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 KÖSZÖNTŐ 
 
Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők! 
 

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi 
Arculati Kézikönyvet. A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti 
elemeket rögzítik e Kézikönyvben, egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző 
részleteket. 

A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé 
formálják át az eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési 
ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük. 

Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink 
szerint – folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk. 

 
Büszkén vállalva e szép település vezetését, 
 

Horváth Richárd 
polgármester 

 
 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 6 

1. BEVEZETÉS 

Jelen dokumentáció Készítői arra vállalkoztak, hogy Hatvan város Településképi Arculati Kézikönyvének 

készítése keretében felderítsék a Város egyedi jellemzőit, sorra vegyék művi és természeti elemeit, javaslatot 

tegyenek a védelemre méltó értékek rögzítésére, megóvásukat szolgáló követelmények megfogalmazására, 

utóbbival a településképi rendelet megalkotását is segítve. 

A településkép összetett fogalom, amelyikben benne rejlik az épített elemek mellett a táji, természeti elemek 

összessége is. A megjelenésben a környezet szerepe éppolyan fontos, mint magának az építménynek. Egy 

növényi színfolt, egy jó helyre ültetett fa, egy feltáruló látvány méltó keretet biztosíthat egy épület számára, 

de segíthet kisebb építészeti zökkenők elrejtésében is. A példa fordítva is igaz. Egy építészeti minőséget 

felmutató építészeti alkotás a környező táj egyik látványosságát adhatja. A felelősség tehát nagy, meg kell 

szabni azokat a határokat, amelyek között haladva elérhető Hatvan egységes megjelenése, nem korlátozva 

azonban be az alkotó fantázia útját. 

Az elvárások megfogalmazásához a megismerésen keresztül vezet az út. Fel kell tárni, hogy mi adja Hatvan 

esszenciáját, mitől tekinthetjük mással össze nem téveszthetőnek ezt a Várost. A települések összetett 

alakzatok, még a saját közigazgatási határaikon belül sem mutatnak homogén képet. A települési és táji 

szövet lebontásához a területeket felosztjuk olyan egységes jellemzőkkel rendelkező egységekre; ún. 

karakterterületekre, amelyek összességeképp áll össze maga a település. A karakterek azokat a jellemzőket 

veszik számba, melyek egy-egy területrész jellegét, megjelenését a legmarkánsabban határozzák meg, azokat 

a tulajdonságokat, amelyek az egyes területeket egymástól elkülöníthetővé teszik. A felosztás finomsága 

lehet különböző, a végeredmény mégis ugyanaz. Mi megpróbáltuk megkeresni azokat a területnagyságokat, 

amelyeket meg kell ahhoz neveznünk, hogy lássuk, miből épül föl a város, miközben összevonásokkal 

határoltuk be, a kezelhetőséget szem előtt tartva, az egységek számát. Az egyes területek jellemzőinek 

ismerete feltárja értékeiket, megvillantja a Város számára meghatározó arculatok hátterét. Mindenhol 

vannak olyan rejtett helyek, ahol valamilyen érdekesség, vagy éppen a történelem egy-egy szelete érhető 

tetten. Hatvanra ez fokozottan érvényes, hiszen a történelmi korok lenyomatát szinte mindenütt magán 

viseli, emlékeiket hordozza. Sok-sok évszázadnyi múltja okán fontos feladat, hogy Hatvan jellegzetességeit 

megőrizzük. Nemcsak a láthatókat, hanem egykori önmagát hordozó, virtuális elemeit is. Ehhez azonban 

először meg kell neveznünk lényegi stílusjegyeit, hogy a megőrzés ne váljon öncélúvá.  

Nemcsak a lakott területekre koncentrálunk, hanem bemutatjuk a külterület sajátosságait is, kiemelve azokat 

a tulajdonságokat, melyek egy-egy területrészt különbözővé, egyedivé tesznek. A megőrzés szándéka 

építészeti javaslatok megfogalmazásához vezet, amelyben az általános elvek mellett, a csak ide érvényes 

gondolatok is helyet kapnak. Kiemeltünk olyan példákat, melyek követendőek bizonyos tulajdonságuk szerint 

a későbbiekben építendő épületek építtetői számára. A minőségre törekvés vezérel bennünket, így a példák 

mechanikus számonkérése helyett, azok szellemisége az elvárt. 

A dokumentum nem törekszik a teljességre. Elindít egy folyamatot, amelyik önjáróvá válva, jelen Kézikönyv 

folyamatos fejlesztése révén egyszer majd befejeződik. A Kézikönyv ma még foghíjas. Célja az út megkezdése, 

hiszen a végét még nem láthatja. Az út során sokan tesznek majd hozzá új gondolatokat, sokan módosítanak 

egyes javaslatain, ezzel viszik tovább kitűzött célját; a közös gondolkodással összeálló települési arculati 

jövőkép megtalálását. 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 

 

A) A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

Hatvan városa Budapesttől keletre, Heves megye határán található, 

a Mátra és a Cserhát között, tőlük déli irányban. Az Észak-

magyarországi régió, azon belül Heves megye és a Hatvani járás 

része. 

A település az M3-as autópályáról a 21 sz. és a 32 sz. főúton is 

elérhető, valamint keresztülhalad rajta a 3 sz. főútvonal. Vasúttal a 

80-as, 81-es és 82-es számú vasútvonalakon közelíthető meg 

Budapest és Vámosgyörk, valamint Pásztó és Jászberény felől. 

Területe 66,31 km2, népessége 20 250 fő (2016.01.01-jei adatok), 

népsűrűsége így 305,38 fő/km2. Határai északon Lőrinci, 

északkeleten Ecséd, keleten Hort, délkeleten Csány, délen 

Jászfényszaru, délnyugaton Boldog és Tura, nyugaton Kerekharaszt, 

északnyugaton Heréd települések. 

A város maga több részre osztható, a Zagyvától keletre Óhatvan, a 

vasúttól nyugatra Újhatvan településrészek, közöttük Középhatvan 

fekszik, északkeleten pedig Nagygombos településrész található. 

Régészeti lelőhelyei közül a legkorábbiak az újkőkorból származnak, de a rézkorból, bronzkorból, vaskorból, 

a római korból, a népvándorlás korából és a középkorból is több lelet került elő. 

A települést az idők során több névalakban is említették, 

ezek közül a legkorábbi, ami a Magyarország történeti 

statisztikai helységnévtárában szerepel az 1235-ös 

„Hotuin” vagy „Hotvin”. Ezt az említést az 1170-es években 

idetelepülő premontrei szerzetesek tették. Később több 

névalak is felmerült, a „Hatvan” először 1550-ben jelent 

meg. A név eredtéről több feltételezés létezik. A település 

jelentőségét útvonalak menti helyzete teremtette meg és 

tartja fönn, például az egykor itt húzódó Buda-Krakkó 

kereskedelmi útvonal. Hatvan 1406-ban nyerte el a 

mezővárosi címet, vására országos szintű volt. 

A török hadjáratok kezdetével a Hatvani vár kapitányai a 

frissen épült (1523-1544 között) várat felgyújtották, 

innentől kezdve a lakosok a törököknek adóztak. Hatvan a török korban a Hatvani szandzsák központja volt, 

ekkor a magyar lakosság kisebbségnek számított a településen. A várost ekkor nyolcbástyás palánkvár és 

külső cölöpsor is védte. A török uralom 1686-ban ért véget, ezután jobbágyok telepedtek le a területen, akik 

újrakezdték a szőlőművelést és állatokat is tartottak. A XVII. század végén újjáéledt a város, 1687-ben 

újraszervezték a prépostságot, 1689-ben postaállomást, 1693-ban vámhivatalt létesítettek, 1700-ban pedig 

1. ábra: Hatvan címere  
(forrás: nemzetijelkepek.hu) 

2. ábra: Hatvan a török korban 
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a plébánia is újra működni kezdett. A Rákóczi-szabadságharc idején a város védműveit megerősítették, ám 

ezt később leromboltatták. Grassalkovich Antal 1734-ben vásárolta meg a birtokot, aki korszerű majorságot, 

posztómanufaktúrát is alapított a városban. 

1867-ben épült ki a Pest-Hatvan-Losonc-Zólyom-Besztercebánya-Ruttka vasútvonal, ezzel egyidőben 

elkezdődött a város urbanizációja. 1889-ben a Deutsch család Cukorgyárat alapított, az 1920-as évek végén 

pedig konzervgyárat hoztak létre. A második világháborúban gettót, a gyárak területén pedig gyűjtőtábort 

alakítottak ki. 1944 szeptember 20-án angol és amerikai bombázók megsemmisítették a pályaudvar épületét 

és környékét. Hatvant a második világháború után várossá nyilvánították, 1956-ban pedig új vasútállomás 

épült a településen. A Város mai képét felújított középületei, közterei határozzák meg. 

3. ábra: I. Katonai Felmérés (1763-1787) 4. ábra: II. Katonai Felmérés (1806-1869) 

  

5. ábra: III. Katonai Felmérés (1869-1887) 6. ábra: Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

  
7. ábra: 

Magyarország 1:10.000 léptékű topográfiai térképe 
8. ábra: Google Earth műholdfelvétel, 2017 
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B) ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP 

 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Településhálózati és településszerkezeti összefüggések vizsgálatára többnyire a középkortól rendelkezünk 

értékelhető adatokkal. A környezet és a település kapcsolatát jól szemlélteti azonban az összegzés, amikor a 

településhatárba eső összes ismert régészeti lelőhely elhelyezkedését vizsgáljuk. Az ember minden esetben 

azokat a területeket foglalja el, melyek környezeti feltételei (domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, 

éghajlat, később utak, szomszédos települések stb.) életmódjához, biológiai és közösségi igényeihez a 

leginkább igazodnak. Noha a technikai fejlődés a korábbihoz mérten több szabadságot ad a mai embernek 

ahhoz, hogy a természeti környezettől kevésbé függjön, egyes rendkívüli események, — ilyenek az árvizek — 

utalnak arra, hogy érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket valamilyen szempont 

alapján az ember az elmúlt 6000 év során előnyben részesített. E területekkel oly módon kell számoljunk, 

hogy ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek egy adott korszak adott közössége számára 

különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak tartós megtelepedésre. 

Területileg döntően az Alföld nagytáj, az Észak-

Alföldi-hordalékkúpsíkság középtáj és a Hatvani-sík 

kistájhoz tartozik, éghajlata mérsékelten meleg-

száraz, alapkőzete kiemelkedő triász, eocén és 

oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 

hordalékkúpjával, meghatározó genetikai 

talajtípusai csernozjom barna erdőtalajok, főbb 

folyóvizei a Zagyva folyó, a Bér-patak, a Görbe-ér, 

állóvizei a Görbeéri-bányatavak és több, kisebb, 

mesterségesen keletkezett tó. 

 

 

 

9. ábra: Magyarország kistájainak katasztere, 

MTA, Budapest, 2010. 

Hatvan településen elmondható, hogy az épületek többsége lakóház funkciójú és ezek nagy része 

kertvárosias jellegű épület. Ha városrészenként tekintünk a településre, Óhatvan városrész központjában 

kisvárosias beépítés a jellemző, valamint a barokk stílus dominál. Itt elterjedt a földszinti szolgáltató-funkció 

az egyébként többszintes lakóházakban, valamint az intézmények is sűrűn helyezkednek el. A város 

legdominánsabb épületei közé tartozik a Grassalkovich kastély, a Szent Adalbert plébániatemplom, a Hatvany 

Lajos Múzeum, a Parókia, a Városháza, valamint a központi tértől távolabb eső kórház épülete. Nagygombos 

felől szép kilátás nyílik a városra, ezek az épületek onnan is jól látszódnak, a városképet meghatározzák. A 

központi Kossuth téren több idős fa, jól karbantartott gyepfelületek, az utak mentén virágágyak teszik még 

szebbé, karakteresebbé a főteret. 

A 60-as, 70-es és 80-as évek lakótelep-építkezései nyomot hagytak a településen. Ekkor tűnt el a Horváth 

Mihály út egységes arculata, teret engedve egy a Város egykori arculatától idegen beépítésnek. 
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A település eredetileg is a fent említett központi 

elhelyezkedésű Kossuth térre fűződött fel, itt áll a 

kastély, mint központi épület, a plébániatemplom, a 

parókia, valamint az ezek körüli zártsorú beépítés. Innen 

északra, keletre és délre falusias, szabálytalan beépítés 

kezdődött. A város déli oldalán helyezkedett el a temető 

is. A Zagyva nyugati partja ekkor nem volt lakott. 

Nagygomboson a Grassalkovich major volt a fő szervező 

elem, később e köré épültek a különböző rendeltetésű 

házak, építmények. 

A II. katonai felmérésen már jól látszik a telekkiosztás, 

egységes téglalap formájú, kisméretű telkekre lett osztva 

a város keleti része. Itt alakult ki a vasúti kolónia körül a 

mai Újhatvan. A zártsorú beépítés még mindig csak a 

városközpontra jellemző. 

Újhatvan kiépülésével a város egyértelműen két 

városrészre osztódik. Az új településrész a Zagyva 

nyugati partján létesül, utcahálózata szabályos 

négyzetes, az épületek szabadonállóak, de sűrűbben 

helyezkednek el, mint az Óhatvani városrészben. Ez a 

terület kertvárosias jelleget hordoz. A vasúthoz közel 

épül ki a Vasúti kolónia, ami részben eltér az amúgy 

homogénnek mondható beépítéstől, de szintén sűrű, 

szabályos kiépítésű terület. A település innentől kezdve 

nyugat felé folyamatosan terjeszkedett.  

Fontos még megemlíteni a Hatvan középső területrészén 

létrejött iparterületet (Középhatvan), ami a központi 

elhelyezkedése miatt vált dominánssá. Itt a XIX. század 

végétől folyik ipari tevékenység, ami nemcsak a város képét, hanem a gazdaságát is meghatározza, mind a 

mai napig. 

A 2000-es években Újhatvan területén ipari park létesült. Itt nagyméretű csarnoképületek épültek, lapos 

tetővel, fehér vagy más élénkebb színekben, ezek az autópályáról nézve meghatározzák a látképet. 

Természeti értékek közül jelentősen meghatározza a városképet a Görbeéri bányató-rendszer. itt 

üdülőterület is létesült, a tavak sokak kedvenc horgászhelye. A tájkép szempontjából még jelentős a távoli 

Mátra vonulata is, valamint a Nagygombosi külterület, hiszen ez a város legfőbb kiemelkedése, kilátópontja 

is. A város központi területei felőli látványban ugyanakkor a Szőlőhegy jelenik meg legmarkánsabban, amelyik 

az M3-as autópálya felől is rálátással bír. 

  

10. ábra: A Grassalkovich major az I. katonai 
felmérésen (1783) 

11. ábra: Újhatvan városrész a II. világháborús 
térképen 
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 ÉRKEZŐ SZEMSZÖGÉBŐL VALÓ FELTÁRULÁS, TELEPÜLÉSKÖZPONTBÓL MEGJELENŐ LÁTVÁNY 

Ahhoz, hogy Hatvan településképét védeni tudjuk, meg kell határozni, mire is irányul majd a védelem, hogyan 

írható le a város a településképe szempontjából. Településképnek tekintjük azt a látványt, amelyet a 

település felé tekintve a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. Fontos továbbá 

megjegyezni, hogy a településkép nem állandó, külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan 

alakíthatják, változtathatják akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba. 

A településképet máshogy érzékeli egy gyalogos, máshogy az, aki vonattal vagy gépkocsival érkezik meg. 

Máshogy látja egy helyi lakos, és máshogy az egyszeri átutazó. Mást lát az, aki magaslati pontból, vagy esetleg 

repülőről tekint le a településre, mást az, aki a házak között sétál. A településkép meghatározása ezért 

mindenképp szubjektív módon történhet csak. 

Ha megtaláljuk a fő nézőpontokat, ahonnan a legtöbben vagy a leggyakrabban tekintenek Hatvanra, 

megtaláljuk egyúttal azokat a kritikus pontokat, melyek a legmeghatározóbbak a településkép 

szempontjából. Ha e területek gondozására, megőrzésére, vagy fejlesztésére nagyobb figyelem fordul, az az 

egész település megítélésére kedvező hatással lesz. 

A település feltárulását adó legfőbb vonalak a fő- és mellékutak rendszere. A M3 autópálya mentén haladva 

a város elrohan mellettünk mezőgazdasági területeivel és Ipari Parkjának sziluettjével, igazi megismerésére 

tehát nincs mód. 

 

A településre érkezők számára az első számú 

benyomást a belterületen áthaladó 3 sz. főút 

biztosítja, amely a mezőgazdasági területek 

mentén jut el először Újhatvanba, majd a 

napjainkban elkészült látványos vasúti felüljárón 

áthaladva Középhatvanba; a Város új központjába, 

tovább a Zagyva hídon keresztül jutva Óhatvan 

városközpontjába, majd lakótelepek, végül kertes 

lakóterületek mellett elvezetve jut ki újra a 

mezőgazdasági területek közé. A főúton 

végighaladva egy szinte teljes arculatot felölelő 

képet kaphatunk a városról. 

A településre bevezető többi főútról és mellékútról csak egy-egy kisebb szeletet ismerhetünk meg a 

karakterek tárházából. Ezek jelentősége azonban ugyancsak nagy, hiszen itt találhatóak azok a fejlesztési 

területek, amelyek a továbbiakban meghatározó arculati képet adhatnak a településnek. 
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A településre megérkezni vasútvonalakon is 

lehetséges, amelyek a település szívébe az égtájak 

minden irányából érkeznek, A vasútállomások 

meghatározó képet mutatnak a látogatók részére. 

Hatvan vasútállomása méltóan jeleníti meg a 

városkapu motívumot, az elvárásoknak tehát 

Hatvan eleget tesz. 

 

Látványos településképi feltárulást biztosítanak még a kerékpárutak menti megérkezési pontok, amelyek 

részben főutak mentén haladnak, de egy kiemelkedő eleme újabb nézőpontból mutatja be a települést. Ez 

az elem a Zagyva menti országos kerékpárút, amely még csak részben épült ki, de róla a leglátványosabb 

részleteket már ma is megismerhetjük. 
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 MAGASLATI PONTOK, RÁLÁTÁS 

Hatvan településképét – döntően síkvidéki elhelyezkedése okán – elsősorban mesterséges elemek, azaz az 

építmények határozzák meg. A domborzati viszonyokból adódik, hogy kevés olyan magaslat található 

ahonnan a település felülnézetből, madártávlatból látható lenne. Ugyanakkor az alacsony, lágy szárú 

növényzet (gyep, szántó) oldalirányból nem takar, így a város sziluettje távolról is jól látható. 

 

Rálátást biztosító épített elemek közül említésre 

méltó a vasúti felüljáró hídja. 

 

 

 

 

 

A Szőlőhegy jelenti az egyetlen természetes 

magaslatot. 
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 UTCAKÉPEK 

Egy település általános utcaképét a mikro domborzat, az utcák szélessége, a telekmorfológia, a beépítési 

mód, az épületek és a növényzet határozza meg. Az utcák képében a lakóépületek képviselik a legnagyobb 

arányt, ugyanakkor arculatát mégsem lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épület-együttesei, 

azonos karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára. 

 

Hatvan város utcáira, vonalvezetésük szempontjából, kettőség jellemző, míg a történeti települési területen; 

Óhatvanban változatos vonalvezetésű és eltérő szélességű utcák jellemzőek, addig Újhatvan területén az 

utcákat vonalzó mentén szerkesztették, közel azonos szélességgel. Az utcák térfalait alkotó épületek 

beépítése Óhatvan területén általában utcafrontos és oldalhatáron álló, míg Újhatvanban az oldalhatáron 

állóság még jellemző, de a beépítés döntően előkert kialakításával történik.  
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C) ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKARAKTER 

Településkarakternek a településszerkezet és a településkép elemeit, formáit, anyagait, színvilágát 

együttesen tekintjük. 

