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Szeretettel üdvözöljük Úrkúton! 
  
A csendes, barátságos, rendezett és folyamatosan szépülő település kedvező 
természeti és épített adottságaival várja az itt élőket és az idelátogatókat. 
Településünk nem dicsekedhet évezredes múlttal, mivel elődeink csak a XVIII. 
században települtek le itt, a Kab-hegy északi oldalán, egy gyönyörű völgyben 
az erdőség közepén. Az itt letelepedő német ajkú üvegmunkások szebb helyet 
nem is találhattak volna településünknek. 
Az erdőséggel körülvett falunk jó levegője mellett Közép- Európában 
egyedülálló természeti értékkel is büszkélkedhet, itt található az Úrkúti ( 
Csárdahegyi) Őskarszt. A Kéktúra útvonal áthalad településünkön, 
tanösvényen pedig Kislődre is eljuthat. 
Az aki nyugalomra vágyik, bakonyi falunk csodálatos környezetében, a tiszta 
levegőn biztosan megtalálja számításait. 
 
Úrkút község léthez nélkülözhetetlen, további fejlődés előtt áll: megújuló 
iskolaközpont, új lakóterületek, pezsgő sportélet, s tovább szépülnek 
köztereink, folyamatosan épülnek útjaink. 
 
Ez 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, a település képéhez illeszkedik, 
azt ízléssel viszi tovább, ezáltal csatlakozik Úrkút közösségéhez. 
Célja a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, 
a valódi szabadság megismertetése. 

BEVEZETÉS 1 



4 
 

 

Ez a kézikönyv nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés, ahogy a 
település története sem befejezett, hanem folyamatosan 
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az 
bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá 
építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
 
A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, 
szomszédjaival és a településsel. Valódi gyümölcse pedig 
csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást 
megismerik, szeretik és békében élnek egymással.  
 
Kérem, érezze magáénak községünket: legyen Ön is 
alakítója településünknek, kísérje figyelemmel jövőnk 
alakulását! 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 
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Úrkút Veszprém megyében a Bakonyban, a 
Kab-hegy északi oldalában, erdővel és 
hegyoldalakkal övezett település. A térség 
központját adó Ajkáról nyugat felől, keleti 
irányból Herend és Szentgál felől, délről 
Tótvázsonyról és Nagyvázsonyról érhető el. 

A mintegy 230 évvel ezelőtt keletkezett 
település, a kiterjedt erdőség - a 
fahasznosítási szándéknak és a 
hasznosítható kőzetnek köszönheti 
létrejöttét. A nagyvázsonyi Zichy család 
uradalmának e területén németajkú 
telepesek, mintegy 20 család üveghutát 
létesített. 
Az üvegkészítés rengeteg fát igényelt, és a 
keskeny völgyben az erdőtől a település 
életterét is el kellett hódítani. Az itt élők 
legtöbben a favágásban és a fával való 
munkálkodásban szorgoskodtak. 
Az üveghuták leállása után a Zichy 
uradalom foglalkoztatta az itt élő dolgos de 
vagyontalan zselléreket. A művelhető föld 
szűkös volta miatt jellemző maradt az 
erdőművelés, jelentős volt a mészégetés, 
szénégetés, a téglakészítés, sőt az 1860-as 
években visszatért az üveggyártás is. 

ÚRKÚT BEMUTATÁSA 
2
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1883-ban kisvasút létesült, amely Kab-hegyet Úrkúton keresztül az 
ajkacsingeri rakodóval kötötte össze, és így csatlakozhatott a Budapest-
Szombathely vasútvonalhoz, ez sok évtizeden át maradt a fa, majd 
ércszállítás legfontosabb útja. 
A község számára új lehetőséget jelentett 1868-ban kezdődött Ajka-
csingeri szénbányászat, majd 1917-től az úrkúti bánya megnyitása. 
Egyre többen lettek bányászok, mások a bányának végzett fuvarozásban 
találtak új munkát. A kevés szén mellett egyre inkább a mangánérc 
bányászati lehetősége kapta a figyelmet, mely az 1920-as évektől Úrkút 
életfeltételeit alapvetően meghatározta. A lakosság gyors növekedése 
következtében az 1930-as évektől kezdve felépült a Csárdahegy falurész. 
1949. július 1-én önálló községgé nyilvánították. Úrkúton 1950. október 
26-án adták át a tanácsházát.  

