagy minimális boltív 
alkalmazásával enyhíthetünk az erőteljes ipari megjelenésen.  

	 	 �49



 

Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok - a kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat - 
részesítendők előnyben. A magastető héjalása - beleértve az ereszcsendesítőt is - az égetett agyag 
sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép 
lehet. Alacsonyabb hajlásszögű tető tömegét nem fényes - szürke, téglaszínű - bádoglemezzel, vagy 
passzív zöldtetővel fedetten kell kialakítani úgy, hogy a peremszerkezetek vízszintesek legyenek.  
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RÉSZLETEK 

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. Évről évre, 
évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő, 
díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!  

 

Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek 
gazdagítják épületeinket, büszkévé tesznek minket. Egy-egy burkolat, 
eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet ilyen minőségben elkészítve 
díszítőelemként is működik, további, öncélú díszítés már nem kívánkozik 
az épületre. 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KERÍTÉSEK 

A régi házak részleteit öröm megfigyelni! Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, 
az alkalmazott anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, 
korlátok egytől egyik aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent 
egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki. A színek használata, a 
változatosság gyönyörködtet, ezek összképének gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a részek 
akár sűrűbben is cserélhetők, ha a tulajdonos már mást szeretne (mégis túl élénk a szín) vagy az 
elérhető technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros kapu, rejtett árnyékoló).  

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. Térfalat 
képez, mely lehet tömör, ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható is. Minden 
településen vannak olyan anyagok vagy formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. A történeti 
településrészeken jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk, így jól látszódik az 
előkert és az épülethomlokzat teljessége.  
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A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu kialakításakor 
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor 
mértékkel alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőmintákat.  
 

Kerítések terén is beszélhetünk hagyományosan alkalmazott anyagokról, vagy formákról - 
Bátonyterenye esetében ez a falusias és a kertvárosias településrészen is látható, amelyek igen szép 
példái a klasszikusan alkalmazott helyi kő és a fa kerítésnek.  

A szárazon rakott terméskő tartóoszloptól kezdve a tégláig, a legtöbb esetben fa köztes elemekkel 
vegyítve. Jó példái annak, hogy a hagyományos mellett megférnek a modern anyagok, kialakítások is. A 
kerítések kialakítása során bátran dolgozzunk a lakóépületünknél is alkalmazott anyagokkal, színekkel: 
így méginkább harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el. 
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KERTEK 

Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az 
ember és a természet közösen formált. A falusias, kertvárosias településrészben a tájba illesztés során a 
hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl 
ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes hátteret, környezetet adjunk az épületnek. 
Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a kertben és az épületben tartózkodás is 
kellemesebbé válik. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli kitettségű falak 
közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a 
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület 
jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő 
fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. 
Szándékunk szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 
méretének érzetét. 
 

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen minden 
évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk 
életteret. Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő előtt észrevétlen marad. 
Bátonyterenyén néhány utcából azonban mégis megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel gondozott 
hátsó kerteket, amelyek nem csak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként 
gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük. A kertalakítás során az épület és a kert stílusa, 
hangulata harmóniában legyen. Elsődlegesen tehát az épület stílusához, üzenetéhez, közvetített 
érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk. 
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A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem 
csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, 
hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban 
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem 
csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik 
udvarunkat. Az előkertben a helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező, alacsony fa 
léckerítés, drótkerítés illetve a nyílászárókkal vagy a homlokzattal harmonizáló vékony, átlátható 
fémkerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve az épülethez. 

Az előkertben gazdag forma- és színvilágú növényeket ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú 
évelőket, egynyári virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok színharmóniájára. A fák közül 
leginkább a közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk, de magasabb fákat is ültethetünk. Az 
épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron védenek a tűző naptól. Mértékkel 
használjunk tömör, sötét lombú növényeket. Az előkert a ház közelsége miatt többnyire igen száraz, 
melyet a kerttervezés során, a növények kiválasztásnál figyelembe kell venni. 

A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A 
pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a 
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot 
alkalmazzunk, így elkerüljük a tócsák kialakulását, és könnyebben életben tartjuk növényeinket. A 
kevéssé használt részeken dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki járófelületet. A házat övező főbb 
területeken a ház színeihez alkalmazkodó betonlapokat is használhatunk. A szegélyeket azonos 
anyagból alakíthatjuk ki. 