Más megfogalmazásban a településkarakter a településre, illetve annak bizonyos részeire tipikusan jellemző 

úthálózat és térformáció szövevény, telekszerkezet, beépítési mód, térbeliség – morfológiai sajátosságok – 

együtthatásaként megjelenő sajátos jelleg, mely az idő folyamán folyamatos kiegészítések egymásra 

rétegződésével formálódott, alakult, s jött létre. 

Hatvan karakterét elsősorban alföldi elhelyezkedése, hegylábi érintettsége, Zagyva menti fekvése és 

történelmi múltja határozza meg. A település Óhatvani történeti része organikus fejlődés képet tükrözi, utcái 

a kisebb terepalakulatokhoz és a vízfolyások, csatornák nyomvonalához igazodnak. Lakótelepei a 

településszövet roncsolásának tekinthetők, azoktól idegen alakzatokat, beépítést, épület-elhelyezést 

tükrözve. Újhatvan a tervezett város képét tükrözi. Utcaszélességei, köztér-hiányos alaprajza azonban a 

tervező hiányosságának, a telekkihasználás túlzott kívánalmának tudható be. 

A város belterületét a meghatározó, azokat felszabdaló vonalak – a Zagyva folyó, a főutak, a vasútvonalak – 

jól elhatárolódó területekre osztják. Óhatvan területét az organikusság és a lakótelepi szigorúság kettőse, 

míg Újhatvan területét a szabályosság jellemzi. Mindkettő területet jellemzően lakóterületek fedik, központi 

részein településközponti funkcióval, míg szélein a gazdasági területek megjelenése a jellemző. A két 

településrész közé nőtt Középhatvan területe, amelyet a főút két eltérő funkcióra szakít, délen a gazdasági 

funkció a jellemző, míg északon a rekreációhoz kapcsolódó zöldfunkciók. A külterületén a mezőgazdasági 

funkció az általános, amelyben az autópálya eleme és a Görbeéri tavak okoz markáns változást. 

Hatvan hasonlítható egy pillangóhoz, amely egy virágos rét fölött repül, szárnyait kiterjesztve a szivárvány 

minden színében pompázva. A kép leegyszerűsített, de jól jellemzi az eltérő területek együttesét magába 

foglaló város heterogén arculatát. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, 
MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 
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Jelen fejezetben a településképi szempontból meghatározó területek kerülnek bemutatásra. A jellegzetes, 

értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó, vagy meghatározó 

településrészek. A mi olvasatunkban a településképi szempontból meghatározó terület három különböző 

lehatárolás halmazaként fogható fel: 

• A meghatározó területek közé elsősorban be kell sorolni valamennyi művi és természeti értéket, amely 

védettsége okán olyan minőséget hordoz, amely miatt méltán tartható meghatározónak. A műemléki, 

régészeti értékek mellett a természeti elemek alkotják ezt a kategóriát, amely területeket a 

településkép védelméről szóló törvény településképi szempontból kiemelt területként aposztrofál. 

• A másik az ún. történeti települési terület, amely a Második Katonai Felmérés térképein már települési 

térségként jelenik meg. Ez képviseli azt a településmagot, amely köré a mai település kiépült, ennek 

szerkezete mutat hagyományos utcavonalak közé szerveződő tömbstruktúrát, melyen belül az egykori 

telekszerkezet is kirajzolódik. Magyarországi viszonylatban településeink döntő többségénél ez az alap 

ma is kimutatható. 

• A harmadik szint egy településen áthaladó szemszögéből vizsgálja a látványt. Ami számára feltárul, azt 

azonosítja a településsel. Kiemelt szerepet kapnak a látványban az ún. településkapuk. Ezek azok a 

pontok, ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a váltás nyomán az első benyomásokat 

megszerzi. Attól függően, hogy gépkocsival, gyalog, kerékpárral, vonattal, vagy hajóval érkezünk, más-

más szerepe van a vonal-mentiségnek és a pontszerűségnek. Míg a vonattal érkező számára csak az 

állomáson tudatosul, hogy megérkezett, addig a személygépkocsival utazó már a várostáblától kezdve 

tisztában van azzal, hogy hol jár. A közismert városokról az ember fejében él egy kép, amelyik a 

látnivalókat mutatja, a város azonban nem csak ebből áll. A látnivalók által ismert képet árnyalja az út 

során megszerzett ismeret, ami a várost éppúgy meghatározza, mint védett értékei. Kitüntetett 

szerepe van tehát az áthaladók útvonalainak, és ezért kell ezekre, az utakat szegélyező ingatlanok 

arculatára odafigyelni. 

Hatvan értékleltára a nemzetközi, illetve országos szintű elemek mellett a helyi értékeket is tartalmazza. Az 

értékleltári lista alapján kerül a helyi védelem meghatározásra, valamint a településkép szempontjából 

meghatározó terület kijelölésre. 
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A) TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek és régészeti lelőhelyek mellett 

a helyi művi értékek és a történelmi múltjuk vagy térbeli elhelyezkedésük folytán kiemelkedő területek 

alkotják.  

Településképi szempontból meghatározó épületeket, díszítéseket a város Óhatvani, központi részén 

találhatunk a legtöbbet. Itt főleg a barokkos jegyek dominálnak, a XX-XXI. századi elemek mellett. 

 MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 

Műemléki értéknek az országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlékeket 

tekintjük. Ezek közül is kiemelkednek a műemlékek, amelyek jogszabállyal védetté lettek nyilvánítva. Az 

alábbiakban felsorolásszerűen bemutatjuk, melyek a Hatvan területén található műemlékek, illetve ezek 

műemléki környezete. A táblázatot központi, közhiteles nyilvántartás alapján készítettük. Helyet kapott 

benne a nyilvántartásra, címre, elnevezésre utaló adatok mellett a védelmi szintet mutató bírságkategória is. 

A táblázat adatai a 2017 júliusi állapotot tükrözik. 

NYILVÁNTARTOTT MŰEMLÉKEK 
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11125 12728 Kossuth tér 7. 

Egykori 
serfőzde 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 
25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM, 9/2009. (III. 
6.) OKM 

5231/1, 5230, 5232, 5233, 5235/16 

2124 13848 Nagygombos magtár Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

0531/2 

2124 13849 Nagygombos lóistálló Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

0531/2 

2124 13850 Nagygombos tehenészet Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

0531/2 

11583 19128 Boldogi út 2. 
ún. Kristály-
kastély 

Műemlék II. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

5331/6 

11583 19129 Radnóti tér 2. 
egykori 
igazgatói 
kastély 

Műemlék II. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

5331/24 

11583 19130  

Hatvani 
Cukorgyár 
egykori 
lakóépületei 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2630/1, 2630/2, 2630/3, 5329/2, 
5330/1, 5330/2, 5331/1, 5331/14, 
5331/18, 5331/19, 5331/20, 5334/2, 
5334/3, 5334/4, 2630/10, 2630/11, 
2630/12, 2630/13, 2630/6, 2630/7, 
2630/9, 2631/3, 2631/4, 2632/4, 
2632/5, 2632/6, 2632/7, 5331/21, 
5331/22, 5331/23, 5331/25, 
5331/27, 5331/28, 5331/29, 
5331/30, 5331/31, 5331/32, 
5331/33, 5331/40, 5331/41, 
5331/42, 2630/8 

11584 19131 Boldogi út rendőrség Műemlék I. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2443 
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11584 19132 Boldogi út postaépület Műemlék I. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2443 

11584 19133  

vasútállomás 
felvételi 
épülete, 
rendőrség és a 
postaépület 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2443, 2622, 2627/1 

2121 27273  

Szent 
Sebestyén-
szobor ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  
3013, 3014/2, 5189, 5190, 5191/1, 
5225, 5227/1 

2125 27274  

R. k. plébánia 
ex-lege 
műemléki 
környezte 

Műemléki 
környezet 

  
2713/4, 2994/1, 2994/2, 2994/3, 
3012, 3014/2, 5188, 5189, 5225, 
5227/1, 5227/2 

2124 27275  

Grassalkovich 
major ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  

0449, 0452, 0453/11, 0453/19, 
0453/3, 0529/10, 0529/11, 0529/12, 
0529/13, 0529/14, 0529/15, 0529/2, 
0529/29, 0529/30, 0529/7, 0529/8, 
0529/9, 0530, 0531/4, 5501, 
6303/1, 6303/2, 6304, 6305, 6307, 
6310/1, 6310/2 

11584 18873 Boldogi út felvételi épület Műemlék I. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2627/1 

2121 5733 Kossuth tér 
Szent 
Sebestyén-
szobor 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

5227/2 

2122 5734 Templom tér 
R. k. templom 
(Szent 
Adalbert) 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

5225 

2123 5735 Kossuth tér 
Volt 
Grassalkovich-
kastély 

Műemlék I. 

1620-58-19/1950. 
VKM, 22509/1958. 
ÉM 120344/1958. 
MM 

2713/4, 2713/1, 2713/5, 2713/6 

2124 5738 Nagygombos 
Grassalkovich 
major 

Műemlék II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

0531/2 

2125 5737 Kossuth tér 5. R. k. plébánia Műemlék II. 5730/1965. ÉM 3013 

9265 5739 Nagygombos Borház 
általános 
műemléki 
védelem 

III
. 

 

0464/40, 0464/2, 0464/3, 0464/8, 
0464/9, 0464/10, 0464/11, 0464/12, 
0464/13, 0464/14, 0464/15, 
0464/16, 0464/17, 0464/18, 
0464/19, 0464/20, 0464/21, 
0464/22, 0464/23, 0464/24, 
0464/25, 0464/26, 0464/27, 
0464/28, 0464/29, 0464/30, 
0464/31, 0464/32, 0464/33, 
0464/34, 0464/35, 0464/36, 
0464/37, 0464/38, 0464/39, 
0464/41, 0464/42, 0464/43, 
0464/44, 0464/45, 0464/46, 
0464/47, 0464/48, 0464/49, 
0464/50, 0464/51, 0464/52, 
0464/53, 0464/54, 0464/55, 
0464/56, 0464/57, 0464/58, 
0464/59, 0464/60, 0464/61, 
0464/62, 0464/63, 0464/64, 
0464/65, 0464/66, 0464/67, 
0464/68, 0464/7, 0464/72, 0464/71, 
0464/70, 0464/69 
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9341 5736 
Kossuth tér és 
környéke 

A 
Grassalkovich-
kastély 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 
17005/1981. OMF, 
1558/1982. OMF 

5227/2, 5232, 5226, 5225, 2806/5, 
2806/6, 2806/4, 5228, 2996, 3012, 
5188, 5187, 5186, 5156, 5190, 
2994/3, 2990, 2702/2, 2694/6, 
2694/7, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 
2694/11, 2694/12, 2695, 2994/1, 
2994/2, 3014/2, 5327/2, 3014/4, 
5316, 5315, 5314, 5313, 5311, 5289, 
5287, 5279, 5275, 5269, 5233, 
5276/2, 5277, 5278, 5280, 5284, 
5285, 5286, 5288, 5312, 2694/21, 
2713/4, 2991, 2992, 2993, 2997, 
2999, 2995, 3011/1, 3011/2, 3015, 
5189, 5191/1, 5224, 5085, 5230, 
5231/1, 5231/2, 2694/5, 2696, 
5235/22, 5235/21, 5235/16, 5235/1, 
5235/2, 5235/3, 5229, 5227/1, 
3013, 2713/5, 2713/6 

11125 11457 Kossuth tér 8. 
Egykori 
serfőzde 

Műemlék II. 
25/2005. (IX. 16.) 
NKÖM 

5231/2 

11583 19127 
Boldogi út 2., 
Radnóti tér 2. 

Hatvani 
Cukorgyár 
egykori 
lakóépületei 

Műemlék II. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

5331/6 

11584 18872 Boldogi út 

vasútállomás 
felvételi 
épülete, 
rendőrség és a 
postaépület 

Műemlék I. 
24/2012. (IX. 14.) 
EMMI 

2443, 2627/1 

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatásra kerül néhány Hatvan városában található műemlék. 

A település történeti magjában található a Hatvani 

Grassalkovich kastély. A település egyik 

legjelentősebb műemléki épülete. Építtetője I. 

Grassalkovich Antal, aki a XVIII. század első felében 

Oraschek Ignácot bízta meg a középső emeletes 

rész megépítésével. 1763-ban Jung József két 

földszintes oldalszárnyat épített hozzá. A 

Grassalkovich családot követően Deutsch Ignác (a 

későbbi Hatvany-család tagja) birtokába került a 

kastély. Az évek során tovább bővítették, 

felújították, 1910-ben pedig neobarokk stílusban 

felújították és ekkor rendezték be lakókastélynak 

is. A II. világháború után gazdátlanul maradt. 

Innentől az épületet hadikórháznak, majd 

középiskolának, később rendelőintézetnek, 

mentőállomásnak használták, végül nagyobb része 

funkció nélkül maradt. Felújítására 2012-2014. 

között került sor. Jelenleg a kastély a Széchenyi 

Zsigmond Vadászati Múzeum reprezentatív 

helyszínéül szolgál. 
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A történeti kertnek minősülő kastélykert egykori területének töredéke maradt fenn. Egy részén építették fel 

a Város kórházát és a hozzá tartozó épületeket, másik része egy lakótelep építéséhez lett igénybe véve. 

A megmaradt részei a Kastély felújításával együtt megújultak. Épületállománya a kor színvonalára lett 

felemelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A város főterén áll a Grassalkovich Antal által építtetett egyetlen homlokzati tornyú, barokk, római katolikus 

templom. 1757-ben húsvét utáni második vasárnap szentelték fel. Oraschek Ignác és Jung József építészek 

alkotása. A mai templom az 1596-ban elpusztult középkori templom helyén áll, melyek első említése 1273-

ból való. 

A templom előterében jobbra és balra egy-egy 

oldalkápolna nyílik. A templomtér szép és tágas, a 

nagy fesztávolságú templomhajón három 

csehsüveg boltozat ívelődik át. A szentélyt diadalív 

nyitja, amelyet a Grassalkovich-család címere 

díszít. A templomban a legértékesebb berendezési 

tárgyak a szentélyben található, hátépítményekkel 

kiegészített stallumok (3 darab), valamint a négy 

padtömb első tagjai, melyek 1762-ben készültek a 

pécsi székesegyház részére, és 1882-ben kerültek a 

templomba.  

 

 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Adalbert plébániatemplom, előtérben a szentháromság szobor –Forrás: saját fotó 
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 RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Hatvan történelmi múltja okán jelentős számú régészeti lelőhellyel rendelkezik. 

A lenti táblázatot központi, közhiteles nyilvántartás alapján készítettük. Helyet kapott benne a 

nyilvántartásra, elnevezésre, érintett helyrajzi számokra utaló adatok mellett a védelmi szintet és az ezt 

visszatükröző bírságkategória is. A táblázat adatai a 2017 júliusi állapotot tükrözik. 

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
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21135 1 Strázsa-hegy kiemelten 
védett 

I. 22292/1
976. KM 

10371, 10372, 10373/1, 10373/2, 10374, 10375/1, 10375/2, 
10375/3, 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10383, 011, 010, 
018/3, 018/25, 018/26, 10400/1, 10400/2, 10401/1, 10401/2, 
10401/3, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406/1, 10408, 10409, 
10411, 10356/1, 10358, 10359, 10360, 10361/1, 10361/2, 10362, 
10363, 10364, 10365/1, 10365/2, 10366, 10367, 10368, 10369, 
10370, 10398/1, 10398/2, 10399/1, 10399/2, 09/5, 09/6, 10381, 
10382, 10384, 10385, 10386/1, 10386/2, 10386/4, 10386/5, 10387, 
10388, 10389, 10390, 10391, 10392/1, 10392/2, 10393, 10394, 
10395, 10396, 10397/1, 10397/2, 10397/3, 10375/4 

23864 2 Nagygombos, Sportpálya szakmai   6301 

23866 4 Balassi B. út 66-74sz. szakmai   3258, 3260, 3261/1, 3261/2, 3263/1, 3263/2, 3264, 3265, 3266, 
3267, 3246/3, 3257, 3256, 3255/2, 3249/3, 3249/1, 3249/2, 10020, 
10019, 10016/2, 10017, 10018, 10016/1, 10012, 10013, 10015, 
10014 

23867 5 Nagygombos (Római őrtorony) kiemelten 
védett 

I. 22292/1
976. KM 

0534/2, 11382, 11383, 0536/4, 0534/14, 0534/15, 0534/16, 
0534/17, 0534/8, 0534/9 

23868 6 Autópálya, Zagyva-híd szakmai   0448/6 

23869 7 Balassi B. u. 110. szakmai   0448/6, 0449 

23870 8 Balassi B. u. 96-104. szakmai   3279, 3280, 3281, 3282, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3293/5, 
3283/2, 3283/1 

23871 9 Zagyva-mente I. szakmai   0422/1 

23872 10 Zagyva-mente II. szakmai   0422/1, 0416/3, 0446 

23876 11 Baj-puszta I. szakmai   0385 

23874 12 Nagygombosi bekötő út szakmai   0425 

23875 13 Vasút mente szakmai   0410/2, 0425, 0396, 0397/1 

23877 15 Baj-puszta II. szakmai   0378/1, 0410/2, 0392, 0425, 0397/2, 0397/3, 0397/1, 0378/4, 
0378/3, 0399 

23878 16 Baj-puszta III. szakmai   0385 

23879 17 Vanyarci-patak szakmai   0378/1, 0385 

23880 18 Autópálya felhajtó szakmai   0379, 0378/1, 0377/2, 0376/8, 0378/3, 0392, 0400 

23881 19 Vasúti elágazás szakmai   0369/3, 0369/11, 0392 

23882 20 Pap-malom I. szakmai   0417/2, 0416/2, 0410/2, 0404/4, 0404/5, 0404/6, 0404/7, 0404/8, 
0402/3, 0404/1, 0416/3, 0416/1 

23883 21 Nagygombos, Sportpálya Ny-i út szakmai   6301 

23884 22 Zagyva-mente III. szakmai   0422/5, 0422/6 

23885 23 Pap- malom II. szakmai   0422/5 

57125 25 Pap-malom III. szakmai   0416/2 

23947 26 Kishatvan szakmai   10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 
10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10348, 4346, 4347, 4348, 4349, 
4350, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4261, 4262/1, 4262/2, 
4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 0224/7, 0224/9, 0224/1, 
0224/2, 0224/3, 0224/4, 0232/5 

23948 27 Rakottyás-ér, sziget szakmai   0224/7, 0224/8 
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23949 28 Rakottyás-ér szakmai   10331, 0224/2, 0224/3, 0224/4, 0224/6, 0224/7, 0231/6, 0231/29, 
0231/33, 0231/34, 0231/35, 0231/36, 0231/37 

23950 29 32.út MOL kút szakmai   10323, 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10332, 10333, 
10334, 10335, 10336, 10337, 0232/5, 0224/1, 0224/2 

23951 30 Delelő, Szeszfőzde szakmai   6501/3, 0253, 0254/1, 0254/2, 0255, 0259/2, 0259/3, 0259/4, 
0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0259/9, 0259/10 

23952 31 Delelő szakmai   4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342/1, 4342/2, 4343, 4321, 
4323, 4325, 4326, 4689, 4690, 4701/1, 4701/2, 4702, 4705, 4706/1, 
4706/2, 4706/3, 4707, 4709, 4711, 4712, 4713, 0259/1, 0259/4, 
0259/5, 0259/6, 0259/7, 0259/8, 0259/9, 0259/10, 0255, 0252, 
0253, 0254/4, 0254/5, 10355, 10354, 10349, 10350/1, 10353, 
10352, 10350/2, 10351, 0259/26 

33338 32 Ifjúság utca szakmai   2743, 2723/3, 2739, 2742, 2754, 2756, 2757, 2760/2, 2736, 2735, 
2740/1, 2740/2 