A község lakossága korábban a bányászat hatására jelentősen 
növekedett és 1968-ban 3186 fő volt Úrkút lakosságszáma, majd ez is 
csökkeni kezdett és mára mintegy 2100 főre apadt. 

Az úrkúti munkahelyek csökkenésével mind többen máshol kerestek 
munkát, így a mindennapos elutazás életformává vált. A jelentős számú 
kereső és a bányászat révén az átlagot meghaladó jövedelmek 
meglátszottak a község képén is. Az 1990-ig eltelt 30 év alatt 279 lakás 
épült és a régebbiek szinte mindegyikét korszerűsítették. Mintegy 763-
darabos lakásállománnyal rendezett, jó képet mutat a település. Az 
ország sűrűbben lakott községei közé tartozik. Infrastrukturális 
ellátottsága megfelelő. 

A ma itt élők is örülhetnek e táj kivételes szépségének, az erdők és 
hegyek által tagolt vidéknek. 

A lakosság jelentős részének lelkületében tovább él német nemzetiségi 
eredete, élnek még erre emlékező egyes hagyományai, nemzetiségi 
iskolája és óvodája is továbbélteti a nemzetiségi tudatot. 
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A település az első katonai felmérés (1782-
1785) térképlapján még teljesen az erdőbe 
ágyazódik. A település igen kis területet 
hódított el az erdőből. A második katonai 
felmérés (1819-1869) már nagyobb 
tájszerkezeti változásokról ad tanúbizonyságot: 
a település méretének növekedésével a szántó-
és gyepterületek aránya is egyre nőtt. 

A régi térképek tanúsága szerint a történeti 
fejlődés során kialakult mai belterületi 
településszerkezet meghatározója az Ajka-
Nagyvázsony/Veszprém közötti összekötő út. 
Ezen út mentén, és ettől északra alakult ki és 
fejlődött a mai település. Az Ajka-Nagyvázsony 
út menti területek őrzik a hagyományos fésűs 
beépítést, az ettől északra található telkek 
vegyes képet mutatnak, a hagyományos 
parasztház mellett megjelentek a sátortetős 
kockaházak, sorházak, tetőteres, többszintes 
lakóépületek is. 

A település központja megőrizte a történeti 
fejlődés során kialakult sajátos 
településszerkezetet.  

Úrkút településen műemléki védelem alatt álló 
épület nem található.  

Helyi védelemre érdemes a templom, a 
bányászotthon, a falumúzeum, a zsófiapusztai 
kúria és magtár, a világháborús emlékmű, több 
lakóépület és kereszt. 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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  A településen a helyi értékes és hagyományos építészeti jegyeket 
hordozó, vagy eredeti tömegrendjüket őrző épületek is találhatóak. 
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, csonka kontyolt 
nyeregtetős lakóépületek tömegükkel és nyílásrendjével védendő
építészeti értéket jelentenek. Javasolt ezeknek az épületeknek a 
felújítása, bővítése, esetleges átépítése, amely azonban csak a 
védett értékek megtartásával, vagy utalásszerű megjelenítésével 
lehetséges. Ennek célja, hogy az apró értékes részletek 
fennmaradjanak a jövő generációi számára és mintául szolgáljanak. 
Ugyanakkor nem szükséges a teljes épület egykori állapotának 
konzerválása, a hagyományos karakterjegyeket és formákat kortárs 
anyaghasználattal is meg lehet valósítani. 
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KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK  

Úrkút örökségi értékei közé tartozik a településen megőrzött 
kőfaragóipar emlékei, a kőkeresztek és a temető néhány 
sírjele. Helyi védelmük megteremtése, illetve a megőrzésük 
biztosítása mindenáron javaslatunk tárgyát képezi. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  
Úrkút geomorfológiai elhelyezkedésének és természeti értékeinek köszönhetően jelentős természetvédelmi szempontból védendő területekkel 
rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a település egyedi arculatához, esztétikai megjelenéséhez. Az ökológiailag értékes területek különböző szintű 
természetvédelmi oltalom alatt állnak.  