A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek karakteréhez. 
Javasolt megidézni a környező táj és a korábbi tájhasználat növényeit. Kerüljük az agresszív ún. 
inváziós fajokat (tapadó vadszőlő, zöld juhar stb.), ezek kordában tartása nagy nehézségekbe ütközik. 
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez 
illeszkedő fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Figyeljük 
meg, mely növények érzik jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember 
segítségét. 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UTCÁK 

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének 
elérése már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek 
elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott szétválasztása (pl. 
szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet. Fontos odafigyelnünk a 
folyamatosan átalakuló településszélek rendezésére. A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, 
felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen 
áthaladók leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell 
fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín alatti 
elemeinek tájba illesztésére is.  
 

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért fontos, 
hogy jól használható, harmonikus módon alakítsuk ki. Bátonyterenyén a szűkebb utcákkal rendelkező, 
régi fákkal tűzdelt falusias településrészeken közelséget sugárzó, de közben kalandos, a természetet is 
beengedő utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki. A kertvárosias utcakép már jóval letisztultabb, 
nyitottabb, a kerítések előtt fekvő füvesített zöldterületek rendezettek, és ritkábban láthatjuk, hogy egy-
egy alacsonyabb lombhullató vagy cserje megtörné ezt a folytonosságot. Az egyéni megoldások során 
ügyeljünk arra, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és egymáshoz is 
illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet 
alkalmazását, különösen a kereszteződésekben. Itt a gépkocsivezetők szemmagasságát is figyelembe 
kell venni! 50-80 cm magas cserjéket, évelőket telepítsünk. 
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Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) 
tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. A járófelületek, burkolatok 
kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre egyaránt 
gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Minden apró 
burkolatrészletet meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek 
szegélyéig. 

A víz környezetünk egyik leglátványosabb eleme, ugyanakkor a kellemes közérzet biztosításának alapja. 
Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. 
Ugyanakkor a csapadék hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását és 
fenntartását. A falusias, kertvárosias részeken az árkok fontos településképi elemek. Az új 
településrészeken alakítsunk ki ún. esőkerteket, amelyek képesek a lehulló csapadékot megtartani, 
emellett esztétikus látványt is nyújtanak. Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a kertvárosias 
településrész karakteres elemei. Egységes kialakításuk fontos. A hagyományosan kialakult kőhíd 
megoldást javasolt alkalmazni. 
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JÓ PÉLDÁK I épületek, épített részletek 

 
Ez a különleges formavilágú ház 
kevésbé sűrűn lakott területen  
található, s ezért nem annyira 
szembetűnő, hogy a környékre 
nem jellemző építészeti elemeket 
szerepeltet (laposabb hajlásszögű 
tető, modernebb nyílászárók). A jól 
megválasztott színhasználat, a 
szinteltolással kialakított izgalmas 
belső tér, az előtetők megfelelő 
alkalmazása teszi többek között 
igényes építészeti alkotássá. 

 

Ez a három szintes családi ház 
megfelelő terepbe illesztésének és 
ügyesen tagolt homlokzatának 
köszöhetően képez, nagyobb 
mérete ellenére, az utcaképbe 
illeszkedő elemet, a kertvárosias 
lakóterü le ten. A homlokzat i 
síkugrásoknak és a nagyméretű 
nyílászáróknak köszönhetően a 
mai napig modern megjelenésű 
épület. 

 

Ez az újépítésű családi ház 
kellemes összképét a több helyen 
megjelenő burkolatának (kerítés, 
homlokzat, tetőfelépítmények) és 
nem túl hivalkodó színvakolatának 
köszönheti. Az előkert rendkívül 
gondos és átgondolt kialakítása 
nagyban hozzájárul a rendezett 
utcaképhez, a kerítés elé telepített 
növényzet ped ig megfe le lő 
t aka rás t b i z tos í t ma jd egy 
privátabb oldalkerthez.  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Ez a falusias lakóház példamutató 
anyaghasználat és formavilág 
terén egyaránt. A kerítés tégla 
lábazata visszaköszön a bejárati 
előtetőt tartó oszlopon, a fehér 
vakolat klasszikus cserépfedéssel 
párosul, a homlokzati osztások, 
burkolatok, nyílászárók, stb. pedig 
egységes, sötétbarna színezést 
kaptak. 