33342 33 Kórház szakmai   2690, 2685/2, 2703/1, 2702/2, 2702/1 

36022 34 I. számú kavicsbánya szakmai   0145 

42777 35 Kerek-halom szakmai   3297/7, 3298/2, 0631/13, 0631/12 

44782 60 Csányi út 60. szakmai   4220/6, 4229, 4230, 4252, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 4368, 
4369, 4251/3, 4370, 4251/2, 4251/4, 4257/1, 4257/2, 4251/1, 
4220/16, 4376, 4375, 4374, 4373, 4377, 4365, 4372, 9306, 9300, 
9299, 9298, 9301, 4231, 4232, 4233, 4234, 9302, 9303, 9304, 9305, 
9296, 9297, 0232/1, 10315, 10316, 10321, 10320, 10319, 10318, 
10317, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 
4245, 4246/1, 4246/2, 4246/3, 4246/4, 4247, 4248, 4249, 4250/1, 
4250/2, 10314, 9271/1, 9271/2, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 
9277, 9281, 9282, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 
9293, 9294, 9295, 10279, 10284, 10285, 10286, 10287, 10288, 
10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10295, 10297, 10298, 10299, 
10303, 10304, 10308/1, 10310/1, 10311, 10312, 10313, 10322, 
10323, 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 4261, 10331, 
4359, 4366/2, 4367, 4366/1, 4364, 4363, 4362, 4360, 4255, 4254, 
4253, 4256 

46781 66 Horgásztó szakmai   0458/1, 0458/2, 0459, 076/1 

49746 67 Balassi Bálint út szakmai   3298/1, 3304/1, 3300, 3293/8, 3298/2, 3297/10, 3297/11, 3302, 
3297/9, 3297/8, 3297/7, 3297/6, 3297/5, 3297/1, 3297/2, 3303, 
3301, 3297/3, 3297/4 

49747 68 Kazinczy út szakmai   4047, 4071, 4220/14, 4220/6 

49748 69 Horváth Mihály út szakmai   4397, 4406/5, 4406/6 

49749 70 Gombosi híd szakmai   0450/1 

49750 71 Téglagyár szakmai   0416/3 

49751 72 Zagyva - Vasúti híd szakmai   02/2 

49752 73 Temető utca szakmai   02/5, 04187/2, 04187/3, 04187/4, 04187/5, 04187/6, 04187/7, 
04187/8, 04188, 04189, 04190, 04191, 04192, 04193, 04194, 04195, 
04196, 04197, 04198, 04199, 04200, 04201, 04202, 04203, 04204, 
4208, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220/6, 4221/2, 
4186, 4220/17, 4177/1, 4177/2, 4178, 4176, 4175, 4174, 4173, 
4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4179/1, 4179/2, 4180, 4181, 4182, 
4183, 4184/5, 4184/6, 4184/7, 4185, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 
4187/8, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 
4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204 

49754 74 Béla u. 12. szakmai   2806/5, 2806/10, 2806/13, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 
3166, 3167, 3168, 3170, 3171, 3176, 3177, 3179, 3180, 3181, 
3165/1, 3165/2, 2826, 2830, 2831, 2834/1, 2835, 2836, 2837, 2838, 
2839, 2840 

48872 75 Hatvani utca szakmai   5227/1, 5226, 5188, 3014/2, 3011/1, 3011/2, 3012, 3013, 2994/3, 
2994/1, 2994/2, 2713/4, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 
5318/2, 5319, 5320, 5321, 5322/1, 5322/2, 5323, 5324, 5325/1, 
5325/2, 5325/3, 5325/4, 5325/5, 5325/6, 5325/7, 5325/8, 5327/1, 
5327/2, 3014/1, 3014/3, 3014/4, 2686, 2687, 2702/1, 2702/2, 2691, 
2692, 2693, 2694/1, 2694/2, 2694/3, 2694/4, 2694/5, 2694/6, 
2694/7, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 2694/11, 2694/12, 2694/14, 
2694/15, 2694/16, 2694/17, 2694/18, 2694/21, 2694/22, 2694/23, 
2694/24, 2694/25, 2694/26, 2694/27, 2694/28, 2694/29, 2694/30, 
2694/31, 2695, 2696, 2697/1, 2697/2, 2698, 2699, 2700, 2703/2, 
2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711 

49755 76 Mártírok útja szakmai   3014/2, 5262/2, 5229, 5261, 5260, 5253, 5235/22, 5235/6, 5287, 
5279, 5233, 5312, 5286, 5228, 5227/1, 5232, 5230, 5231/1, 5235/1 
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49757 77 Nádai-szőlő szakmai   018/18 

49758 78 Kishatvan - Lenin Tsz. 
homokbányája II. 

szakmai   0226/3 

49759 79 Holt-Zagyva part szakmai   0263/1, 0265, 0270 

49760 80 Nagyhomoki-dűlő szakmai   0232/5 

48882 81 Hárstelep szakmai   3396/1, 3396/2, 3399/6, 3399/7, 3399/8, 3402, 3403, 3404, 3405, 
3243, 3401, 3399/3, 3399/5, 3399/4, 3395/2, 3395/1 

49761 82 Báthory út szakmai   3720, 3721, 3722, 4185 

49762 83 Belvárosi temető szakmai   4125, 4102, 4185 

49763 85 Vízmű szakmai   9330, 0243/5 

49764 86 Bástya u. szakmai   2702/1 

49770 87 Mátyás király út szakmai   2232/2, 2231, 2014 

49772 88 Delelő út szakmai   4278, 4279 

49773 89 Tüzér út szakmai   2396, 2397, 2405 

49774 90 Kisfaludi u. 42. szakmai   0243/11 

49775 91 Kavicsbánya szakmai   0145, 0132/24 

49776 92 Gódor Kálmán u. 5. szakmai   4568/54, 4568/34 

49466 96 14. lelőhely szakmai   1665, 1666/1, 2440, 2437, 2438, 2335, 2336/1, 2336/2, 2337/1, 
2337/2, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2355, 2356, 
2357, 2358/1, 2358/2, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 
2366, 2367/1, 2367/2, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373/1, 2381, 
2382, 2384 

48883 97 3. számú lelőhely szakmai   018/19 

54082 98 Kisgombos, 1. lh. szakmai   0492/1, 0492/2, 0492/4, 0492/5, 0492/6, 0492/7, 0492/8, 0492/9, 
0491/2, 0491/3, 0491/4, 0491/5, 0491/6, 0493, 0494, 0502, 0482, 
0492/3 

54084 99 Kisgombos, 2. lh. szakmai   0485/2 

54086 100 Gombos-dűlő, 3. lh. szakmai   0468/10, 0468/11, 0468/12, 0468/13 

54087 101 Kisgombos, 4. lh. szakmai   0488/2, 081/1, 083, 084, 0486/3 

46786 102 Nagygombos, Fancsali 
útkereszteződés 

szakmai   0458/1 

31253 103 Brindza (Boldog I. homok és 
kavics) 

szakmai   0132/24, 0148/1 

63484 104 Rendező pályaudvar szakmai   034, 031/2, 021/65, 021/66, 021/67 

63480 105 Római katolikus templom szakmai   5225, 5227/2, 5227/1 

63490 106 Premontrei kolostor szakmai   2990, 2997, 2999, 2998, 3046/2, 2994/3, 2995, 2996 

63492 107 Vár szakmai   2712, 2713/4, 3014/1, 2685/1, 2702/1, 2686, 2687, 2688, 2689, 
2690, 2685/2, 2994/1, 2707, 2702/2, 2685/4, 2703/1, 2703/2, 2704, 
2705, 2706, 2708, 2710, 2711, 2713/6, 5322/2, 5043, 5303, 5301, 
5300, 5269, 5268, 5267, 5266, 5265, 5264, 5263, 5262/2, 5229, 
5062, 5061, 5270, 5297, 5298, 5302, 5299, 5063, 5261, 5260, 5253, 
5235/8, 5244, 5249, 5289, 5291, 5292, 5235/22, 5259, 5258, 5257, 
5256, 5255, 5254, 5252, 5250, 5245, 5248, 5235/14, 5251, 5272, 
5324, 5310, 5309, 3014/2, 3014/3, 5327/2, 5304, 5313, 5312, 5311, 
5316, 5317, 5318/2, 5320, 5321, 5322/1, 5290, 5294, 5293/2, 
5293/1, 5296, 5307/3, 5308, 5325/8, 5284, 5285, 5282, 5286, 5281, 
5283, 5288, 5325/2, 5325/3, 5325/4, 5325/5, 5325/6, 5325/7, 
5325/1, 5307/2, 5307/1, 5271, 5305, 5306, 5247, 5273, 5097/8, 
5067, 5058, 5055, 5071, 5070, 5097/10, 5097/11, 5059, 5096, 5093, 
5089, 5217, 5156, 5094, 5224, 5235/19, 5176, 5091, 5092, 5095, 
5228, 5202, 5220/1, 5219, 5218, 5216, 5214, 5212, 5209, 5208, 
5090, 5088/2, 5087/1, 5086, 5223, 5220/2, 5191/1, 5191/2, 5197, 
5198, 5199, 5200, 5201, 5175, 5203, 5210, 5211, 5213, 5215, 5207, 
5206, 5205, 5204, 5178, 5177, 5196, 5179, 5180, 5097/4, 5097/1, 
5235/12, 5235/18, 5097/2, 5064, 5065, 5066, 5075, 5074, 5073, 
5072, 5076, 5097/7, 5097/6, 5088/1, 5087/2, 5083, 5079, 5081, 
5082, 5097/3, 5078, 5080, 5077/2, 5235/9, 5235/10, 5235/11, 5246, 
5235/5, 5234/2, 5235/4, 5235/7, 5274, 2989, 2962, 2961, 3001, 
3000, 3002, 3003, 2714, 2806/3, 2806/2, 3016, 4220/3, 4220/7, 
3017, 4220/4, 5185, 5182, 5181, 5183, 5184, 5168/1, 3018/1, 3010, 
3009, 3005/6, 3008, 3004, 3005/1, 3005/3, 3005/5, 5168/2, 3019/1, 
3020/1, 3018/2, 3019/2, 3020/3, 3020/4, 2991, 2992, 2993, 2997, 
2999, 2995, 3011/1, 3011/2, 3015, 5189, 5085, 5276/2, 5277, 5278, 
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5280, 2694/21, 2694/1, 2694/2, 2694/3, 2694/4, 2694/5, 2696, 
5227/2, 5225, 3013, 5231/2, 5231/1, 5230, 5232, 5233, 5235/16, 
5235/6, 5235/1, 5279, 5287, 4220/6, 2806/5, 5227/1, 5226, 5188, 
3012, 2994/3, 2994/2, 5314, 5315, 5319, 5323, 5327/1, 3014/4, 
2691, 2692, 2693, 2694/6, 2694/7, 2694/8, 2694/9, 2694/10, 
2694/11, 2694/12, 2694/14, 2694/15, 2694/17, 2694/18, 2694/22, 
2694/23, 2694/24, 2694/25, 2694/26, 2694/27, 2694/28, 2694/29, 
2694/30, 2694/31, 2695, 2697/1, 2697/2, 2698, 2699, 2700, 
5235/21, 5235/2, 5235/3, 2806/6, 2806/4, 2996, 5187, 5186, 5190, 
2990, 5275, 2685/3, 2998, 3046/2, 2985, 2966, 2806/7, 2981/1, 
2967, 2986, 2984, 2983, 2981/2, 2982, 2987, 2988, 2964, 2954, 
2946, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2942, 2943, 2944, 2945, 2933, 
2955, 2950, 3046/1, 2951, 2953, 2935, 2934, 2937, 2941, 2939, 
2938, 2968, 2965, 2970, 2925, 2980, 2975, 2979, 2976, 2972, 2971, 
2978, 2969, 2973, 2974, 2977, 3036, 3050, 2926, 2927, 2929, 2930, 
2931, 3041, 3035, 3021, 3034, 2949, 3038, 3037/1, 3037/2, 3039, 
3040, 3043, 3044, 3049, 3048, 3047, 2947, 2948, 2952, 2932, 2928, 
3042, 3045, 3023, 4220/5, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3033, 
3031, 3030, 3027, 3022 

44786 108 Vasútállomás szakmai   2443, 2627/1 

46784 109 Úsztatói forrás szakmai   0486/3, 0486/2 

44803 110 Nagygombos - Laktanya szakmai   6310/11, 6310/8 

44784 111 Honvéd u. szakmai   5130, 5129, 5128, 5133, 5134, 5135, 4801, 4802, 4803, 4794 

86315 112 Sashalom-dűlő szakmai   0112/20, 0112/21 

86317 113 Tuzson-dűlő 1. szakmai   0132, 0117/1, 0117/2, 0117/3, 0175/20, 0175/2, 0110/2, 0109, 
0171, 0154/7, 0117/4 

86319 114 Tuzson-dűlő 2-3. szakmai   0125/7, 0125/6, 0132, 0154/7, 0118, 0117/1 

88143 116 Sashalom-dűlő 3. szakmai   0175/64, 0175/65, 0175/66, 0175/67, 0175/68, 0175/69, 0175/70, 
0175/71, 0175/72, 0175/73 

88145 117 Sashalom-dűlő 2. szakmai   0112/20, 0112/21 

88147 118 Paphalom-puszta szakmai   0132, 0127, 0163/2, 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/60, 0165/13, 
0163/6, 0163/7, 0163/26, 0163/49, 0163/50, 0163/15 

88821 119 Sashalom- dűlő 4. szakmai   0132, 0175/38, 0175/64, 0175/65 

90209 120 Poronsáp, templom szakmai   0478/2, 0469/24 

91167 121 Nógrádi-patak– Vasúti híd szakmai   0411/4, 0411/3 

92635 122 Híd- Eleji- dűlő szakmai   0331/15, 0331/13, 0331/14, 0331/47, 0331/42, 0331/12 
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 HELYI EGYEDI ÉRTÉKEK 

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ. CÍM 

1 Városi víztározó (víztorony) 2630/8 Radnóti tér 

2 Gőzmalom és kémény 5331/42 Radnóti tér 1. 

 

HELYI VÉDELEM ALATT NEM ÁLLÓ HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ. CÍM 

1 R.k. templom (1929.) és ferences kolostor 
(1931.) 

2608/2, 2608/4 Rákóczi út 

2 Városháza (1910. körül) 2995 Kossuth tér 2. 

3 Városi Bíróság (1924.) 5189 Kossuth tér 7. 

4 Földhivatal 2714 Balassi Bálint utca 2. 

5 Postapalota (1879.) 2695 Grassalkovich utca 1. 

6 Bajza József Gimnázium és Eü. Sz. (1902.) 2869/1 Balassi Bálint utca 17. 

7 Kossuth Lajos Általános Iskola (1894.) 2993 Kossuth tér 1. 

8 Baross Gábor Általános Iskola (1878.) 2625 Rákóczi út 4. 

9 MÁV Bölcsőde és Óvoda 2599 Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 

10 Vörösmarty téri Óvoda 3209 Vörösmarty tér 1. 

11 Evangélikus templom (1935.) 470 Úttörő utca 5. 

12 Református templom (1898.) 4570 Dózsa György tér 9. 

13 Temetőkápolna 4185 Városi Temető Horváth 
Mihály utca 

14 Posztómanufaktúra (1762.) 5224 Kossuth tér 10. 

15 Cukorraktár és cukorfeldolgozó épület 5331/25 Radnóti tér 2. 

16 Kórház (1967) 2713/5 Bástya utca 

17 volt Parkszálló (előtte Schwarz Emil kávéháza) 5278 Kossuth tér 18. 

18 Lottózó (volt Haschkó Kávéház) 5279 Kossuth tér 19. 

19 volt Apolló mozi 5276/2 Kossuth tér 16. 

20 volt Mozdonyvezetők Otthona 2622 Gárdonyi Géza utcában téglás 
épület 

21 volt Fáy-tanya 5355 Boldogi út (vasútállomáson 
túl kanyar után) 

A fenti két táblázatban azok az értékek kaptak helyet, amelyek műemléki védettség alatt nem állnak, azaz 
helyi jelentőségű értékeknek minősülnek. Az első táblázat a védelem alatt álló épületeket mutatja, míg a 
másodikban a védelem alatt nem álló értékek szerepelnek. A táblázatok az Értékkataszteri lista alapján 
kerültek bemutatásra. 

Az alábbiakban bemutatásra kerül néhány Hatvan városában található helyi jelentőségű érték. 

Városháza: Középkori maggal rendelkező épület. A mai városháza helyén az egykori Szent Imre téren 

építették lotaringiai mesterek a premontrei kolostor épületeit az 1170-es években. A XIII. században a 

kolostor kétszer is elpusztult. A helyreállítását mindkét alkalommal Banchai István városi püspök végeztette. 

1544-ben a törökök a kolostorban teológiai iskolát működtettek, amely a vár ostromakor, 1596-ban pusztult 

el. A romokból az 1792-ben ide települt kapucinus szerzetesek Stahremberg gróf támogatásával új rendházat 

építettek. 1787-ben II. József megszüntette a rendet, ekkor egyházi iskolát rendeztek be az épületben, később 

sóházzá alakították. A kapucinus templomot 1863-ban bontották le, helyén épült fel a Bindfeld-féle ház. 

1863-ban költözik az épületbe a hivatal, ekkor az épületnek 26 lakrésze, 3 jó pincéje, több istállója, kamrája 

volt, melléképületei is kőből voltak, cserépzsindellyel fedve. 1907-re az életveszélyessé vált épületet 

lebontották, helyére épült a mai városháza, amihez később hozzá csatolják a Bindfeld-féle házat. 
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Városháza – Forrás: saját fotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kórház – Forrás: saját fotó 
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A kórház gondolata a várost az 1920-as évek óta foglalkoztatta, azonban ennek megvalósulására 1963-ban 

került végül sor. Az 1967 végén átadott 452 ágyas modern kórház-épületet Mikolás Tibor építész tervezte. A 

frissen felújított kórház rekonstrukciója arculati megjelenésében minta értékű. 

A Cukorgyár építkezésével egyidejűleg Deutsch 

József és Deutsch Sándor gőzmalom építésébe 

fogott, amely az Első Hatvani Műmalom néven volt 

ismert. A malom 1929-ig volt használatban. A 

funkcióját vesztett üresen álló malomban indult 

meg a paradicsom feldolgozás 1929-ben. 

 

 

 

A Hatvan Városi víztározó (víztorony). Hatvan 

autóbusz-állomásának építésével együtt újult meg, 

az építészeti koncepció részeként. 

 

 

 

 

 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola 1894-ben épült 

eklektikus stílusú egyemeletes épületének 

homlokzatán ma is olvasható a „Hatvan a 

tanügynek”-felirat. Az első világháború idején 

hadikórházként működött. A második 

világháborúban sérüléseket szenvedett, a teljes 

helyreállítás 1948-ra fejeződött be. 1987-1989-ben 

az épületet a korabeli stílusjegyeknek megfelelően 

állítják helyre.  

Homlokzata gazdagon tagolt, a Kossuth tér felőli 

oldalon, a bejárat előtt Kossuth mellszobra látható.  
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 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET 

A történeti települési terület lehatárolása egybeesik a Második Katonai Felmérésen ábrázolt területtel, amely 

a település ősi magjának tekinthető. Az ugyanebben az időben készült Kataszteri térképen 

telekszerkezetében és épületállományában is követhető a terület akkori állapota. A lehatárolt területen belül 

Óhatvan utcaszerkezete és utca-nyomvonalvezetése megőrzésre méltó. Rajzolata organikus fejlődést mutat. 

Területén belül a műemlékek és az épített örökség elemeinek sűrűsödése mutatható ki.  