A település keleti részén található országos védelem alatt áll a Csárdahegyi Őskarszt. Az 1917-ben megnyitott, és 1930-ig növelésben tartott úrkúti 
külszíni bánya Európa második legnagyobb mangánlelőhelye volt. A területet kőszén után kutatva tárták fel, majd pedig kézi műveléssel fejtették 
le és ez adja a felhagyott bánya páratlan értékét, hiszen így a bányászat során sértetlen állapotban maradt fenn a Csárdahegy jura kori 
mészkőalapja. A felhagyott területen egyedülálló módon váltak láthatóvá a földtörténeti középkor karsztjelenségei: töbrök, víznyelők, és különböző 
karsztformációk. A települést érinti Veszprém megye területrendezési tervének tájképvédelmi övezete, az OTrT által meghatározott ökológiai 
hálózat övezetén belül a természeti terület és az ökológiai folyosó övezete. A településen Natura 2000 területek kerültek kijelölésre. 
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Zsófiapuszta 9502 086/7, 086/8, 086/9, 086/10, 086/5, 088, 
019/2 

Csárda-hegy 9503 06/3 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – azok természeti 
értékei, illetve a természetközeli jelleg által meghatározott tájkarakter miatt 
vagy a jellegzetes tájhasználatra tekintettel – a településképet meghatározó 
településkarakternek tekinthetők. Fontos ezen területek természeti állapotának 
megtartása, javítása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a település keleti 
részbe beékelődve helyezkedik el az országos védelem alatt áll a Csárdahegyi 
Őskarszt. A terület közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és 
erősítésében. 

A település területén egyéb védendő földtani értékek is találhatók: a Hierlatzi 
Mészkő Formáció és a Zirci Mészkő Formáció.  

Úrkút teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő. 

 

 

A régészeti lelőhelyek listája: 

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK 
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Új beépítés területe 

Az egyes településrészek építészete 
jól tükrözi a beépülésük időszakát, az 
építők lehetőségeit és igényeit. Úrkút 
öt nagy részre tagolható: Alsófalu, 
Felsőfalu, Kilencház, Csárdahegy és 
Újtelep. A településmagtól távolabb 
helyezkedik el Zsófiapuszta. 

Az eltérő karakterű megjelenést az 
előzőeken túl a gazdasági területek, 
beépítésre újonnan kijelölt területek, 
jelentős zöldfelülettel rendelkező 
területek, a mezőgazdasági területek 
és az erdők alkotják. 

Úrkút önkormányzata nagy hangsúlyt 
fektet a táji és történeti 
hagyományokat figyelembe vevő 
harmónikus utcaképre. 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 4
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Új beépítés területe 
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 KILENCHÁZ, ALSÓFALU, FELSŐFALU 
A mai település legrégebbi része a Kilencház mely a Rákóczi utcától délre helyezkedik el, bár 
először vélhetően az Alsó-falu és a Felső-falu nevű területeken épültek a házak. Zömmel 
pajtás falusi épületek voltak, ám az idő folyamán a pajta kivétel nélkül mindegyik mellől 
eltűnt, a házakat átépítették, a régi házakra utaló jegyeket már csak néhány helyen lehet 
fellelni.  

Az épületek utcahatárosan, előkert nélkül vagy legfeljebb csekély előkerttel épülnek. Itt a 
történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az utcára 
merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetében jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. 

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben tartása 
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt 
tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, 
azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építenł. Az 
oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A 
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, 
levegősebb lesz a kertünk.  
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Az 1920-30-40 es években, sok vidéki bányász jött Úrkútra szerencsét próbálni. 
Ezeknek a munkásoknak biztosítottak szállást a csupán 1 szoba-konyhás lakással. A 
WC a házsorok végén voltak találhatók. Nem kellett sok idő hozzá, családok 
alakultak és szép lassan kinőtték őket. Aki kicsinek találta, az alakítgatta, épített 
hozzá, így ma már láthatunk kétszintes, tetőteres, 3 szobás, fürdőszoba, wc, előtér, 
és konyhával felszerelt kis otthonokat. A házakat keskeny utcák, igen kis előkert 
választja el egymástól. 

Az egykor egységes arculatú bányász lakások és melléképületek tekintetében mára 
már az egyediség dominál mind a lakóépületeknél, mind a gazdasági épületeknél. 

A Bányatelepet helyi értékvédelmi területként szükséges kezelni. 