 

E szépen felújított falusias családi 
ház jó példája a palóckontyos 
tetőszerkezet tetőtérbeépítéses 
kialakításának. A homlokzati 
nyílászárók szép és egységes 
megjelenésűek, a telekhatárra 
húzott fal a házhoz illő fedést és 
színvakolatot kapott, a kerítés 
színe illeszkedik az ablakokéhoz. 

 

Ezen a családi házon falusias és 
modernebb elemek egyaránt 
megtalálhatóak. A világosszürke 
palafedés könnyeddé teszi az 
épület megjelenését, a nyílászárók  
sötétbarna színe egyezik a fa 
épületszerkezetekéivel, míg a 
kor lát v i lágosabb festése a 
kerítéshez passzol. 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Ez a gyönyörű zöld növényzettel 
körülvett ház színdinamikailag 
töké letes összhangban van 
környezetével. A sötétbarnára 
m á z o l t f a k e r í t é s , k o r l á t , 
nyílászárók és eresz szépen 
ellensúlyozza a törtfehér vakolatot, 
s mindezt hozzáillő cserépfedés 
koronázza. Az arányos homlokzati 
osztások mellett olyan finom 
részletek teszik vonzóvá az épület 
megjelenését, mint a nyílások 
vékony fehér keretezése vagy a 
homlokzatból síkban kiugrasztott 
tégla kéményfelépítmény. 
 

E nagyobb méretű, többszintes 
kertvárosi ház ügyesen tagolt 
homlokzatának és megfelelően 
megválasztott színhasználatának 
köszönheti az utcaképbe való 
kellemes illeszkedését. Az előkert 
növényzete épp olyan gondosan 
rendben tartott mint maga az 
épület. 

 

Egyszerűbb formavilága és színei 
mellett a felhasznált elemek 
összhangja teszi e családi házat 
példaértékűvé. Azonos lábazat, 
vakolat valamint fedés a kerítésen 
és a házon, egymáshoz illő fa 
szerkezetek, rendben tartott és 
funkcionálisan kihasznált előkert. 
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JÓ PÉLDÁK I sajátos építményfajták 
 

A kisterenyei Szekér Fogadó 
népies épületszerkezeteinek 
köszönheti falusias megjelenését. 
Az ablakkeretezésektől a díszes 
oromzatig rengeteg finom részlet 
teszi az étterem-panzió küllemét 
barátságossá. Említésre méltó és 
ötletes gesztus a névadó szekér 
szerepeltetése az előkertben. 

 

Ennek a lakóházzal egybeépült 
asztalosműhelynek egyedülálló fa 
szerkezetei tanuskodnak arról, 
hogy az itt dolgozó mesterember 
kiválóan ért a szakmájához. A 
példásan rendben tartott kerttel 
együtt a házak Maconka és 
egyben Bátonyterenye egyik 
l e g s z e b b é p ü l e t e g y ü t t e s é t 
alkotják. 

 

Ezen a vendégházként üzemelő 
f e l ú j í t o t t é p ü l e t e n s z i n t é n 
megjelennek az elengedhetetlen 
falusias részletek, mint a díszes 
oromzat, a hosszanti, tető alatti 
tornác, vagy a régies osztású 
ablakok. A tetőtérbeépítés és a 
szép állapotban lévő  szerkezetek 
arról tanuskodnak, hogy a ház a 
közelmúltban lett felújítva, és 
azóta is gondosan karban van 
tartva.  
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Napkollektorok Bátonyterenye központjában 

Az épü le teken meg je lenő gépészet i 
berendezések lehetőleg takartan, az utcáról 
nem láthatóan legyenek elhelyezve, a 
napelemek, kollektorok az épületek ferde 
tetősíkjával párhuzamosan legyenek telepítve, 
a légkondicionálók külső egységei lehetőleg 
ne az utcai homlokzatra kerüljenek. 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cégérek, reklámok, tájékoztató táblák 

A kihelyezett tájékoztató táblák jól láthatóak 
és informatívak legyenek. Színben és 
anyagban környezetükhöz illeszkedjenek, 
megjelenésük legyen egyedi és kreatív. A 
világító, neon cégérek kerülendők, a külső 
megvilágítás előnyösebb. Támogatott a fából 
készült cégérek alkalmazása, melyek jól 
illeszkednek a falusias lakókörnyezethez. 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