 

      

Történeti települési terület 

 

 

Forrás: Kataszteri térképek (XIX. század), Forrás: http://mapire.eu/hu  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 32 

 TELEPÜLÉSKÉPI FELTÁRULÁS SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET 

A közeledési hálózat vizsgálata során a belterületen áthaladó jelentős forgalmú közutakat övező teleksor 

került kijelölésre, mivel a településre érkezők és azon áthaladók számára ezen látvány azonosítható magával 

a településsel. Forgalom szempontjából jelentős a belterületen a 3, a 21 és a 32 számú főútvonalak, a Balassi 

Bálint út, a Bercsényi út, a Boldogi út, a Csányi út, a Gesztenye fasor, a Robert Bosch út, a Turai út 

településképet formáló hatása jelentősnek mondható. 

Kiemelt szerepet kapnak a településkapuk, közösségi közlekedés állomásai (közúti és vasúti), hiszen a 

településre érkezők itt lépnek be a település szövetébe. 
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Településképi feltárulás szempontjából meghatározó területek – saját szerkesztés 
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B) TELEPÜLÉS- ÉS TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK, TÁJI ÉS 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Hatvan közigazgatási területe az Alföld nagytájnak az Észak-Alföldi-hordalékkúpsíkság középtájhoz tartozó és 

a Hatvani-sík kistáj területén helyezkedik el. A térség karakterét leginkább a Zagyva, valamint az alföldi jelleg 

határozza meg. Hatvan táj- és természeti értékei jellemzően a vízfolyásokhoz és azok környezetéhez köthető. 

A település területét lefedi a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.  

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület övezetébe a természeti adottságok, 

rendszerek, valamint az emberi tevékenység 

kölcsönhatása, változása következtében kialakult 

olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa 

szempontjából sajátos és megkülönböztetett 

fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 

jellemzőkkel bírnak. A terület lehatárolását a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság adta meg. 

 

Hatvan területén tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetbe esik a Görbeéri tavak és 

a hozzá kapcsolódó üdülőterületek. Az ismertetett területek tájképvédelmi szempontból történő 

kijelölésének oka vélhetően a tavak és a kísérő természetes vegetáció jelenléte. Hatvan ezen területe jelentős 

rekreációs potenciállal rendelkezik. 

 

Hatvan területét az országos ökológiai hálózat 

ökológia folyosó besorolása érinti kizárólagosan. Az 

érintettségbe elsősorban a Zagyva folyó és 

Nógrádi-patak tartozik, valamint a Kisgombosi 

Őstölgyes, a vízmű környezete, illetve a Görbeéri 

tavak környezete. 

 

 

 

 

 

Ökológiai folyosó elhelyezkedése – saját 

szerkesztés 
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Az országos ökológiai hálózat az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az 

azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere. Hatvan a hálózat 

ökológiai folyosó területével érintett. Az ökológiai folyosó biztosítja a magterületek, pufferterületek közötti 

biológiai kapcsolatokat, amelyek döntő részben természetes eredetű, lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 

megszakított élőhely-láncolatok. 

A településen az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek találhatók. 

TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

2 Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó területe 

3 Törvény erejénél fogva (ex lege) védett kunhalmok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görbeéri tavak – Forrás: saját fotó  
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4. ELTÉRŰ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI 
JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 

Szakmai alapon a következő elemek kölcsönöznek eltérő megjelenést egy-egy településrésznek: 

❖ Telek környezetéhez kötött elemek: 
❖ morfológiai viszonyok 
❖ látványelemek (kilátás, rálátás) 
❖ térfalak 
❖ teresedések 
❖ színek 
❖ növények 

❖ Telekhez kötött elemek: 
❖ telekszerkezet 
❖ telekméret 
❖ beépítési mód 
❖ kerítéskialakítás 
❖ növényzet 

❖ Épülethez kötött elemek: 
❖ épületmagasság 
❖ épülettömeg 
❖ tetőidom 
❖ anyaghasználat (tetőfedés, homlokzat, lábazat, kerítés, nyílás és keretezése) 
❖ nyílászárók 
❖ részletképzés 
❖ színek 

Fenti elemek együttes hatásaként sorolhatjuk be adott területet egyik, vagy másik karakter-kategóriába. A 

különböző területi szintű elemek közül több is meghatározhatja a karaktert, de előfordul, hogy egyik, vagy 

másik elem túlsúlya alapján is besorolható a terület a szomszédságától eltérő karakterbe. 

A Kézikönyv által beazonosított, eltérő karakterű településrészek és jellemzőik bemutatása az alábbiakban 

szerepel. 
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Rk. templom harangtornya – Forrás: saját fotó  
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TELEPÜLÉSKARAKTER 

Hatvan várost nehéz lenne egyetlen karakterrel jellemezni. Eltérő karakterek sokaságából épül fel, ez adja azt 

a színpalettát, amelyből a Város egyedi jellege felépül.  

Óhatvan városrészben kiemelkedő értékű barokk kori építészeti elemek találhatóak, melyek határozzák a 

városrész alapvetően kisvárosias karakterét. A központi tér és a köré szerveződött középületek a belső 

zöldfelülettel és áthaladó útvonalakkal sajátos jelleget kölcsönöztek e városrésznek. Kifelé haladva a falusias 

jellegű lakóépületek kezdtek dominálni. A mezőgazdasági hagyományokat a fóliasátrat látványa esősítette. 

Sajátos épülettípus nem maradt fenn. A néhány fennmaradt parasztház-típus szétszórt jellege, rossz állaga 

miatt nem tudott utcaképi jelentőségre szert tenni. A lakótelepek erőteljes tömbjei meghatározóak az 

arculatra nézve. Az előzmény nélküli szerkezetek a korábbi szerves fejlődésbe belevágva, még ma is 

kedvezőtlen szomszédságként jelentkeznek.  

Középhatvan meghatározó stílusjegyeit közlekedési és gazdasági elemei adják. A Cukor- és Konzervgyár 

sokáig eggyé forrt a várossal, a mára lebontott cukorsiló sokáig uralta már távolról is a városképet. A mára 

kiürült, fejlesztésre érett területek súlyponti helyzete a későbbi tervek minőségi arculati kialakítását 

szükségessé teszik. 

Újhatvan település fő karaktere a kertvárosias jelleg, valamint az ezeket övező iparterületi beépítés. Utóbbiak 

jelenléte a főbb közlekedési útvonalakról markánsan megjelenik, így meghatározza a településről alkotott 

képet. A kertvárosias hangulatot a szabályos utcahálózat, a közterületi zöldsávok és a burjánzó kerti 

növényzet adja. 

Nagygombos külterületi településrészen vegyes használat alakult ki. Gazdasági, lakó, mezőgazdasági jelleget 

egyaránt tükröz. Görbeér üdülőterületen a nagyméretű vízfelület, a dús növényzet és az apróbb 

nyaralóépületek adják a sajátos hangulatot.  
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01) VÁROSKÖZPONT MEGHATÁROZÓ TERESEDÉSSEL ÉS UTAKKAL 

ELHELYEZKEDÉS 

A karakterterület nagyjából 20,9 ha területen, Óhatvan 

városrészben fekszik. A központi teresedést, az utakat és az 

ezeket körülvevő épületeket foglalja magában. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A város főtere, a Kossuth tér a több 

irányból befutó útvonalak által kialakult, kettős tölcsér 

formájú teresedés. Ezt a főbb intézményi épületek veszik 

körül, mint a Polgármesteri Hivatal, egyházi épületek, 

mint a Szent Adalbert római katolikus templom és a 

Belvárosi plébánia, valamint a Grassalkovich kastély, ami 

a téren központi elhelyezkedésű. A központi épületek 

legnagyobb része barokk stílusú, vagy ahhoz igazodó, kétszintes zártsorú épület. A Zagyva folyó 

irányába egyszintes kertvárosias zártsorú beépítést és háromszintes XX. századi beépítéseket, 

valamint keleti irányba szintén lelépcsőző, egyszintes zártsorú épületeket találunk. A színek 

igazodnak a főbb épületekhez, pasztell árnyalatúak, a tetők nyeregtetősek, a XX. századi lakóházak 

lapostetősek. Díszítések a barokk nyílászáró-keretezések, stukkódíszítések. 

 
Karakteres épületek a téren a Szent Adalbert templom, a Polgármesteri Hivatal és a Grassalkovich 

kastély. A kastély szabadonálló barokk épület, barokk díszű kőkerítéssel és nagyméretű kerttel, tőle 

keleti irányban áll a Városháza, amit 1910 körül építettek és stílusában a kastélyhoz igazodik, a 

városközpont zártsorú elrendezésébe igazodik bele, de színe vörös, így kitűnik a környezetéből. A 

templom szintén szabadonálló, a kastéllyal szemközt helyezkedik el. 

A Kossuth téren több szobor is áll, ilyen gróf Grassalkovich Antal szobra, Luxemburgi Zsigmond 

mellszobra, Kossuth Lajos mellszobra, a Szent Sebestyén fogadalmi emlékmű, a Hatvani csata 
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emlékműve, hősi emlékművek, valamint a középkori város makettja és a Kárpát-medence 

dombornyomott képe. 

• Növényzet: A területen idősebb fák a dominánsak, alattuk gyepfelületek, árnyéktűrő foltok, nyáron 

a járdák szélén és az útsávok között gazdag, színes egynyári-kiültetés látható, amik mind a 

városközpont meghatározó karakterét erősítik. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Változatos fás és lágyszárú dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület már az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén is látható, ez a település ősi magja, ekkor a kastély 
épülete mellett a templom állt, valamint barokk zártsorú épületek övezték a központi teret. A Városháza 
helyén egykor kapucinus kolostor állt, ezt sóházzá alakították, majd 1862-ben vásárolta meg az 
önkormányzat. A mai épület 1910 körül épült. felújításokon frissen esett át. A Szent Adalbert templomot 
1751-55 között Oraschek Ignác tervei alapján Jung József építette, 1757-ben szentelték fel, ekkor a hatvani 
prépostsághoz tartozott. A város egyik legrégebbi épülete azonban a kastély, aminek helyén eredetileg egy 
fogadó állt, ami már a 18. század elején is létezett, ennek részbeni felhasználásával épült 1754-től a 
középrész, 1763-tól pedig a keleti és nyugati szárny. Az építtető Grassalkovich Antal, a tervezők Oraschek 
Ignác, Mayerhoffer András és Jung József. A 2000-es években sok épületet renováltak, így ma újra eredeti 
fényükben pompáznak. A II. világháború idején készült térképen még a Grassalkovich út Zagyva felőli oldalán 
nem láthatóak a ma álló, 3 szintes lakóházak, amik kissé kilógnak az egységes utcaképből, ezeket a korábban 
itt álló barokk lakóépületek helyére építették. A földszintes lakóházak egy része szintén már az 1783-as 
térképeken is látható, egészen a XX. századig épültek ki. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a központi zöldfelület minőségének leromlása, a burkolatok, épületek, 
építmények elhanyagolása, valamint átépítése olyan stílusúvá, ami nem illik a meghatározó utcaképbe. 
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02) KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város központja körül, nagyjából 39,6 ha területen Óhatvan 

városrészben fekszik több foltban. A központi teresedés 

körüli, főbb utcákat, így többek közt a Köztársaság utca, 

Mártírok útja, Széchenyi utca, Ady Endre utca, Honvéd utca, 

Nádasdy Tamás utca, Petőfi Sándor utca, Vár utca és Bástya 

utca egyes szakaszait és épületeiket foglalja magában. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A Kossuth térhez közelebb még 

kétszintes beépítéseket, kifelé lelépcsőzve egyszintes 

lakóépületeket (földszinti szolgáltató funkciókkal) 

tartalmaz. A kétszintesek közül barokk stílusú vagy 

ahhoz igazodó nyeregtetős pasztellszínű, zártsorúan elhelyezkedő épületek dominálnak, a 

városközpontéhoz hasonló díszítéssel, az egyszintes, zártsorú beépítésnél vegyes, de főleg 

pasztellszínek és a nyeregtető dominál, de sátortetős változatok is előfordulnak a ház alakjától 

függően. Az egyszintes lakóépületek zöme L-alaprajzú, a belvárosi kétszintes lakóházaké egyenes 

vagy L-alaprajzú. A Köztársaság út mentén szabadonálló egyszintes lakóházak is épültek, de ezek is 

sűrű beépítéssel, kvázi zártsorúan épültek. 

• Intézményi épületek is találhatóak a területen, de ezek a beépítésbe simulnak, nem kirívóak. 

• Növényzet: Az utcák némelyikén keskeny zöldsáv fut végig, ez gyepes, kevés idősebb fával. A 

Köztársaság utca nyugati partján a Zagyva folyó fut, itt gyepes töltés kíséri a part vonalát. Fontos még 

a területen a magánkertek növényzete, ez változatos dísznövényekből áll. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vize a Zagyva 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Idős fák, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület már az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén is látható, ez a település magja, körüli terület, ami 
még a régi várfalon belül helyezkedett el, de mai képe a folyamatos beépítésnek és átépítéseknek 
köszönhető. A II. világháború idején készült térképen már nagyjából a jelenlegi beépítések láthatóak. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, valamint átépítése 
olyan stílusúvá, ami nem illik a meghatározó utcaképbe. Javító tényező a burkolatok felújítása, zöldfelületek 
minőségének javítása lenne. 
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03) ÁTMENETI KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

Óhatvan városrész területén, mintegy 6,9 ha-n, több 

foltban elhelyezkedő karakterterület szintén a belváros 

körül, ami a Balassi Bálint utca, az Ifjúság útja, a Kertész 

utca, a Hatvanas és a Madách utca közötti szakaszokat és 

épületeket foglalja magába. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület vegyes egy 

és kétszintes, néhol ebből kiugró tömegekkel, 

zömében lakóház funkciójú épületekből áll. Az 

épületek zártsorúak vagy kvázi zártsorú 

elrendezésűek, nyeregtetősek, általában L 

alaprajzúak. 

• Növényzet: Az utcák némelyikén keskeny zöldsáv fut végig, ez főként gyepes, kevés idősebb fával, 

lágyszárú dísznövényzettel. Fontos még a területen a magánkertek növényzete, ez változatos 

dísznövényekből áll. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Idős fák, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület már az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén is 
látható, ez a település magja, körüli terület, ami még a régi 
várfalon kívül, de annak mentén helyezkedett el, de mai képe 
a folyamatos beépítésnek és átépítéseknek köszönhető. A II. 
világháború idején készült térképen már nagyjából a jelenlegi 
beépítések láthatóak. 
 
 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, valamint átépítése 
olyan stílusúvá, ami nem illik a meghatározó utcaképbe. Javító tényező a burkolatok felújítása, zöldfelületek 
minőségének javítása lenne.  
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04) LAKÓTELEP 

ELHELYEZKEDÉS 

Óhatvan városrészben, valamint a Zagyva folyó nyugati 

partjánál és a cukorgyár melletti több foltban 

elhelyezkedő, összesen nagyjából 33,5 ha terület. 

Északon a Vas Gereben utca, az Ifjúság utca és a 

Kastélykert utca és környéke, keleten a Horváth Mihály 

út két oldalán, a Gódor Kálmán utca mentén nagy 

kiterjedésben, a Hatvanas utca mentén és a Radnóti tér 

mentén található telepszerű beépítés. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület vegyes 4, 5, 

illetve 11 szintes, többnyire szalagosan elhelyezett 

lakóépületből áll. Ezek – a felújításukat követően – 

pasztell és téglavörös árnyalatúak, illetve törtfehérek, 

lapostetősek, a Horváth Mihály úti 2000-es évekbeli 

lakóházak kontyolt nyeregtetősek, terrakotta színű 

cserépfedéssel. A XX. századi beépítés díszítetlen, az 

újabb beépítéseken a nyerges tetőkiugrások 

díszítőértékűek. 

• Növényzet: Az utcák némelyikén keskeny zöldsáv fut 

végig, ez főként gyepes, kevés idősebb fával, 

lágyszárú dísznövényzettel. Az egyes épületek között 

parkosított felületeken gazdag növényállomány 

található, legnagyobb zöldfelületek a Horváth Mihály 

út menti tömbökben találhatóak. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Idős fák, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület az 1970-es években készült térképen látszik 
nagyjából mai formájában, előtte falusias beépítés volt a 
területen. A 2000-es években épült Horváth Mihály úti 
épületek pedig a Google Earth műholdfelvételein látszódnak 
először. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, 
FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a zöldfelületek 
elhanyagolása, javító tényező a városképbe való jobb 
beillesztése lenne. 
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05) VASÚTI KOLÓNIA 

ELHELYEZKEDÉS 

Újhatvan városrész egy sűrűn épült területe a 

Rákóczi út és a Mátyás király utca között, területe 

12,7 ha. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ 
TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület 

egyszintes lakóházakból áll. Az épületek 

oldalhatáron állóak, nyeregtetősek vagy 

sátortetősek, vegyesen négyzetesek vagy 

L-alaprajzúak. Színeik pasztell árnyalatúak 

vagy törtfehérek nagytöbbségben, majdnem minden épületen terrakotta színű cserépfedés látható. 

• Növényzet: Az utcák keskenyek, zöldsáv helyett az oldalkertek díszítenek, ezért a magánkertek 

zöldfelülete jelentős karakterképző. Itt több idős fa, nagy gyepfelület, változatos lágyszárú-állomány 

kap helyet. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület beépítését 1873-tól kezdik meg, előtte a Zagyva vizenyős ártere volt a terület. Ez a kicsit sűrűbb, 
kertvárosias beépítés a II. világháborúban készült térképen már jól látható és elkülöníthető, utcaszerkezete 
azóta változatlannal mondható. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, illetve új, nem ide illő 
funkciók kialakítása lehet.  
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06) SORHÁZAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A Zagyvától keletre Óhatvan városrész egyik karakterterülete a 

mintegy 3,49 ha-s településrész, ami a Kertész utca 

lakóépületeit foglalja magába. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A Kertész utcában sorházas 

beépítést találunk nyeregtetős épületekkel. A homlokzatok itt pasztell árnyalatúak vagy törtfehérek. 

Az épületek kevéssé díszítettek, főleg ablak körüli kiemelés látható, ami színben tér el vagy 

kidomborodik a homlokzat vonalából. 

• Növényzet: Az utca keskeny zöldsávval rendelkezik, itt kevés lágyszárú és gyepes növényzet fordul 

elő, néhány helyen fákkal. Domináns azonban a telkek növényzete. Itt változatos vegyes dísz és 

haszonnövény-állomány fordul elő. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület beépítését 1873-tól kezdik meg, előtte a Zagyva vizenyős ártere volt a terület. Az eredetileg falusias, 
aránylag sűrű beépítés a II. világháborúban készült térképen már jól látható és elkülöníthető, utcaszerkezete 
azóta változatlannal mondható, mai formára való kiépülése a XX. századra tehető. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, illetve új, nem ide illő 
funkciók kialakítása lehet. 
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07) KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A Zagyvától nyugatra Újhatvan városrész meghatározó 

egybefüggő karakterterülete a mintegy 311,5 ha-s 

településrész. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület nagyrészt 

egyszintes, kis részben kétszintes lakóházakból áll. A 

telekstruktúrája szabályos, négyzetes kiosztású, de 

mélysége változó, leggyakoribb a négyzetes alaprajzú 

ház sátortetővel, de egyéb formák is előfordulnak. 

Színekben a pasztell és törtfehér árnyalatok 

dominálnak, a tetők színe legtöbbször terrakotta, 

anyaga cserép. Az épületeken kevés díszítés látható, de gyakoribb a lábazatdíszítés és a nyílászárók 

kiemelése. 