 

BÁNYATELEP
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A Csárdahegyen 1928-ban egy sváb család (Hartmann család) épített egy csárdát, mely
néhány éve már nem működik. Az 1930-as évek elején csárdahegyi legelőjét Zichy  gróf 
házhelynek felparcelláztatva drágán eladja a helybelieknek. Kb. 100 házhely kerül ki 
belőle, amelyek fokozatosan beépülnek. 

A területen szinte kizárólag családi házak találhatók. A falu további fejlődése újabb 
lakótelkek kialakítása nélkül elképzelhetetlen. 

Itt jellemzően oldalhatáron álló beépítés alakult ki, de néhány utcában ikres, illetve 
zártsorú beépítés is előfordul. Az új épületek, építmények illeszkednek a meglévő, illetve a 
fokozatosan kialakuló állapothoz. 

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti 
karakterhez igazodó. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom jellemző 
hajlásszöge 35-45º közötti.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben 
tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal 
együtt tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést 
tervezni, építenł. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. A nyitottabb, 
átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb 
lesz a kertünk. 

CSÁRDAHEGY és ÚJTELEP 
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ZSÓFIAPUSZTA 
Zsófiapuszta mai területén a középkorban egy olyan falu volt, amely az írott forrásokban 
is szerepel Kab(egyháza) néven. A környék legrégebbi falvai közé tartozott, ám már a 13. 
században elnéptelenedett. A Kapegyháza elnevezés arra utal, hogy templomos hely volt.  

A település mai közigazgatási területén az 1960-as években még meglévő külterületi 
lakott helyek – Hermannpuszta és Zsófiapuszta – közül napjainkban már csak Zsófiapuszta 
lakott. 

Az itt meglévő lakóházak sorház jelleggel épültek. Létük adottságként kezelendő. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 
A bányaterületeken 1921-től kezdték meg az építkezéseket és a csárdahegyi 
külfejtési munkálatokat. Az első időkben épült néhány munkáslakás, az 
irodaépület, az ércmosó stb, majd a későbbiek során folyamatosan kiépült a 
bányaüzem. A bánya 2016 évi bezárását követően meg kell kezdődjön a 
rekultiváció. 

A mezőgazdasági üzem is elengedhetetlen velejárója a nagyüzemi 
mezőgazdasági termelésre átállt kultúrtájnak. A vízmű területei szintén 
gazdasági területhez tartoznak. 

A létesítmények telepítésénél tekintettel kell lenni a környező lakóterületek 
zavartalan használatára és a táji környezettel való összhangra. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

Úrkút falu-környéki külterületének táj-használatában a szántóföldi növény-
termesztés meghatározó. Gyepterületek csak kisebb területen fordulnak elő. 
Az összefüggő szántó művelésű táblákat mezsgyék, fasorok tagolják, biztosítva 
ezzel a táj változatosságát. 

A mezőgazdasági területeken törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz 
igazodó földhasználatra, a komplex szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, 
a környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
Úrkút külterületének erdősültsége az országos átlagot meghaladja. 
Faállományában megtalálhatók a tölgy és a bükk, mint őshonos fafajok, 
valamint a fenyő. 

Az erdőterületek javarészt védelmi rendeltetésűek. Belterületen, a 
Csárdahegyi őskarszt véderdő besorolású területe körül elhelyezkedő terület 
turisztikai erdővé fejlesztése indokolt. 

Létesítményt elhelyezni csak a gazdasági erdőterületen indokolt, az erdő 
rendeltetésének megfelelő funkcióval. Kerítést kizárólag természetvédelmi, 
vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból építsünk. 

EGYÉB TERÜLET 
A bányák, meddőhányók. A bányaterületeken 1921-től kezdték meg az 
építkezéseket és a csárdahegyi külfejtési munkálatokat. Az első időkben 
épült néhány munkáslakás, az irodaépület, az ércmosó stb, majd a 
későbbiek során folyamatosan kiépült a bányaüzem. A bánya 2016 évi 
bezárását követően meg kell kezdődjön a rekultiváció. 

A létesítmények telepítésénél tekintettel kell lenni a környező 
lakóterületek zavartalan használatára és a táji környezettel való 
összhangra. 
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETI TERÜLET 

A csárdahegyi lakóterület északi és nyugati széle 
mentén további lakóterületek kerültek kijelölésre, 
ahol a fejlődés már megkezdődött számos új 
lakóépület megépítésével.  

ÚJ BEÉPÍTÉS TERÜLETE 

A település közparkjainak, sport pályáinak, ifjúsági 
tábor célú turisztikai területének és a temetők
területe, amelyek a belterületen zöldfolyosóként 
funkcionálnak. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5
 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves 
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban 
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem 
részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat. 
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 Ajánlások Kilencház, Alsófalu, Felsőfalu területére:  
 
A Telepítés Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén többnyire oldalhatáros, utcafrontosan építve vagy csekély előkerttel. Az épületek telken 
belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az épület a telek utcafronti 
részére merőleges. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

       
 

Magasság 
 

Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal 
kell épülniük, mint környezetükben. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással vagy kontyolva. Új 
házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati 
kialakítással. 

  
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
 

 

35º 45º 
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Ajánlások a Bányatelep területére:  
 
A Telepítés Bányatelep területén többnyire zártsorú, utcafrontosan építve vagy csekély előkerttel. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az 
utcára párhuzamos rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az épület a telek utcafronti részével párhuzamos. Az 
épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

 
 

Magasság 
 

A Bányatelep területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

      
Tetőhajlásszög 
 

A lakóházak tetőhajlásszöge azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben 
lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
Bányatelep területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, a szélső sorházelemnél kontyolva. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú 
épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással. 
 

      
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
 

 

-35º 45º 
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Ajánlások a Csárdahegy és Újtelep területére: 
 

A Telepítés a Csárdahegy és Újtelep területén többnyire oldalhatáros, néhány helyen ikres, zártsorú vagy szabadon álló. A házakat a Kossuth Lajos 
és az Erdő utcák kivételével előkerttel építtették. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Ezeken a 
területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha hosszanti oldalukkal a telek utcafronti részére merőlegesen helyezkednek el. Az épület a telek 
valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

       
 

Magasság 
 

A Csárdahegy és Újtelep területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
A Csárdahegy és Újtelep területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas vagy tűzfalas kialakítással. Új házak építésénél 
a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással. 
 

  
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 

35º 45º 
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Ajánlások a gazdasági területre: 
 

A Telepítés a gazdasági területeken szabadonálló. A telekhatárok mentén növényzetből kialakított sávot kell létrehozni, amely minimum egy 
lombkoronaszint és cserjeszint. A parkolók fásítva alakítandók ki, legalább kétszer iskolázott 16/18 fa alkalmazásával. A nem kívánt látványt a 
telekhatáron belül védőfásítással célszerű takarni. 
 
Magasság 
 

A falu területén a gazdasági épületek építménymagassága maximum 7,5 m legyen. A meglévő épületek közé épülő új épületeknek hasonló 
magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony épületek nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

Gazdasági területen az épületek magastetővel létesüljenek. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 30-

45 között legyen. Az illeszkedés érdekében a meglévő épületek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
A falu területén lévő gazdasági épületek tetőformája jellemzően nyeregtetős. Új épületek építésénél a meglévő épületek figyelembe vételével lehet 
illeszkedni. 
 

  
 
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
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Ajánlások a mezőgazdasági területre: 
 

Telepítés 
 

A jelenleg beépítetlen mezőgazdasági területeken épületek létesítése településképi szempontból nem kívánatos. Nagyobb területű, a különböző 
művelési ágak-tól (szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös) függően legalább 0,5, 3, illetve 5 hektárt meghaladó egybefüggő birtok esetén indokolt 
lehet. Amennyiben mégis szükséges épület építése, akkor azt a telken szabadonállóan, a telek mezőgazdasági termelésre legkevésbé alkalmas 
részén, a művelésből kieső területet minimalizálva telepítsük. Az ökológiai folyosók természetes élőhelyeit alkotó fás-bokros gyepterületeken épület 
létesítése nem indokolt. 

        
 
Az épület tájképi-, településképi megjelenését - a telek domborzati adottságait figyelembe véve - a völgyfenéki, vagy domb-lábi részeken, meglévő 
fás növényzet közelében elhelyezett épület hangsúlyozza a legkevésbé. Növénytakarás nélkül a dombtetőn, vagy annak közelébe épület elhelyezése 
nem javasolt. 
 