• Növényzet: Az utcák keskeny zöldsávval rendelkeznek, ahol az árok is fut sok helyen, itt kevés 

lágyszárú és gyepes növényzet fordul elő, néhány helyen fákkal. Domináns azonban a telkek 

növényzete, amit sok helyen veteményesként is hasznosítanak. Itt változatos vegyes dísz és 

haszonnövény-állomány fordul elő. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület beépítését 1873-tól kezdik meg, előtte a Zagyva vizenyős ártere volt a terület. Ez a falusias, aránylag 
sűrű beépítés a II. világháborúban készült térképen már jól látható és elkülöníthető, utcaszerkezete azóta 
változatlannal mondható, de kiépülése még a XX. század végéig folytatódott. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, illetve új, nem ide illő 
funkciók kialakítása lehet. 
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08) ÁTMENETI KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A Zagyvától keletre a hatvani 80-as számú vasútvonaltól északra 

eső településrész, egy majdnem teljesen összefüggő, 79,4 ha-s 

területen. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület nagyrészt 

egyszintes, kis részben kétszintes lakóházakból áll. A 

telkek szalagtelkes rendből felosztással kisebb telkekké 

alakultak, így kisebb-nagyobb telekméretek is 

előfordulnak, átmenetet képezve a falusias és a 

kertvárosias beépítések között. Az épületek 

változatosan négyzetes vagy L-alaprajzúak, sátor vagy 

nyeregtetősek, esetenként kontyolással, színekben szintén változatosak, de dominánsak a pasztell és 

törtfehér árnyalatok. Leggyakoribb a terrakotta színű cserépfedés. Az épületeken kevés díszítés 

látható, de gyakoribb a lábazatdíszítés és a nyílászárók kiemelése. 

• Növényzet: Az utcák keskeny zöldsávval rendelkeznek, ahol az árok is fut sok helyen, itt kevés 

lágyszárú és gyepes növényzet fordul elő, néhány helyen fákkal. Domináns azonban a telkek 

növényzete, amit sok helyen veteményesként is hasznosítanak. Itt változatos vegyes dísz és 

haszonnövény-állomány fordul elő. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Enyhén déli irányban lejtő terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A területet eredetileg fás állomány borította, beépítés először a II. világháború idején készült térképen 
láthatunk, ekkor a vasút felől kezdett el terjeszkedni észak felé, a Strázsa-hegy irányába. Az 1970-es években 
készült térképen egy nyomda is látható, az ekkor már több utcányi beépített területen. Az északi oldalon 
jelenleg is folynak új építkezések. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a túlzott beépítés, nem ide illő épületek, funkciók elhelyezése, illetve 
fontos a növényállomány minőségére is odafigyelni.  
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09) SZABÁLYTALAN SZERKEZETŰ FALUSIAS LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A Zagyvától keletre Óhatvan városrész meghatározó 

karakterterülete a mintegy 266,3 ha-s településrész. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület nagyrészt 

egyszintes, kis részben kétszintes lakóházakból 

áll. A telekstruktúrája szalagtelkes-négyzetes 

kiosztású, de utcahálózata szabálytalan. 

Leggyakoribb a négyzetes alaprajzú ház 

sátortetővel és az L-alaprajzú nyeregtetős ház, de 

egyéb formák is előfordulnak. Színekben a pasztell és törtfehér árnyalatok dominálnak, a tetők színe 

legtöbbször terrakotta, anyafa cserép. Az épületeken kevés díszítés látható, de gyakoribb a 

lábazatdíszítés és a nyílászárók kiemelése, valamint a tetőn kontyolás is előfordul. 

• A nagyméretű telkeken gyakran áll kerti építmény (szerszámoskamra, tároló helységek vagy pavilon) 

és fóliasátor is. 

• Növényzet: Az utcák keskeny zöldsávval rendelkeznek, ahol az árok is fut sok helyen, itt kevés 

lágyszárú és gyepes növényzet fordul elő, néhány helyen fákkal. Domináns azonban a telkek 

növényzete, amit sok helyen veteményesként is hasznosítanak. Itt változatos vegyes dísz és 

haszonnövény-állomány fordul elő. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Az első beépítések már az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén is láthatóak, de a telekkiosztás csak a II. 
katonai felmérés 1855-ös szelvényén kivehető. A terület beépítése folyamatosan sűrűsödött, mai képe a XX. 
század második felében alakult ki. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, illetve új, nem ide illő 
funkciók kialakítása lehet. 
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10) VEGYES LAKÓTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A település déli részén, a vasút két oldalán két 

foltban megjelenő, összesen 23,4 ha-s terület. 

 

 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők:  

• A karakterterület vegyes lakóházakból és gazdasági-kereskedelmi funkciójú épületekből áll, ezek 

nagyrészt egyszintes, kis részben kétszintes épületek. A telekstruktúrája változatos kiosztású, de 

utcahálózata szabályos. Az épületek vegyes megjelenésűek, a nyeregtetős gazdasági épületektől a 

mediterrán stílusú vagy XX. századi sátortetős lakóházig sokféle variáció előfordul. Színei, a tető 

fedése és a díszítések szintén vegyesek, a lakóházaknál kevés díszítés látható, de gyakoribb a 

lábazatdíszítés és a nyílászárók kiemelése, valamint a tetőn kontyolás is előfordul. 

• Növényzet: Az utcák keskeny zöldsávval rendelkeznek, ahol az árok is fut sok helyen, itt kevés 

lágyszárú és gyepes növényzet fordul elő, több helyen fákkal. Domináns a lakóházak telkeinek 

növényzete, itt változatos vegyes dísz és haszonnövény-állomány fordul elő. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK 
TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A vasút-menti, déli településrészek eredetileg a Zagyva ártereként funkcionáltak, majd a vasút kiépülésével 
egy része mezőgazdasági terület lett (lecsapolták a területet). Beépülni csak a XX. század második felében 
kezdett, az 1970-es években készült térképen már láthatóak épületek, azóta folyamatos beépítések, 
átalakítások vannak a területen. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a különböző funkciók egymás mellé telepítése, ami zavaró hatást kelthet. 
Fontos a zöldfelületek és a burkolatok minőségének megőrzése, fenntartása is.  
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11) INTÉZMÉNYI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A település több központi részén is létrejöttek 

nagyobb intézményi területek, ezek összes területe 

20,4 ha. 

 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ 
TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterterület domináns megjelenésű épületekből áll, ezek iskolák, valamint 

a hatvani kollégium épülete. Változatos megjelenésűek, a kollégium és a Kodály Zoltán Általános 

Iskola is a XX. században megszokott lapostetős, modern kialakítású épület, a Széchenyi István 

Közgazdasági Szakközépiskola szintén hasonló, még a mellette álló Szent István Általános iskola 

klasszicista jegyekkel díszített épület. A Bajza József Gimnázium a volt Polgári Iskola épületét 

használja, ami szecessziós jegyekkel díszített épület. 

• Ide tartozik még a Lesznai Anna Módszertani Intézmény is, ami szintén lapostetős, XX. századi épület, 

és a mellette álló rendőrség, ami nyeregtetős, de XX. századi épület. 

• Növényzet: A karakter meghatározó elemei a sportpályák, szabadidős zöldfelületek, amik változatos 

fás és lágyszárú növényzettel beültetettek. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület és egyéb fás- és lágyszárú 
dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A Polgári Iskola 1902-ben épült, különálló fiú- és leányiskolai épületekből állt, amik külön iskolaként 
üzemeltek. Ma ezek az épületek a Bajza Gimnázium főépületei, ami az idők során melléképületekkel is 
gazdagodott. Eredeti szecessziós homlokzatát elvesztette, de homlokzatdíszítése megmaradt szecessziós 
stílusúnak. Az 1970-es években készült térképeken már az összes épület nagyjából mai állapotában van 
feltüntetve. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező az épületek és zöldfelületek állapotának leromlása, esetleg új, zavaró 
funkció költöztetése az épületek valamelyikébe, az iskolák megszüntetése. 
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12) INTÉZMÉNYI TERÜLET MEGHATÁROZÓ ZÖLDFELÜLETTEL 

ELHELYEZKEDÉS 

A település több központi részén is létrejöttek 

nagyobb intézményi területek, amik meghatározó 

zöldfelülettel is rendelkeznek, ilyen a két temető és 

a kórház területe is, ezek összesen 15,7 ha területen 

fekszenek. 

 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakter három különböző területből áll össze, ezek az Albert Schweitzer 

Kórház, az Óhatvani és az Újhatvani temető. 

• A kórház a település központi részén fekszik, területe 5,24 ha.  

• Az Óhatvani temető a város falusias beépítésébe ékelődött területén fekszik, mintegy 8,43 hektáron. 

Architektonikus kialakítású, a sírok szorosan egymás mellett helyezkednek el a területhez igazodó 

parcellaosztáson belül. Épület a temetőben csak egy kápolna formájában található, de több 

emléképítmény is található. 

• Az Újhatvani temető az M3-as autópálya Hatvan-nyugat leágazásától nem messze található, egy 

nagyjából 2,07 hektáros területen. Szintén architektonikus kialakítású, de a telek alakja miatt 

szabályosabb rendben sorakoznak a sírkövek, Épület itt sem található. 

• Növényzet: Fás állomány és nagyméretű gyepfelület a temetőkben, a kórház kertjében változatos 

dús fás állomány, dísznövények és gyepfelület található, ami a kastély kertjének folytatásaként, 

barokk stílusú. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület és egyéb fás- és lágyszárú 
dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Az Óhatvani temető először a III. katonai felmérés 1883-as szelvényén látható, előtte a várostól délre volt 
temetőterület. Az Újhatvani temető az új városrész kialakulásával együtt jött létre, a II. világháborús térképen 
már látható. A kórház épülete csak az 1970-es években készült térképeken látszik először, de kertje a 
Grassalkovich kastéllyal egyidős, már a III. katonai felmérésen is látható. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

Veszélyeztető tényezők a beépítések, körbeépítések lehetnek a területeken, illetve a karakteres zöldfelületek 
csökkenése, minőségének romlása. 
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13) SPORT ÉS SZABADIDŐS TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A település több központhoz közeli részén létrejött nagy 

zöldfelületi arányú területek, amik összesen nagyjából 

36,14 ha területűek. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakter a Zagyva-menti 

szabadidős területekből, a Bátor tábor 

területéből, a Hatvani sportpályából és a 

strandfürdő területéből áll. 

• A Zagyva mentén, mintegy 21,35 hektáron városi park, kerékpárpálya és vadaspark. Gyalogos és 

kerékpáros útvonalak, valamint a Zagyva feletti gyalogoshíd, mint karakteres építészeti elem 

meghatározóak a területen. 

• A strandfürdő a város déli, Újhatvani részén található a vasút mellett, nagyjából 6,7 ha-s területen. 

Itt a medencék, illetve a bejárati épület karakteres megjelenésűek, egyébként a növényzet a 

meghatározó. 

• A vasút melletti sportpályák területén több épület is található (bejárat, öltözők), a területen összesen 

3,2 hektáros, de ennek nagy része szintén a pályák felületéből, illetve a környező faállományból 

tevődik össze. 

• A Bátor Tábor területe 4,29 hektár, itt szálláshelyek, sportpályák és többféle szabadidős létesítmény 

is helyet kapott. 

• Növényzet: A karakterterület egészén dús vegyes fás-cserjés és nagy kiterjedésű gyepes állományok 

a jellemzőek. 

 

  

 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 62 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vizei a Zagyva, illetve a felszín alatti víz a gyógyvíz a 
strandfürdő területén 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, nagy kiterjedésű gyepfelület és egyéb fás- és lágyszárú 
dísznövényzet 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A területek eredetileg városi közterek, mezőgazdasági vagy vizenyős területek voltak, ebből alakultak át 
fokozatosan a város fejlődésével különböző nagy zöldfelületi arányú elemekké, amik az 1970-es években 
készült térképen már jól kivehetőek. A Bátor Tábor a néhai úttörőtábor helyén jött létre, 2005-től a saját 
táborhelyük. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

Veszélyeztető tényezők a beépítések, körbeépítések lehetnek a területeken, illetve a karakteres zöldfelületek 
csökkenése, minőségének romlása. 
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14) GAZDASÁGI TERÜLETEK 

ELHELYEZKEDÉS 

A város belterületének szélén vagy külterületi részeken a 

mezőgazdasági és erdőterületbe ékelődve, kisebb 

foltokban a belterületbe ékelődve is, összesen 211,58 

hektáron találhatóak gazdasági-kereskedelmi és/vagy ipari 

területek. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Beépítési jellemzők: A karakterre jellemző a nagyarányú burkolt felület, valamint jellemzően 20. 

századi vagy újabb épületek, melléképületek, építmények jelenléte. Az épületek vegyes 

magasságúak, színük törtfehér, vagy valamilyen más pasztelles árnyalat, a tetők általában 

nyeregtetősek, cserép vagy fém fedésűek, az épületek színeivel harmonizálnak.  

• Kivételt képez a Nagygombosi Grassalkovich major, ami barokk és XX. századi épületek együtteséből 

álló agrár műemlék. Itt jelenleg kisebb cégek raktárai üzemelnek, egy része üresen áll. 

• Növényzet: Jellemzően gyepfelület, magányosan, csoportosan vagy sávokban álló fák, találhatóak a 

területen. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyepfelület, vegyes fajtájú fák, facsoportok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A jelenleg gazdasági-kereskedelmi és/vagy ipari funkciójú területek eredetileg mezőgazdasági vagy vizenyős 
területek voltak, csak a XX. század második felétől kapták ezt a funkciót. Az 1970-es években készült 
térképeken már láthatóak ezek a területek. Ipari területek kis mértékben a II. világháború térképen, a vasút 
mellett már jelen voltak a városban. 
Kivételt képez a Grassalkovich major, ami 1762 táján épült, barokk stílusú műemléki épület. A XX. században 
a major bővült néhány melléképülettel, de az eredeti épületek stílusukban nem változtak. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a funkcióvesztés, az elhanyagolás, ami a környező területeken is esztétikai 
problémát okozhat. A gazdasági területeken fontos az épületek, burkolatok folyamatos megújítása, valamint 
a növényzet dúsítása, ezek a táj esztétikáját növelhetnék. Fontos ezen kívül a műemléki épületek 
karbantartása, olyan funkció kialakítása, ami az állapotán javít. 
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15) KÖZÉPHATVANI GAZDASÁGI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város központi részén a vasút és a Zagyva között helyezkedik el, közel 

44,4 hektáron, egy része a mai konzervgyár, egy része a volt cukorgyár 

területe. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterre jellemző a nagyarányú burkolt 

felület, valamint jellemzően 20. századi vagy újabb épületek, 

melléképületek, építmények jelenléte. Az épületek vegyes 

magasságúak, színük törtfehér vagy valamilyen más barnás-

pasztelles árnyalat, a tetők a főbb épületek esetében 

nyeregtetősek, a gyártócsarnokok, üzemépületek esetében 

lapostetősek, cserép vagy fém fedésűek, az épületek színeivel 

harmonizálnak. Az épületek között szalagsorok, rakodóberendezések állnak. A csarnoképületek, 

üzemi épületek egy része elhanyagolt. 

• Növényzet: Jellemzően kevés gyepfelület, magányosan vagy csoportosan álló fák találhatóak a 

területen. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vize a Zagyva 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyepfelület, vegyes fajtájú fák, facsoportok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

  

 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 66 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg a Zagyva vizenyős ártere volt, a gyár először a II. világháborús térképen látható, az 1970-
es évek térképen pedig már konzervgyár is működött itt. A cukorgyár 1889-2003 között üzemelt, utána 
csomagoló és raktározóüzem funkciókat töltött be, ami 2011-ben szűnt meg. A konzervgyár 1934-től működik 
a területen, jelenleg is üzemel. A gyárterület lakóépületei közül többet is műemlékké nyilvánítottak. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a felhagyás, a műemléki épületek elhanyagolása, illetve az ipari-gazdasági 
épületek nem megfelelő karbantartása. 
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16) BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 

ELHELYEZKEDÉS 

A város belterületének szélén, az M3-as autópályától délre 

található ez a kereskedelmi terület, mintegy 13,9 hektáron. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterre jellemző a nagyarányú 

burkolt felület, valamint jellemzően XXI. századi épületek 

jelenléte. Az épületek vegyes magasságúak, színük fehér 

kombinálva más, élénkebb színekkel, a tetők lapostetősek, 

fém fedésűek, az épületek színeivel harmonizálnak. A területen nagy méretű burkolt parkoló is helyet 

kapott. 

• Növényzet: Jellemzően gyepfelület, magányosan, csoportosan vagy sávokban álló fák, találhatóak a 

területen. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyepfelület, vegyes fajtájú fák, facsoportok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A jelenleg gazdasági-kereskedelmi funkciójú területek eredetileg mezőgazdasági vagy vizenyős területek 
voltak, csak a XX. század második felétől kapták ezt a funkciót. Az 1970-es években készült térképeken már 
láthatóak ezek a területek, mai funkcióját azonban csak a XXI. században kapta. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a funkcióvesztés, az elhanyagolás, ami a környező területeken is esztétikai 
problémát okozhat. A kereskedelmi területeken fontos az épületek, burkolatok folyamatos megújítása, 
valamint a növényzet dúsítása, ezek a táj esztétikáját növelhetnék. 
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17) GÖRBEÉRI TAVAK ÜDÜLŐTERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A település délkeleti részén, a Görbeéri tavak és a mellette fekvő 

üdülők, összesen 233,1 ha-s területe. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A 

karakterterület kisebb 

méretű üdülőházakból, 

telkeikből és nagyméretű 

vízfelületből áll, amit 

változatos vízparti növényzet vesz körbe. Az épületek változatos 

kialakításúak, de kis alapterületűek, aránylag nagy kertrésszel. 

• Növényzet: Az utcák keskeny zöldsávval rendelkeznek, ahol 

bozótos cserjés-fás állomány található. Domináns az üdülőházak 

telkeinek növényzete, itt változatos vegyes dísz és haszonnövény-

állomány fordul elő. A tavak körül változatos, dús nedvességet 

kedvelő állomány kap helyet. 

 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vizei a Görbeéri bányatavak 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, aránylag sok gyepfelület, lágyszárú dísznövényzet és 
haszonnövények, dús tóparti lágyszárú és fás állomány 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg vizenyős terület volt, itt kezdtek el kavicsot bányászni, de csak a XX. században. Az 1970-
es években készült térképen már láthatóak a tavak és néhány épület is, teljes mai kiépülése a század végére 
tehető. Ma kedvelt horgászhely, apró stégekkel, tűzrakóhelyekkel. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

Veszélyeztető tényező a lakóterületté válás vagy a terület valamilyen módú nagyobb átalakítása lenne, ami 
megzavarná az üdülők, horgászok nyugalmát. 
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18) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város körül majdnem teljesen összefüggő, nagyjából 4012 ha-s 

területen alakult ki ez a tájkarakter típus. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Domborzati jellemzők: a tájkarakter típusban meghatározó az 

egyenletes, sík felszín, a kevesebb tagolás (utak és 

kisvízfolyások tagolnak valamelyest). 

• Növényzet: a tájkarakter-típus monokultúrás 

gabonanövényekből, egyéb szántóterületi növényekből áll, 

kevés fás, cserjés védősáv, valamint a kisvízfolyások 

galériaerdei tagolják. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület, északon enyhén emelkedő terepszínnel 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vizei kisebb-nagyobb tavak, valamint keresztülfolyik a 
területen a Bér-patak és a Zagyva 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Monokultúrás szántóterületi növények 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

Az emberi tevékenység alakította ezt a tájkarakter-típus, karakterét is az emberi 
művelés adja 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg is mezőgazdasági vagy erdőterület volt, illetve egy része a Zagyva-menti vizenyős 
területek lecsapolásával keletkezett. Az idők során különböző vonalas létesítmények szabdalták fel, illetve a 
város terjeszkedésével a terület mérete kissé csökkent. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A tájkarakter típust a további tagolás, beépítés, valamint a felhagyás vagy a művelésváltás veszélyeztetheti. 
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19) MAJOR 

ELHELYEZKEDÉS 

Külterületi elhelyezkedésű terület, ami mezőgazdasággal, 

állattartással kapcsolatos funkciókat tölt be elsődlegesen, összesen 

30,5 hektáros terület. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A területen több kisebb épület, 

tárólhelységek, valamint többnyire egy főépület áll. Ezek 

vegyes kialakításúak, a főbb épületek nyeregtetősek, 

általában cserépfedésűek, a falak színe pasztell vagy 

törtfehér árnyalatú, a gazdasági épületek szintén pasztelles 

árnyalatúak vagy fehérek, általában nyereg- vagy 

lapostetősek. 