Épülettömeg, magasság 
 

A túlzott nagyságú épülettömegek kialakulásának elkerülése érdekében egy nagyobb épület helyett több kisebb, elsősorban földszintes épülettömeg 
kialakítása jelent tájképi, településképi szempontból kedvező megoldást. A település falusias területre vonatkozó építészeti forma- és 
anyaghasználati hagyományait felhasználva, igényesen kimunkált részletképzésekkel és a tájba illeszkedést elősegítő egységes színhasználattal az 
épülettömegek 4,5-5 m-es épületmagasságúak lehetnek. 
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Tetőforma, tetőhajlásszög 
 

A mezőgazdasági területeken az új épületek tetőformáját a lakóterületi épületekhez hasonlóan egyszerű, kontyolt vagy oromfalas magastetőként 
válasszuk meg. Tetőhajlásszögét - az épület szélességi méretének függvényében - 40-45 fok között érdemes megválasztani. Több épület építése 
esetén az egységes megjelenésű beépítés érdekében az épületeket azonos hajlásszögű tetőszerkezettel kell ellátni. 

 
 
 
Ajánlások a természetközeli területre: 
 

Anyaghasználat, növényzet 
 
A településen elhelyezkedő erdőterületek és az őskarszt területe jellemzően beépítetlenek, művelési águk megváltoztatása a későbbiek során sem 
kívánatos. Természeti értékeik megőrzését, helyreállítását, fajgazdagságuk növelését szolgáló építmények kivételével egyéb építmények építése 
nem indokolt, kivéve az őskarszt megközelítését szolgáló idegenforgalmi látogatóközpont. 
 

Az elsődlegesen erdőgazdasági célokat szolgáló, és területileg is kisebb kiterjedésű erdőterületeken településképi szempontból szintén nem javasolt 
épületek elhelyezése. Ezeken a területeken az esetleges építés az erdő kialakult tájjellegének megőrzésével, és az erdőgazdálkodás céljait szolgáló 
építmények létesítésével lehetséges. Az építmények megfelelő tájba illesztését a körültekintően megválasztott anyaghasználat, első sorban a 
természetes anyagok és a tájegységen honos növényfajokból álló, takaró hatású növényzet telepítése is elősegítheti. Ajánlott a faszerkezetű, 
hagyományos ácsszerkezeteket tartalmazó. esetleg kőépületek építése, melyek színezése harmonizál az természetközeli terület jellegével 
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Általános ajánlások: 
 

Anyag- és színhasználat, tetőfedések 
 
A település épületeinek anyag és színvilága esetében megfigyelhető a mértéktartó illeszkedés. Településképi szempontból az új épületek 
építésénél, vagy a meglévő épületek felújításánál a környező épületek színvilágához történő illeszkedés a kívánatos. A homlokzatok színezéséhez 
jellemzően a fehér, vagy a természetben is előforduló, az úgynevezett földszínek (palaszürke, földbarna, agyag vörös, okkersárga, halványzöld) tört, 
pasztell árnyalatainak használata javasolt. A nyílászárók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek sötétebb árnyalatai is felhasználhatóak, 
fontos hogy a homlokzat színével harmonizáló legyen.   
 
A tetőfedések esetében szintén a természetes anyagok (agyagcserép, nád) használata a követendő. Az egyszerű rajzolatú, klasszikus hódfarkú vagy 
egyenes vágású kerámia tetőcserepek letisztult, nyugodt karaktert kölcsönöznek az épületnek, ellentétben a túlhangsúlyozott, nagyhullámos, 
nagyméretű cserepekből vagy egyéb, nem természetes anyagokból álló tetőfedésekkel. Az épületek esetlegesen alacsonyabb hajlásszögű, kiegészítő 
tetőfelületein alkalmazzunk matt színű, korcolt lemezfedést. Kerüljük a feltűnő és kirívó színek használatát, a ma gyakran divatosnak tűnő 
erőteljes, rikító színű homlokzat és tetőfedések kialakítását, hiszen az épületet nem néhány hónapra, évre, hanem gyakran évtizedekre, generációk 
sorára építünk. A gondosan megválasztott, egymással harmonizáló színek felöltöztetnek. 
 