• Növényzet: Jellemzően sok fás, cserjés és gyepes terület 

változatos, elegyes, vegyes korú állománnyal, valamint 

mezőgazdasági területek, ahol változatosan termesztenek takarmánynövényeket vagy gyümölcsöt, 

szőlőt. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Vegyes faállomány, változatos haszonnövények,  

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A tájkarakter-típus a település külterületén jött létre eredetileg mezőgazdasági és vizenyős területekből. A 
III. katonai felmérés, 1883-as szelvényén már láthatóak külterületi tanyák, amik lassan átalakultak a mai 
gazdasági jellegű területekké. Az 1970-es években készült térképen már láthatóak a mai struktúrájú telkek és 
területfelhasználások. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a funkcióvesztés, az elhanyagolás, ami a környező területeken is esztétikai 
problémát okozhat. A gazdasági területeken fontos az épületek, burkolatok folyamatos megújítása, valamint 
a növényzet folyamatos fenntartása, fák állapotának megőrzése, ezek a táj esztétikáját 

fenntarthatnák, növelhetnék. 
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20) KERTES TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A település északkeleti részén, a Strázsa-hegyen és környékén jött 

létre, magasabb térszínen egy nagyjából 341,1 ha-s területen. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: Kisparcellás, szalagtelkes kialakítású 

terület, szőlővel, gyümölcsösökkel, veteményessel, 

amelyekből több elhanyagolt állapotú, felhagyott. Több 

telken is kisméretű szerszámoskamrák, tárolóépületek 

állnak, a városhoz közel eső részeken azonban lassan 

átalakuló jelleget mutat. 

• Domborzati jellemzők: a tájkarakter típusban meghatározó 

az enyhén emelkedő térszín. 

• Növényzet: a tájkarakter-típus gyümölcsösökből, szőlőből, 

veteményes-területekből, valamint extenzíven fenntartott 

gyepekből, cserjésekből áll. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan enyhén lejtő terület, a környezetéhez képest magasabb térszínen 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyümölcsfák, szőlő, veteménynövények, valamint elegyes fás-cserjés állományok 
és gyepterületek vegyesen 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén a terület összefüggő szőlő vagy szántóterület felhasználású volt, ez 
a II. világháborús térképen már kisebb egységekre tagolt, vegyesebb felhasználású mezőgazdasági területté 
vált. A mai zártkert típusú beépítés először csak a Google Earth műholdfelvételein látható, vélhetően a 
rendszerváltozás után aprózódott fel ennyire a terület. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A tájkarakter típus veszélyeztető tényezője az átalakulás nagyparcellás szántóterületté, felhagyás vagy 
beépíthető területté válás. 
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21) NAGYGOMBOSI SZŐLŐ 

ELHELYEZKEDÉS 

A várostól és a Zagyvától északkeleti irányban található Nagygombos 

településrészen ez az összefüggő, 192,4 ha-s terület. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A területen található a Nagygombos 

Borászat, mint meghatározó épületegyüttes. A főépület 

nyeregtetős, XIX. században épült, ma műemléki épület 

• Növényzet: A tájkarakter-típus legnagyobb része 

monokultúrás szőlő, kis része gyümölcsfákkal, erdőfoltokkal, 

egyéb növényekkel tarkított. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Emelkedő terepszinttel rendelkező, ÉK-DNy lejtésű terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Monokultúrás szőlőterület, kevés egyéb lágy- vagy fásszárú növénnyel 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg mezőgazdasági és erdőterület volt, ezen a területen a Grassalkovich család építettet 
borházat 1872-1907 között. Ez a mai Nagygombos borászat főépülete. Közel 300 kataszteri hold szőlő 
telepítését 1872-ben a Deutsch család kezdi meg, akik a területet megvásárolták, 1957-ben kerül a magyar 
állam tulajdonába, 2009-ben pedig a Barta család vásárolja meg. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK  

A tájkarakter típust az özönnövények elszaporodása, a nem megfelelő kezelés, éghajlatváltozás vagy a 
beépítés, felhagyás veszélyeztetheti. 
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22) GÖRBEÉRI BÁNYATERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város déli részén a Görbeéri tavak melletti 30 ha körüli 

terület. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A karakterre jellemző a nagy 

burkolatlan terület, a nagyméretű vízfelület és a 

rakodógépek, daruk, szállítószalagok jelenléte. Ezek 

többsége nem jó állapotú. 

• Növényzet: Jellemzően gyepfelületek, magányosan 

vagy csoportosan álló fák találhatóak a területen, de 

jelentős a vízfelület miatt kialakult nedvességkedvelő lágyszárú-állomány is. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vizei a Görbeéri bányatavak 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyepfelület, vegyes fajtájú fák, facsoportok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK 
TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg a Zagyva vizenyős ártere volt, a 
sóderbánya a XX. században jött létre, először az 1970-es 
élvek térképein látható, de akkor már a megközelítőleg 
mai formájában. Meghatározó karaktert a területnek az 
ipari építmények mellett a vízfelület ad, ami a bányászás 
miatt jött létre. A bánya mellett üdülőterületek, 
horgászati lehetőség is. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, 
FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a felhagyás, illetve az 
ipari-gazdasági épületek nem megfelelő karbantartása, 
valamint fontos a tó vízfelületének és 
növényállományának a karbantartása is.  
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23) ZAGYLERAKÓ 

ELHELYEZKEDÉS 

A város északi szélén, a Mátravidéki Erőműhöz tartozó tározóterület, 

ami nagyjából 43,2 hektáron helyezkedik el. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Növényzet: A karakter nem beépített, a másodlagos 

növényzet és a degradált területek a jellemzőek, amit fás-

cserjés sávok szegélyeznek. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI 
TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vize a Zagyva és Szendrei-Lőrinci-tó 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Másodlagos lágyszárú növényzet, fás-cserjés sávok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK 
TÖRTÉNETE 

A terület eredetileg a Zagyva vizenyős ártere volt, 
1947-ben hoztak határozatot az itt épülő 
széntüzelésű hőerőmű építésének befejezéséről. A 
hűtőtórendszert a Zagyva táplálta. A cég 1995-ben 
szűnt meg, ezután gázturbinás erőmű 
üzemeltetését kezdték meg a területen. A 
Szendrei-Lőrinci-tó emellett kedvelt horgásztó, a 
Hatvan területén lévő lerakóterületen pedig a 
maradékanyagokat halmozzák fel. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ 
TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a további 
degradáció, a környező területek zavarása lehet. 
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24) VÍZFOLYÁS 

ELHELYEZKEDÉS 

A városon keresztül, észak-déli és északnyugati irányba folyó Zagyva és 

a Bér-patak, valamint a környező területek, összesen nagyjából 94,9 ha-

s területe. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Növényzet: A tájkarakter-típust beépítés nem, a növényzet és a 

vízfelület azonban annál inkább jellemzi. A Zagyva 

keresztülhalad a városon, a beépített területeken töltések 

között halad át. Itt gyepes felületek a jellemzőek. a Külterületi 

szakaszokon szintén töltések között halad, a víz mellett 

közvetlenül azonban dús nedvességkedvelő vízparti lágyszárú 

növényzet kap helyet. A Bér-patak mentén ezen kívül fás 

növényzet is található. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vizei a Bér-patak és a Zagyva 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Gyepes felületek, vízparti növényzet, kevés fás állomány 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus természetes úton jött létre, de emberi hatások formálták 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A Zagyva-mente a síkvidéki szakaszon erősen mocsaras-vizenyős terület volt. A szabályozásokat 1779-ben 
kezdték meg, de a mai értelemben vett mederszabályozásokat csak 1941-ben kezdték el. A töltések 1941-
1948 között épültek Jászberény és Hatvan között. Azóta a terület nagyjából állandó képet mutat, de 1965-
1966 között még történtek beruházások a területen. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK  

A tájkarakter típust a további mederrendezések, a növényállomány minőségének romlása, özönnövények 
betelepülése, elszaporodása, kiszáradás, beépítések, új funkciók zavaró hatása veszélyeztetheti. 
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25) ERDŐ 

ELHELYEZKEDÉS 

A várostól főként keletre találhatóak, kisebb-nagyobb foltokban 

erdőterületek, összesen nagyjából 298 ha kiterjedésben. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ 
TULAJDONSÁGOK 

• Növényzet: A tájkarakter-típust beépítés nem, de a növényzet annál 

inkább jellemzi. A legnagyobb része faanyagtermelést szolgáló 

lombhullató állomány, de északon egy kisebb rész parkerdőként 

nyilvántartott őstölgyes terület (Kisgombosi őstölgyes). A terület 

legtöbb részén közepesen sűrű cserjeszint és gyepszint található. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület, északon emelkedő terepszinttel 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni és felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Lomhullató faállomány, cserje- és gyepszinttel 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus eredetileg is előfordult a területen, mai formája az emberi 
tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

Hatvan környékén az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén még csak kisebb foltokban találunk 
erdőterületeket. Ezek a területek az évek során csökkentek, majd az 1970-es években készült térképen már 
a mai, ültetett állományok találhatóak, de nagyjából ugyanazokon a területeken, ahol korábban is voltak 
erdőfoltok. Az erdőt többnyire mezőgazdasági terület vagy szőlőterületek veszik körül, több helyen 
meghatározó útvonalak szelik ketté. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK  

A tájkarakter típust az özönnövények elszaporodása, a nem megfelelő kezelés, erdőtüzek, éghajlatváltozás 
vagy a beépítés veszélyeztetheti. 
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26) MEGHATÁROZÓ BELTERÜLETI ÚTVONAL ÉS KÖRNYEZETE 

ELHELYEZKEDÉS 

A város központi részén a Zagyvától nyugatra A Rákóczi 

út és környezetének összefüggő, nagyjából 16,6 ha-s 

területe. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A Rákóczi út, mint 

főútvonal felfűz épületeket, teresedéseket, 

ezek alkotnak karakteres egészet. Az út 

mentén szolgáltató funkció és lakó funkciójú 

épületek is helyet kapnak, az út déli oldalán pedig kerékpárút, pihenőpark, teresedések találhatóak, 

amik hangulatossá, városközpontivá varázsolják a területet. Az épületek az északi oldalon inkább 

egyszintesek, a déli oldalon többszintesek, változatos megjelenésűek, de a vakolatok színe egymással 

harmonizáló pasztelles vagy törtfehér. Koruk vegyes, többsége a XX. század közepe táján épült. A 

vasúthoz közel gazdasági funkciók is helyet kaptak. 

• Növényzet: A tájkarakter-típust dísznövények, gyepfelületek, a déli oldalon idősebb fák, facsoportok 

tarkítják a viszonylag nagymértékű burkolt felületek mellett. 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Változatos dísznövényzet, vegyes korú, idősebb fák 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A területet eredetileg a Zagyva vizenyős ártere volt, majd a vasút megjelenésével ipari funkciók költöztek a 
területet egy részére. A II. világháborús térképen már teljesen beépített a terület, ekkor nagy részben 
lakóépületek álltak itt, majd a szolgáltató szektor fejlődésével vált vegyes, városközponti karakterűvé. A 
kerékpárút és a pihenőpark az elmúlt években épültek, a Hatvan-Boldog kerékpárút-szakaszt 2014-ben adták 
át. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A területen veszélyeztető tényező a burkolatok, épületek, építmények elhanyagolása, illetve új, nem ide illő 
funkciók kialakítása lehet. 
 
 
  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 84 

27) MEGHATÁROZÓ BELTERÜLETI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város központi belterületi részén keresztülvágó főbb utak 

területe, ami összesen nagyjából 12,3 ha. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A többnyire 1*1 sávos útvonalak a 

város központi területein haladnak, de ezekről a 

szakaszokról elmondható, hogy a környező beépítések 

nem kapcsolódnak szorosan az utakhoz, nem alkotnak 

velük egységet. A környező területek lakó- vagy 

gazdasági területek. 

• Növényzet: A tájkarakter-típust kevés növény jellemzi, 

de út menti zöldsáv, fák, fasorok előfordulnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Kevés gyepfelület, fák, fasorok 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A város főbb útvonalai az eredeti, már az I. katonai felmérés 1783-as szelvényén is látható útvonalak helyén 
jöttek létre. Fontos a Budapest felől kelet felé tartó, valamint a vasút mellett északi irányba tartó útvonal, 
amik Hatvan központjában találkoznak. A II. világháborús térképen már a keleti, mai Temető utca és 3-as úti 
csomópont is látható. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK 

A tájkarakter típust a javítási munkálatok hiánya, az elhanyagolás veszélyeztetheti, illetve a megnövekedő 
forgalom a környező területekre lehet negatív hatással.  
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28) MEGHATÁROZÓ KÜLTERÜLETI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A város külterületi részein futó, erősen meghatározó 

útvonalak, területük összesen 116,2 ha. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A Hatvan északi részén 

keresztülhaladó M3-as autópálya 2x3 sávos, a 3-as 

és a 32-es számú főútvonalak 1x1 sávosak. 

Környezetükben gazdasági és mezőgazdasági 

területek találhatóak, szegélyükön árok és sok 

helyen töltés is fut. 

• Növényzet: A tájkarakter-típust kevés növény 

jellemzi, de az utak mentén zöldsáv, fás-cserjés állomány található. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Fás-cserjés zöldsáv, gyepes felületek a szegélyeken 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 
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A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A város főbb útvonalai az eredeti, már az I. katonai felmérés 1783-
as szelvényén is látható útvonalak helyén jöttek létre. Fontos a 
Budapest felől kelet felé tartó 3-as számú főútvonal, illetve a 
Jászfényszaru felé, észak-déli irányba tartó 32-es számú közút. Az 
M3-as autópályát Budapest felől kezdték építeni, Hatvanig tartó 
szakaszát 1980-ban adták át, előtte itt nem haladt főbb, 
meghatározó útvonal. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, 
FOLYAMATOK 

A tájkarakter típust a javítási munkálatok hiánya, az elhanyagolás 
veszélyeztetheti, illetve a megnövekedő forgalom a környező 
területekre lehet negatív hatással. 
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29) VASÚTI TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉS 

A városon keresztül, észak-déli és keleti irányba is futó 

vasút és vasút menti területek, összesen nagyjából 85,9 

hektáron. 

KULCSJELLEMZŐK, A TÁJKARAKTERT 
LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

• Beépítési jellemzők: A Hatvan központjában 

található vasútállomás a 80-as, 81-es és 82-es 

vasútvonalak csomópontja. A pálya egy része 

villamosított, a várostól északi és keleti 

irányban nem, dél és nyugat felé azonban igen. A pályaudvar környezetében kiszélesedik a terület, 

itt több rendezővágány is található, a várostól kifelé 1, illetve 2 sínpárra szűkül le. 

• Az állomás épülete a XX. században épült, kétszintes, sárgásbarna, piros sátor-, illetve lapostetős 

épület, a sínek felé boltívsorral. 

• Növényzet: A tájkarakter-típust kevés növény jellemzi, de az állomás épülete körül dúsabb fás 

állomány jellemző. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUSBAN megjelenő TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK TULAJDONSÁGAI 

Tájalkotó elem Jellemző tulajdonságok 

Alapkőzet Kiemelkedő triász, eocén és oligocén alap, pannóniai rétegek, a Zagyva-Galga 
hordalékkúpjával 

Domborzat Meghatározóan sík terület 

Talaj Csernozjom barna erdőtalajok 

Felszíni és felszín 
alatti vizek 

Meghatározó felszíni vagy felszín alatti vizei nincsenek 

Éghajlat Mérsékelten meleg-száraz 

Növénytakaró Fás-cserjés zöldsáv, gyepes felületek a szegélyeken, az állomás mellett idősebb fák 

Emberi tevékenység, 
épített környezet 

A tájkarakter-típus az emberi tevékenység hatására jött létre 

A TÁJKARAKTER-TÍPUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A településen 1867-ben kezdődött meg a vasúti közlekedés, ekkor adták 
át a Pest-Hatvan vasútvonalat, majd ugyanebben az évben a Hatvan-
Salgótarján vasútvonalat is.  1873-ban épült ki a Hatvan-Szolnok, 1867-
től pedig folyamatosan építették tovább a mai 80-as vasútvonalat 
Nyíregyháza felé. A Salgótarján (Somoskőújfalu) felé tartó útvonal 
Magyarországon az egyetlen nem villamosított kétvágányú pályaszakasz. 
A vasútállomás korábbi épülete 1944 szeptember 20-án semmisült meg 
amerikai bombatámadás következtében, a jelenlegit 1956-ban adták át. 

A TÁJKARAKTER-TÍPUST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK, FOLYAMATOK
  

A tájkarakter típust a javítási munkálatok hiánya, az elhanyagolás 
veszélyeztetheti, illetve a megnövekedő forgalom a környező területekre 
lehet negatív hatással.  
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 
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A) ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Az előzőekben arra a feladatra vállalkoztunk, hogy megismertessük, bemutassuk a település egészét, 

miközben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen összetett, heterogén rétegek együtteseként alakul át a 

maga sajátos, egyedi valójává. A „tér-idő”-dimenzió mellé felvettük a folyton változó és alakuló életvonalat, 

amelyik előbbiek adottságait szövi át- és át, ezzel teremtve meg annak lényegét. A meghatározó, alapot 

jelentő tényező maga a földrajzi környezet, amelyik lehetőségeivel, meghatározottságaival kijelöli azt az utat, 

amelyre a történelmi események menete, a történelmi pillanatok ereje rátámaszkodik, újra és újra jelezve e 

tényezők közötti ok-okozati összefüggéseket. A település magjából nézve olykor homályosan vehetők ki a 

lényegi elemek, néha megvezetve a józan gondolkodást is. Szeretnénk a Kézikönyv keretei között a valós 

tényezőkre, a lehetőségek jelentette mozgástérre felhívni a figyelmet. 

Egy település arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér, a mezőgazdasági művelés, a 

tájhasználati hagyományok, a morfológiai adottságok, a település közlekedés-földrajzi pozíciója, a 

hagyományos településszerkezet, az utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége éppúgy belejátszik a 

kialakuló összképbe, mint ahogy az egyes épületek, épületrészletek mívessége, kidolgozottsága, 

anyaghasználata, mindezeket keretező növényzet minősége. 

Ha csak egyetlen tényezőt megváltoztatott a fenti – nem is teljes körű – felsorolásból, már nem ugyanazt a 

települést kapjuk. Vannak szerencsés települések, amelyeik hagyományos arculatukat hosszú időn át meg 

tudják őrizni, vannak további szerencsés települések, akik az idők során a mindenkori minőségre törekedve 

átépültek, mégis koherens összképet teremtve léptek tovább. Vannak az átépülésre került, annak hozadékait 

és a hátrányait egyaránt magukon viselő települések, amelyek a lakók számára tartogatják szépségeiket. Egy-

egy település a fenti három települési adottságot egyaránt magán viseli, az arányok jelentősége azonban 

óriási. 

A településkép formálásában három tényező szerepét kell kiemelni: az infrastruktúra, az építmények, 

valamint a növényzet szerepét. A tájkép formálására a morfológiai viszonyok megváltoztatása, az építmények 

megjelenése, és a növényzet megtartása, vagy átváltoztatása van legnagyobb hatással. Az Önkormányzat 

mozgásterén belül a településszerkezeti terv teremti meg az alapokat, a helyi építési szabályzat nagyvonalú 

kubusokra tesz javaslatot, még a településképi rendelet arcot formál, részleteket dolgoz ki. Nem kíván 

azonban mozgásteret szűkíteni, a komfortosság határain belül marad. Nem kívánja átvenni az építtetőtől a 

gondolkodás és döntés lehetőségét. Ismeri a történelmi épületeket létrehozó mesteremberek világát, 

amelyben a létesítmény szakmaiságon alapuló minőségi jegyekké állt össze. Aki a szakmai alapokat mesteri 

szinten birtokolja, az a forma és funkció egységére törekszik, céltalan kísérletekbe nem fog bele. 

A településképi törvény és annak végrehajtási utasítása éppen arra törekszik, hogy a lakosságot érintő építési 

tevékenységnél a korlátozás érzését, a behatárolás szorítását levegye. Tette ezt annak tudatában, hogy az 

Önkormányzat számára szabad utat nyitott annak eldöntésére, hogy melyek a település arculatát 

meghatározó területek, amelyeknek nyomon szeretné követni az alakulását. A továbbiakra – ún. egyéb 

területek – a beépítési paraméterek megadásán túl nem tart szükségesnek előírásokat megfogalmazni. Akár 

a település teljes közigazgatási területét is meghatározó területnek jelölheti, azonban ennek indokoltságát 

fel kell tárnia a lakosság felé, hiszen jelen Arculati Kézikönyv, illetve Településképi rendelet a partnerség 

keretében bemutatásra, véleményeztetésre kerül a lakosokkal. A szabadság biztosításával párhuzamosan 
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segédletekről is gondoskodik. Fontosnak tartja, hogy a lakosság ne maradjon fogódzó nélkül kisebb-nagyobb 

építési tevékenysége során. A javaslatok bemutatására azért kerül sor, hogy orientáljuk a városban építkezni 

szándékozókat egyes szakmai elvek betartására, ezzel esztétikai érzékük javítására. A rossz példa-ábrák elsőre 

az „ez úgysem jut eszébe senkinek”-kategóriába tartoznak. Bemutatásukra azért kerül sor, mivel a 

helyszínelések során több, a példatárban szereplő megoldással összefutottunk. A mind az építtető, mind a 

szomszéd, mind a Város igényeit figyelmen kívül hagyó épületek/építmények megjelenésének elkerülésére a 

példatár kiemeli az elkerülendő megoldásokat. 

A Város összetettsége okán igény merült föl a karakterterületenkénti építészeti útmutatók 

megfogalmazására. Ugyanakkor a tájkarakterezés szempontrendszere szerint lehatárolt karakterterületi 

mennyiség a megértést és átláthatóságot nehezíti, így a továbbiakban ezek összevonására, típusonkénti 

elkülönítésére teszünk javaslatot. Az alábbiakban a javasolt típusok és a beletartozó karakterterületek 

szerepelnek.  

1. Városközpont 

❖ Városközpont meghatározó teresedéssel és utakkal 

2. Lakótelepek 

3. Lakóterületek 

❖ Kisvárosias lakóterület 
❖ Sorházas lakóterület 
❖ Kertvárosias lakóterület 
❖ Vasúti kolónia 
❖ Vegyes lakóterület 
❖ Átmeneti kisvárosias lakóterület 
❖ Átmeneti kertvárosias lakóterület 
❖ Szabálytalan szerkezetű falusias lakóterület 

4. Intézményi területek 

❖ Intézményi terület 
❖ Intézményi terület meghatározó zöldfelülettel 

5. Gazdasági-, kereskedelmi és egyéb területek 

❖ Gazdasági terület 
❖ Közép-Hatvan gazdasági terület 
❖ Major 
❖ Görbeéri bányaterület 
❖ Bevásárlóközpont 
❖ Zagylerakó 

6. Sport- és rekreációs területek 

❖ Sport- és szabadidős terület 
❖ Görbeéri tavak üdülőterület 
❖ Erdő 
❖ Vízfolyás 
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7. Mezőgazdasági területek 

❖ Mezőgazdasági terület 
❖ Kertes terület 
❖ Nagygombosi szőlő 

8. Közlekedési területek 

❖ Meghatározó belterületi útvonal és környezete 
❖ Meghatározó belterületi közlekedési terület 
❖ Meghatározó külterületi közlekedési terület 
❖ Vasúti terület 

A település belterületén a lakóterületek, míg külterületén a mezőgazdasági területek dominálnak jelentős 

gazdasági, kereskedelmi és egyéb, valamint sport- rekreációs terület megléte mellett. 

Valamennyi karaktertípusra megfogalmazunk ajánlásokat, hangsúlyosan kezelve ugyanakkor a 

lakóterületeket. Ez az a szegmens ugyanis, amelynek arculata a lakóhelyünket; napi életünk legfontosabb 

helyszínét meghatározza. Kihatása azáltal is jelentős, hogy ezzel találkozik a jövő generációja legfogékonyabb 

életszakaszában, amely élményt egész életében továbbviszi. Ha településünket annak arculata által 

szeretnénk fejleszteni, itt kell elkezdenünk. A kézikönyv ábrái sorra veszik az épületek arculati hibáit és ennek 

elkerülésére javasolt megoldásokat. A példák a telken való elhelyezéstől az épületek kialakításán, bővítésén 

keresztül egyes épületszerkezetekről is elmondja javaslatait.  

Az ajánlások magukért beszélnek, egy-egy kiegészítő gondolatébresztő ábra azonban szerepel mellettük. A 

rajzok sematikus, mégis kifejező grafikai megjelenítése segítségünkre van a közös felfogás kialakításában. 

Célunk éppen ez, olyan közös értékrend elérése, amelyben a település egészének megjelenése fontossá válik 

az összes érintett számára, miközben a megjelenésről alkotott nézeteink is közelednek egymáshoz. Az 

értékrend azonossá tételét azonban nem szeretnénk elérni, a különbözőség eltűnése nem lenne jó 

számunkra. Amint a népművészetben megszokott ugyanazon népviselet, egyazon elemkészletéből is 

végtelen sokfajta létezik, az alapvető elvek mentén a sajátos egyedi jelleg mindig megmarad.  

A településeink arculata sokszínű, minőségi különbségek jellemzik. Jól beazonosítható korszakok mutathatók 

ki karakterterületein. A táj és a települési térség együttese alkotja. Kezdjünk most hozzá a karakterterületek 

javaslatok általi rendezéséhez. Ehhez nyújtanak segítséget a következő oldalakon lévő ajánlások és ábrák. 
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 1. VÁROSKÖZPONTRA SZÓLÓ JAVASLAT 

A Kossuth tér műemlékekkel keretezett környezete maga is többrétegű, ami építészeti ajánlásaiban 

visszaköszön.  

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A zöldfelületi, lombkoronaszinti arányok megtartása, növelése. 
❖ Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság, környezeti 

terhelés tűrés, invazivitás kerülés, díszítő hatás stb.) 
❖ Új építmények meglévő elemekkel való összhangjának, típusazonosságának megteremtése. 
❖ Nagyvonalú, léptékhelyes térburkolat kiválasztása. Felújított területekhez való csatlakozás 

törésmentes megoldása. 
❖ Történelmi elemeket (pl. vizes árkot, várfalakat stb.) visszatükröző struktúrák kialakítása, 

lehetőségek esetén a történelmi elemek visszaállításos megjelenítése. 

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A meglévő telekszerkezet megtartása. 
❖ Telkek összevonása esetén a jelenlegi telekstruktúrára utaló épülettömegek használata, ezzel a 

telekszerkezet arculati megőrzése. 
❖ Utcai nyílászárók helyzetének, anyaghasználatának minőségi elvárásokhoz igazítása. 
❖ Földszint közösségi, kereskedelmi, vagy vendéglátó funkciójának előnyben részesítése. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Műemlékeknél a műemléki elvek alkalmazása. 
❖ Nem műemlékek esetében a környezetre figyelő magatartás érvényesítése. 
❖ Helyi védett értékek megőrzésének, vagy arculaterősítést hozó átalakításának preferálása. 
❖ Álbarokk, újbarokk elemek kerülése. 
❖ Modern építészeti elemeknek való teret engedés. 
❖ A kor lenyomatát visszatükröző építészeti értékek megteremtése a historizáló, múltba merengő 

formák helyett. 
❖ A városias jelleg erősítése.  
❖ A szintszám, a legnagyobb épületmagasság Kastély és Templom léptéke alatt tartása, magassági 

konkurálás elkerülése. 
❖ Földszinti belmagasság lakófunkciót meghaladó elvárása. 
❖ Homlokzatszínezés szomszédsággal, térfallal, burkolattal harmonikus kiválasztása.  
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége 
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 

❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 
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CÉGTÁBLÁKRA, CÉGFELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Egységes arculati mintakönyv kidolgozása, melyhez alkalmazkodó új elemek elvárása. 
❖ Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 
❖ Szomszédsági feliratok összehangolása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példát teremtő helyrehozatal  
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 2. LAKÓTELEPEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Hatvan lakótelepei több korszakot tükröznek, melyek ajánlásainkban visszaköszönnek.  

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A tömbtelkek felosztásának, elkerítésének elkerülése. 
❖ A zöldfelületek faállományának növelése.  
❖ A zöldfelületek arányának emelése, a burkolt felületek csökkentése. 
❖ Többlet parkoló hely-igényt eredményező épületbővítés elvetése. 
❖ Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság, környezeti 

terhelés tűrés, invazív fajok kerülése, díszítő hatás stb.) 

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Tömbtelek/úszótelek-állapot megtartása.  
❖ Telekalakítás kizárólag utólagos liftépítéshez kapcsolódó engedélyezése. 
❖ Telkek elkerítésének kerülése. 
❖ Átjárhatóság biztosítása. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Új rendeltetési egységet eredményező átalakítás elvetése. 
❖ Erkélyek/lodzsák egyedi beépítésének elkerülése. 
❖ Tetőfelépítmény kizárólag teljes épületre történő létesítése. 
❖ Homlokzatszínezés szomszédsággal harmonikus kiválasztása.  
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének mérséklése. 
❖ Napkollektorok tetőn történő rögzítése. 
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Egységes színezés és redőnykialakítás  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 96 

 3. LAKÓTERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A Város falusias, kertvárosias és kisvárosias karakterű lakóterületekkel egyaránt rendelkezik. Zártsorú, 

oldalhatáron álló, szabadon álló épület-elhelyezés, földszintes, tetőtérbeépítéses, emeletes szintszám 

egyaránt előfordul területén. 

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A kialakult szélesség megtartása, néhány jelentős szerkezeti elem bővítésével. 
❖ Földkábeles megoldású közművezetékek elvárása. 
❖ Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság, környezeti 

terhelés tűrés, invazív fajok kerülése, díszítő hatás stb.) 
❖ Legalább egyoldali fasor lehetőségének megteremtése. 
❖ Utcakaraktert őrző előkerti kialakítás. 
❖ Takaratlan tűzfalakat eredményező épület-elhelyezés kerülése. 

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A meglévő telekszerkezet megtartása. 
❖ Telkek összevonása esetén a jelenlegi telekstruktúrára utaló épülettömegek használata, ezzel a 

telekszerkezet arculati megőrzése. 
❖ Tömbbelsők feltárásánál egyedi lakópark jellegű beépítés is elképzelhető. 
❖ Utcai nyílászárók helyzetének, anyaghasználatának minőségi elvárásokhoz igazítása. 
❖ Garázselhelyezésnél a közterületi látvány figyelembe vétele.  
❖ Telkenként egyetlen garázsbejárat létesítése. Szükségesség esetén összefogott garázsbejárat 

kialakítása. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Léptékhelyes, az utcaszélességhez alkalmazkodó épületek kialakítása. 
❖ A kisvárosias jelleg megtartása, egyedi motívumok használatával együttesen. 
❖ Modern építészeti elemeknek való teret engedés. 
❖ Homlokzati osztások alkalmazása, nyílászárók arányhelyes kialakítása. 
❖ Utcában kialakult tetőgerincirány figyelembe vétele. 
❖ Harmonikus homlokzatszínezés kiválasztása.  
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége 
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 

❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 
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Hagyományos ropa-téglás homlokzat  
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 4. INTÉZMÉNYI TERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A Város jelentős, döntően oktatási, szociális, illetve jelentős zöldfelületű intézményeinek helyet adó telkek 

területe  

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Az intézményt felkeresők számára közterületi parkolás biztosítása. 
❖ Az intézmények bejáratának kiemelése felirat, burkolat, növényzet, köztéri alkotás által. 
❖ Nagyvonalú, léptékhelyes térburkolat kiválasztása.  

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Az intézmény igényének megfelelő telekszerkezet kialakítása. 
❖ Funkció és forma megfeleltetése. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Modern építészeti elemeknek való teret engedés. 
❖ A kor lenyomatát visszatükröző építészeti értékek megteremtése. 
❖ A városias jelleg erősítése.  
❖ A környezethez való illeszkedés. 
❖ Belmagasság lakófunkciót meghaladó elvárása. 
❖ Homlokzatszínezés szomszédsággal, térfallal, burkolattal harmonikus kiválasztása.  
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége 
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 

❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 

 

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Grafikai minőségű felirat elvárása. 
❖ Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 

 

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Kertészeti javaslat figyelembevétele. 
❖ Nagy lombkoronaszint elvárása. 
❖ Árnyékolásra alkalmas növénytelepítés. 
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 GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB TERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A Város gazdasági potenciálját jelentő telephelyek területe. 

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A teherforgalmi igényekre méretezett behajtási sávok kiépítése. 
❖ A teher- és személyforgalom nagyságrendjét figyelembe vevő kialakítás. 
❖ Gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása.  

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A telephely igényének megfelelő telekszerkezet kialakítása. 
❖ Közterület felőli látvány növényzettel való oldása. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épülettömeg megtörése, nyaktagok beiktatása. 
❖ A kor lenyomatát visszatükröző építészeti értékek megteremtése. 
❖ Ipari jelleg erősítése.  
❖ Letisztult formavilág, minőségi anyagok. 
❖ Harsány színek kerülése, erős színek arányának alacsony szinten tartása. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek homlokzati megjelenésének építészeti koncepcióként való kezelése. A 
homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 

 

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Grafikai minőségű felirat elvárása. 
❖ Fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 

 

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Kertészeti javaslat figyelembevétele. 
❖ Arculatot javító, technológiának nem ellentmondó növénytelepítés. 
❖ Parkolók árnyékolására alkalmas növénytelepítés. 
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 5. SPORT- ÉS REKREÁCIÓS TERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A terület magában foglalja a sport- és szabadidős területeket, az üdülőterületeket, az erdőterületeket és a 

vízfelületeket. 

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Az intézményt felkeresők számára közterületi parkolás biztosítása. 
❖ Az intézmények bejáratának kiemelése felirat, burkolat, növényzet, köztéri alkotás által. 
❖ Nagyvonalú, léptékhelyes térburkolat kiválasztása.  

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Az intézmény igényének megfelelő telekszerkezet kialakítása. 
❖ Funkció és forma megfeleltetése. 
❖ Növényzet szerepének kiemelése. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Léptékhelyes épülettömegek létrehozása. 
❖ A kor lenyomatát visszatükröző építészeti értékek megteremtése. 
❖ A környezethez való illeszkedés. 
❖ Homlokzatszínezés szomszédsággal, térfallal, burkolattal harmonikus kiválasztása.  
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége 
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 

❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 

 

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Sport- és szabadidős területeken grafikai minőségű felirat elvárása. 
❖ Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 

 

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Sport- és szabadidős területeken kertészeti javaslat figyelembevétele. 
❖ Erdőterületeken erdészeti szempontok érvényesítése. 
❖ Nagy lombkoronaszint elvárása. 
❖ Árnyékolásra alkalmas növénytelepítés. 
❖ Vízfelületek mellett természetközeli állapot megőrzése. 
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 7. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A terület magában foglalja a nagytáblás és a kisparcellás mezőgazdasági területeket, valamint a 

szőlőterületeket. 

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A mezőgazdasági táblák megközelítésének ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése. 
❖ A mezőgazdasági utak kiszabályozásának – fenti célon túli – kerülése. 
❖ Szőlőhegyi kiskertek úthálózatánál a vízelvezetés övárok-rendszerrel való rendezése.  

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ Mezővédő erdősávok létesítése. 
❖ Telkek megközelítésének rendezése. 
❖ Telkek bekerítésének elkerülése. Szükség esetén villanypásztor alkalmazása. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Mezőgazdasági parcellák épületekkel való beépülésének kerülése. 
❖ Szükséges épületállomány koncentrált, majorokba való szervezése. 
❖ A funkciónak megfelelő épülettömeg megteremtése, a környezeten messze túlnövő épületek 

kerülése. 
❖ Homlokzatszínezésnél fehér, illetve pasztellszínek alkalmazása.  
❖ Minőségi anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 
❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 

 

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Grafikai minőségű felirat elvárása. 
❖ Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 

 

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Nagy lombkoronaszint elvárása. 
❖ Árnyékolásra alkalmas növénytelepítés. 
❖ Mezővédő erdősávoknál természetközeli állapot megteremtése. 
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 KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEKRE SZÓLÓ JAVASLAT 

A terület magában foglalja a bel- és külterületi közúti és vasúti területeket és létesítményeket. 

 

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A közlekedés műszaki és biztonságtechnikai feltételeinek biztosítása. 
❖ Gyalogos-, kerékpáros- és személygépkocsi forgalom igényeinek kielégítése. 
❖ Zöldfelületek létesítése.  
❖ Átlátható kialakítás és táblarendszer. 

 

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

❖ A létesítmény igényének megfelelő telekszerkezet kialakítása. 
❖ Funkció és forma megfeleltetése. 
❖ Növényzet szerepének kiemelése. 

 

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Léptékhelyes épülettömegek létrehozása. 
❖ A kor lenyomatát visszatükröző építészeti értékek megőrzése/megteremtése. 
❖ Egyedi jelleg hangsúlyozása. 
❖ Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat. 

 

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Épületgépészeti elemek esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása. 
❖ Napkollektorok példaszerű felszerelése. 

 

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Grafikai minőségű felirat elvárása. 
❖ Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése. 

 

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

❖ Kertészeti javaslat figyelembevétele. 
❖ Nagy lombkoronaszint elvárása. 
❖ Árnyékolásra alkalmas növénytelepítés. 
❖ Díszítő jelleg előtérbe helyezése. 
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 ÉPÜLETELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓD 

Zártsorú beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van 

hagyva az utcáról feltáruló látvány. Tűzfalak 

alakulnak ki, amelyek sebként jelentkeznek a 

településképben. A rossz példák emellett 

bemutatják azt az építtetői attitűdöt is, amelyik 

formálisan, síkban kiterítve, tartja magát az 

előírásokhoz, ám térbeli megjelenése az elvárással 

ellentétes eredményre vezet. 
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 ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE, TETŐGERINC-IRÁNYRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Oldalhatáron álló beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az utcai épületelhelyezési ritmussal megegyező, 

tömegében is ahhoz alkalmazkodó épület-

elhelyezés kívánatos. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési mód NEM JAVASOLT: 

A rossz példa azokról az épületelhelyezésekről 

kíván lebeszélni, amelyeknél a szomszédos 

épületekhez nem alkalmazkodó módon kerül sor a 

telken az épület felépítésére. Az utcai homlokzatok 

rendezett sorát megtörő, mind tetőgerinc 

irányában, mind alaprajzi méreteiben attól elütő új 

épület az utcaszakasztól különbözni-akarást 

szemlélteti, ami a település képe szempontjait nem 

követendő magatartás. 

 

A rossz példák között kaphatna helyet az is, amikor az építési helyen belül, de a szomszédos épületek előkerti 

mértétől eltérően kerül sor az épület felépítésére. Rossz példa még a telekhatárokkal párhuzamos vonalaktól 

eltérő, ferde épületelhelyezés. 
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 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos lejtő felőli 

megjelenés elérésére, valamint a terep lejtését 

figyelembe vevő épület-elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a terepviszony. Az első esetben lejtőirányra ültet 

egy sík terepre tervezett házat, míg a többi esetben megpróbálja sík tereppé varázsolni a lejtős terepet. 