Terepalakítás 
 

Lejtős terep esetén az épületek terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására. Jó a terepalakításnál a ház 
részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület 
eleve terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális. 
Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá 
az épület teljes kiemelése sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik szomszédai és a környező fák közül. 
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A régi házak részleteit öröm megfigyelni. 
Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, 
formakincsük időtálló, az alkalmazott anyag 
szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, 
lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől 
egyik aktívan alakítják a végső látható képet, 
hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent 
egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk 
meg, választunk ki. A színek használata, a 
változatosság gyönyörködtet, ezek összképének 
gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a 
részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a 
tulajdonos már mást szeretne vagy az elérhető 
technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros 
kapu, rejtett árnyékoló). 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a 
közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 
ingatlantól. A kertkapu a megérkezés, fogadás 
kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu 
kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az 
épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne 
hivalkodó. 

Kapuk, kerítések
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  Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a 
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet 
közösen formált. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló 
fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe 
ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a 
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti 
építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi 
épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már 
meglévő fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a 
környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas 
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 
méretének érzetét. 

KERTEK
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  A településen jól megkülönböztethetőek az épületekhez 
kapcsolódó átmeneti terek kialakítási típusai. Úrkút területén az 
újabban épült házak tornác és terasz kialakításai változatos képet 
mutatnak. A házak tömegkialakításába szervesen illeszkedő 
átmeneti terek az épülettel együtt képeznek harmonikus egységet. 

A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő megoldás 
lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres 
utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes arculatát. Új 
épület teraszainak, tornácainak kialakításánál törekedjünk az 
egyszerűségre mind formájában, mind anyaghasználatában. 

TERASZOK, TORNÁCOK 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban 
befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A megkülönböztetett 
településkarakterek nyílászáróiban is eltérő képet mutatnak, mely 
sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.  

A hagyományos nyíláskialakítás a településen jól megfigyelhető: két 
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai 
homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. Jellemzően hosszanti 
kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.  

A hagyományos nyílászárók sokfélesége változatos településképet 
mutat. Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó 
kialakítással, nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az 
esztétikus utcaképet is erősítjük. A meglévő egységes utcaképbe 
illeszkedést segíti, ha az épület nyílásait a környéken található 
házakéhoz hasonlóan alakítjuk ki. 

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

Az épületek homlokzati kialakításánál az esztétikum mellett fontos, hogy jól 
illeszkedjen környezetéhez. Ezt erősítik a tiszta épülettömegek, a nyílászárók 
kellemes arányai és a hagyományos anyagok használata egyaránt. A homlokzati 
felületeken jellemző a természetes anyagok használata. A tégla, kő, fa anyagú 
és a vakolt felületképzések egyaránt jellemzőek. A különböző anyagok 
megfelelő mértékben való társítása szép homlokzatot képez, mely erősíti az 
egységes karakterű településkép kibontakozását. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
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Az ördög a részletekben rejlik, mondják. És valóban, hiába jó a tömeg, 
szépek az arányok, megfelelő a szín, ha részletek elnagyoltak, 
átgondolatlanok, oda az egész. Figyeljük meg régi épületeink részleteit. 
Elődeink fa- és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, az 
alkalmazott anyagok szépen öregszenek. Épületeinket egyedibbé 
tehetjük a részletkialakításokkal, úgy mint: postaláda, házszám és 
feliratok, lámpák, homlokzati részletek. 

RÉSZLETEK
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6
JÓ PÉLDÁK 

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az 
organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, 
skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet 
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos 
marad.  

Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy Úrkút, ahogy a múltban, 
úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket felvonultatni középületei 
megformálásához.  

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

UTCÁK, TEREK 7
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A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek 
nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 
hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, 
de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. 
A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően 
is. Egy szebb otthonért, lakókörnyezetért dolgozunk mindannyian, 
de ez nem áll meg a kerítésünknél, felelősséggel tartozunk az 
utcaképet befolyásoló elemekért is. 
 
Kerülendő a hivalkodó reklámok használata, továbbá lehetőség 
szerint mellőzni kell azokat, amelyek nem Úrkút épülését, 
fejlődését és nem a lakosság tájékoztatását szolgálják. 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8
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