Valamennyi esetben esetleges, logikát nélkülöző megoldások, utcaképet bántó megoldások születnek.  
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 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos lejtő felőli 

megjelenés elérésére, valamint a terep lejtését 

figyelembe vevő épület-elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyike álcázza az elkövetett 

hibát, mégis markánsan visszatükrözi azt. A 

szomszédos telkek csatlakozási vonalát megőrzi, 

innen azonban átalakítja a teljes telek felszínét. 

Célja a sík terep elérése, amelyet sík terepen 

elhelyezkedő telek megvásárlásával kellene 

elérnie.  
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a szomszédos épületek tömege. A beépítési 

paraméterek mechanikus betartása nem eredményez utcaképi illeszkedést. Emellett a tömegforma, több 

esetben is, alaprajzi nehézségeket okoz. 
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák között megjelennek a 

telepítésükben már a szomszédságukhoz közelítő 

megoldások is, ám mindegyiknél elkövetve azt a 

homlokzati hibát, amellyel azoktól homlok-

egyenesen más arculati megoldásúvá válnak. 
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 ÉPÜLETMAGASSÁGRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Épületmagasságra az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületmagasságnál a szomszédos épületekkel 

megegyező, az utcaképben egységes megjelenést 

kölcsönző megoldás támogatott. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szomszédságától különböző magasságot mutató épületek törést eredményeznek az utcaképben, a kialakult 

egységet megbontják. Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük 

kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek bővítésénél a merőleges oldalszárny 

alkalmazása javasolt. Ezzel az utca felőli 

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség 

nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező 

módon alakítható ki. 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés toldás látszatát kelti, szervetlen épületkapcsolatot eredményezve. Az épületektől elforduló, azzal 

45 fok körüli szöget bezáró elrendezés nem az oldalhatáron álló beépítésű utcasorba kívánkozó elem. A 

kisléptékű épületelem nem előkerti megjelenésre méltó. Az épület oldalirányú bővítését pedig a tetőidom 

nem tudja kedvezően követni. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek toldásánál a merőleges oldalszárny 

alkalmazása javasolt. Ezzel az utca felőli 

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség 

nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező 

módon alakítható ki. 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés során az eddig rövidebb oldalával megjelenő, utcára merőleges épület utcával párhuzamossá válik, 

noha a tetőidomával próbál ettől eltérő képet mutatni. Utcaképi elemként semmivel sem kedvezőbb, mint 

egy hosszoldalával utcával párhuzamosan telepített épület. 
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 TETŐIDOMRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőidom kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőidom kialakításánál a szomszédos épületek 

tetőidomához alkalmazkodó megoldás javasolt. 

Hagyományos elrendezésű, oldalhatáron álló 

beépítési módú telkeknél ez döntően magas tetős 

kialakítást takar. 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az öncélú formai kialakítás elkerülése javasolt. A szomszédságra és az utcaképre figyelmet fordító, az épület 

nagyságrendjével összhangot mutató megoldások alkalmazása kívánatos. A rossz példák érzékeltetik, hogy a 

beépítési paraméterek önmagukban nem elégségesek a kedvező megjelenés elérésére. 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 118 

 TETŐHÉJALÁSRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőhéjalás kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőhéjalás anyagában és színében egyaránt 

alkalmazkodjon a szomszédos ingatlanok 

kialakításához. Minőségi anyag, visszafogott színek 

jellemezzék a tetőt. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőhéjalásnál kerülni kell a zavaró mintákat, valamint a tobzódó színhasználatot. Kerülni kell továbbá az 

eltérő színű tetőelemekkel szavakat, ábrákat formáló megoldásokat. 
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 KERÍTÉS KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Kerítéseknél az alábbi kialakítási mód JAVASOLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört megvalósítására mutatunk 

néhány mintapéldát. A teljes átlátást biztosító és a 

részben zárt kialakítás növényzettel való 

kombinálásából születhetnek meg a legkedvezőbb 

megoldások. 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört kialakítása nem jelenthet egyet a formákkal kivágott kerítéselem megvalósításával. A tömör 

kerítés jó néhány esetben nem kerülhető el. Ilyennek tekinthető a környezeti terheléstől való védelem, az 

örökségi szempontok érvényesítése, valamint az építészeti koncepciót szolgáló kialakítások esete. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK ELRENDEZÉSÉRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Az épület utcai nyílászáróinak elhelyezésére az alábbi mód JAVASOLT: 

Az utcai ablakok ritmusa a szomszédos épületekkel 

mutasson összhangot. A nyílászárók darabszáma és 

elrendezése törekedjen a harmóniára. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcai ablakok formai kialakításánál törekedni kell az öncélú formák alkalmazásának mellőzésére, 

méretében, mennyiségében a hagyományos ablakok visszatükrözésére, de mindenek előtt a homlokzat 

kedvező arányrendszerének megteremtésére.  
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B) KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, 
KÖZKERTEK 

A településen közlekedő alapvető intuícióit a közterületek minősége és a közterületeket keretező 

épülethomlokzatok, valamint utcáról feltáruló magánkertek látványa határozza meg. A közterületek igényes 

kialakítása a leghangsúlyosabb, hiszen itt és ezeken át közlekedve érhetjük el célpontunkat, haladhatunk át 

a településen. Közterületnek tekintjük a közlekedési célra szolgáló területeket: így a közutakat, utcákat, 

tereket, kerékpárutakat, gyalogutakat, sétálóutcákat, valamint a zöldterületeket: így a közparkokat, 

közkerteket.  

A közterületek lehetnek karakteres elemek, melyek a település ikonikus pontjaivá válhatnak, amit minden 

áthaladó csodál és megjegyez (mint a lenti példa is mutatja), de szolgálhatnak stílus nélküli, jellegtelen, netán 

nyomasztó közlekedő felületként is, melyet az áthaladó elfelejt, vagy igyekszik elfelejteni. Rajtunk áll, hogy 

melyik minőségében szeretnénk ezeket látni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fákkal szegélyezett park 

 

 

A következő fejezetekben a közterületekkel szembeni elvárásainkat fogalmazzuk meg. 
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 UTCÁK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Az utcák kialakításánál azok meghatározó tulajdonságaira, elemeire tudunk javaslatokat megfogalmazni, 

melyek számbavétele az alábbiakban szerepel: 

❖ szélesség; 
❖ nyomvonal; 
❖ lejtésviszony; 
❖ szerepkör; 
❖ szomszédság funkciója; 
❖ térfal, kerítés, előkert; 
❖ burkolat; 
❖ zöldfelület; 
❖ közműelem; 
❖ köztárgy. 

Az alábbiakban a fenti elemekre fogalmazzuk meg javaslatainkat.  

Szélesség: 

Az utcák szélességi viszonyainál 

figyelembe kell venni, hogy ezek a 

történeti települési térség elemei-e. Ha 

igen, akkor gondos mérlegelést követően 

dönthető el, hogy megváltoztatásuk jár-e 

annyi előnnyel, amely kárpótol minket a 

hagyományos utcakeresztmetszet 

eltűnéséért. Elsősorban közlekedési 

indokok jelentkezhetnek egy utca 

szélesítésére. Fontos ennek mindenre 

kiterjedő részletes elemzése, a 

megvalósulás valós szükségének 

eldöntése, hiszen a forgalom központba 

való beeresztése ma már nem cél, sőt éppen a régi utcák varázsának megőrzése jelentkezik igényként. 

Mérlegelni kell mindezek mellett az egyes közlekedési módok viszonyait is, hiszen hazánkban is egyre inkább 

teret nyer a kerékpáros közlekedés, emellett a lakosság egészségének megőrzését szolgáló gyalogos 

közlekedés népszerűsítése is, melyek egy utca szélességének meghatározásakor figyelembe veendő 

szempontok. Csakúgy, mint az árnyat adó fák jelenléte az utcakeresztmetszetben, mely kérdést a 

későbbiekben is tárgyaljuk. 

Új utcák megnyitásakor lehetőség van nemcsak a régi településkarakter továbbvitelére, ahhoz szervesen 

illeszkedő jellegű településrész kiépítésére, de akár ettől eltérően új, más karakterű településrész 

megteremtésére is, melyben a közterületek keresztmetszeti elrendezése, szélessége új lehetőségeket rejt 

magában. Új közterület kialakításakor javasolt a változó közlekedési szokásokhoz való alkalmazkodás: ma már 

nem feltétlenül a gépjárműközlekedés az elsődleges, éppen emiatt nem feltétlenül a gépjárművekhez kell 

szabni az utcákat, sokkal inkább a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedés igényeihez. A változó klímához való 
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alkalmazkodás jegyében szükséges az utcákban az árnyékot adó fák jelenléte, melyek keresztmetszeti 

vonatkozása szintén figyelembe veendő tervezési feladat. 

Nyomvonal: 

Nyomvonalbeli kialakítás terén szükséges 

megkülönböztetni a már kialakult, 

történeti településrészeket, melyek 

utcanyomvonala önmagában is település-

karaktert meghatározó sajátosság lehet 

(például az egyutcás települések hosszú 

utcái, vagy hegyvidéki települések ágas-

bogas utcahálózata). Az újonnan 

kialakítandó utcák nyomvonalának 

meghatározásában elsődleges szerepe 

kell, hogy legyen a meglévő hálózat 

mellett a lejtésviszonyoknak is. Gyakori 

kísértés, és helykihasználás 

szempontjából ideálisnak tűnő megoldás sík terepen a sakktáblaszerű hálózat kialakítása, egymáshoz 

derékszögben csatlakozó utcákkal. A hosszú egyenes utcák azonban unalmas utcaképet eredményeznek, 

ezért sík terepen is ajánlatos megtörni a kialakítandó utcák nyomvonalát, mely egyben változatosságot is hoz 

a településképbe. 

Lejtős helyzetben az utcák nyomvonalvezetésében a lejtőre merőleges helyzet a kedvező, mely 

közlekedésbiztonsági szempontból is a legjobb. Éppen ez utóbbi miatt csak a legszükségesebb esetekben 

javasolható lejtőirányú keresztutcák kialakítását, mely elsősorban télen okozhat veszélyes helyzeteket a 

közlekedésben. Szintén javasolt változatos lejtésviszonyoknál az utcahálózat és a kilátás viszonyainak 

kiaknázása, ahogy az a fenti képen is látható: a szép kilátás, a változatos vonalvezetésű utcák izgalmas, 

értékes lakóterületeket eredményezhetnek. 

Az utcák lejtésviszonyai alapján a lejtős 

kialakítás mellett a lépcsős kialakítás is 

elképzelhető. Mindkettő egyediséget 

kölcsönöz a közterületnek, sajátos 

arculattal látva el ezeket. Lépcsők 

kialakításánál azonban fokozottan ügyelni 

kell a természetes, elsődlegesen a 

helyben megtalálható anyagok 

használatára, a míves részletképzésre, 

illetve – ahol csak lehetséges, – az 

akadálymentes megközelítés 

lehetőségére is, különösen 

közintézményeknél.  
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Szerepkör: 

A közterület szerepköre a betöltött 

funkció függvénye. Más kialakítást igényel 

például a kerékpárút (amint képünk is 

mutatja), és más kialakítást várunk el egy 

autópályától, sétálóutcától, vagy egy 

vegyes használatú utcától. Mindegyik 

esetben a korrekt, jó minőségű burkolat és 

alépítmény elvárása jelentkezik, a 

kapcsolódó burkolati elemek, a funkció 

által megkövetelt infrastruktúra-elemek 

(sétálóutcákban utcabútorok, köztárgyak, 

autópályáknál pihenők) és az utat, utcát 

kísérő zöldfelület összehangolt, igényes 

kialakítási igényével együttesen. A burkolatok, alépítmények kérdésén túl nem lehet túlhangsúlyozni az utcák 

zöldfelületét, mely szintén kardinális kérdés korunk változó klímáját tekintve. Az alacsony gépjármű forgalmú 

utcákban, ahol a gyalogosok, kerékpárosok forgalma nagyobb, mindenképp jelentős hangsúlyt kell kapnia a 

fáknak, hiszen a gyalogos, kerékpáros forgalom védtelenebb az időjárás viszontagságaitól. 

Az utcák legfontosabb használói (az utca, vagy út szerepkörétől függetlenül) elsősorban az emberek, ezért a 

kialakításban, a szerepkör meghatározásában olyan egyensúlyt kell találni, mely minden használó fél számára 

megfelelő kompromisszum, és az egyes használati módok (másképp fogalmazva az utca szerepkörének 

szegmensei) ne kerüljenek konfliktusba egymással. Nem előnyös tehát, ha a különböző használati módok 

indokolatlan túlsúlyba kerülnek valamelyik másik használati mód rovására. Visszafordítva: ahol nincs 

elegendő tér mindegyik közlekedési mód számára, ott szükséges elgondolkodni a közterület jövőjén, 

figyelembe véve a változó trendeket. Ebből fakadóan, ahol szükséges, a gépjárműforgalom korlátozása 

közterület-alakítási kérdéseket is vonhat maga után, legfontosabb követelmény azonban minden esetben 

egyértelmű, a sérülékenyebb használót (autósokkal szemben a kerékpárosokat, gyalogosokat, 

kerékpárosokkal szemben a gyalogosokat) előnyben részesítő megoldás. 
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Szomszédság funkciója: 

A közlekedési felületek összeköttetést 

biztosítanak a településen belüli és 

településközi forgalom számára. A 

szomszédság funkciója oly módos játszik 

szerepet mindezekben, hogy 

meghatározza, hogy mely célközönség és 

milyen szállítási eszközök 

igénybevételével veheti birtokába a 

szomszédos területeket. A funkcionális 

kialakítás mind anyaghasználat, mind 

szélesség, mind anyagminőség 

szempontjából tehát elvárás. 

 

Térfal, kerítés, előkert: 

A közterület megjelenése függ az ezt 

kísérő térfal látványától. Emiatt az 

épületek utcai homlokzatkialakítása, 

anyaghasználata és színezése e 

jelentőségre tekintettel kell, hogy 

megtörténjen. Előnyösnek tekinthetőek a 

hagyományokat tükröző homlokzati 

arányok és kialakítások, a világos, pasztell 

árnyalatú épületszínek, a világosabb kő-, 

illetve téglaburkolatok. Térfalak nemcsak 

homlokzatokkal, hanem növényzettel, 

zöldfelületekkel is képezhetünk, melyek 

hatékonyan alkalmazhatók nem kívánt 

látványok eltakarására, figyelem felhívására, illetve elterelésére is.   
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Burkolat: 

Az utcák burkolatánál a funkcióra 

helyeződik a hangsúly, mindemellett az 

esztétikum szerepét is hangsúlyosan kell 

kezelni. A jó utcaburkolat kifejezi, hogy 

mely járművek számára került 

kialakításra, kellő szélességet biztosít a 

használói számára, valamint színét és 

minőségét hosszútávon megőrző 

anyagból készül. Kisebb terhelésű 

utcáknál általános elvként mondható ki, 

hogy tartóssági, fenntarthatósági, 

esztétikai szempontok miatt előnyösebb 

beton térkő burkolat alkalmazása, mint az 

aszfalt burkolatoké. Noha kivitelezésük drágább, mivel könnyebben felszedhető és újra lerakható, hosszabb 

távon mégis olcsóbb az aszfaltnál, az időközben szükségessé váló közmű-munkák, üzemzavarok esetén 

könnyebben kezelhető, javítható, esztétikai minőségét hosszabb távon megőrzi, és kátyúk kialakulásától sem 

kell tartani. 

Zöldfelület: 

A zöldfelületek hátteret biztosíthatnak az 

épületek számára, keretezhetik a 

közlekedőfelületeket. Minőségi kialakítás 

esetén önálló tényezővé növik ki 

magukat. Ebbéli szerepük erősítését 

szakemberek általi megtervezésük, 

karbantartásuk, folyamatos víz- és 

tápanyagutánpótlásuk megszervezése 

biztosítja. 

A fentiekben is tárgyalt szempontok 

értelmében a növényzet szerepe 

esztétikai, ökológiai és éghajlati 

szempontból is nélkülözhetetlen a 

települések életében, így az utcákban is. A gyalogosok, kerékpárosok védelme mellett a jól fenntartott 

zöldfelületek alkalmasak az előnytelen látványok takarására, hangsúlyok megváltoztatására, aránytalanságok 

kiküszöbölésére, emellett a települési klímára is jótékony hatást gyakorolnak. 

A közterületek zöldfelületi kialakítása sohasem lehet koncepció nélküli, különben a szemlélőben 

bizonytalanságot kelt, ezért ugyanúgy, ahogy az épületek esetében egy-egy motívum, tömegforma 

meghatározó tényező lehet, szükséges a következetesség a növényzet kialakításában is. Ilyen motívumok 
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lehetnek az alkalmazott fajok, fajták, sorrend, habitus, virágzó felületek, az utcabútorok, köztárgyak és a 

növényzet kapcsolata, és még számos további szempont. 

Közmű: 

A közművekről a vezetékek, műtárgyak 

településképet romboló hatása jut 

általában eszünkbe, ezek között is 

elsősorban a légvezetékek és a tájkép, 

utcakép, illetve a növényzet konfliktusos 

kapcsolata. A látképben megjelenő 

vezetékek látványa erősen csökkenti 

annak élvezeti értékét: a településekben a 

természet nyomait kereső ember szívét 

melengeti, mikor a látványt nem zavarják 

tartóoszlopok és kábelek. Különösen 

komoly konfliktust jelentenek a vezetékek 

védőtávolságán belül, netalán a vezetékek alatt megjelenő fák, fasorok, melyek jövője a vezetékek kényszerű 

védelme miatt megpecsételt: a gyakran szakszerűtlen metszés hatására a fák hamar megbetegszenek és 

elpusztulnak. A fentiek miatt javasolt minden lehetséges helyzetben a légvezetékek föld alá helyezése is. 

Noha kivitelezésük és fenntartásuk így drágább, arculati szempontból mindenképpen előnyösebb. Emellett 

az utca képére védőtávolságuk okán hatással vannak a föld alatt húzódó vezetékek is, ezért a közművek 

kialakításánál törekedni kell arra, hogy a növényzet számára minél több hely jusson. 

Üdítő színfolt, amikor a településképbe kombinálva egy-egy míves részleten megjelenő, közművekhez 

köthető jelzés, szépen kidolgozott műtárgy kap helyet a közterületen. Ilyen lehet egy-egy ivókút, vagy közkút, 

vagy a település arculatába illeszkedő megjelenésű világítótest.  

Köztárgy: 

Köztárgyak nélkül a közterület üres, 

korlátozott funkciók betöltésére alkalmas. 

A köztárgyak kialakításánál a tartósságra, 

minőségmegőrzésre, színhasználatra, 

funkcionalitásra, és nem utolsósorban az 

esztétikai minőségre kell a hangsúlyt 

helyezni. Az egyes utcabútoroknak, 

köztárgyaknak összhangban kell lenniük a 

település teljes arculatával. Nem szabad 

arculatot meghatározó, túl karakteres 

tényezőkké válniuk, de a jól kiválasztott 

utcabútorok, köztárgyak (padok, világító-

berendezések, hulladékgyűjtők, 

növényládák, buszmegállók) kiegészítik, erősítik a település karakterét, illeszkednek abba. 
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 TEREK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

A különböző teresedések fontos elemek a 

települések életében. A lakosság 

találkozási színtereiként meghatározó 

szerepet játszanak a közösségi élet 

kialakításában, emellett jelentős a 

rekreációs funkciójuk is. Ahogy nevük is 

mutatja, a terek fellazítják a kötött 

településszövetet, nyitottabbá, 

szellősebbé teszik azt. Nemcsak a lakosság 

találkozási pontjai ezek, de sok esetben a 

közintézmények sűrűsödési helyei, éppen 

ezért fontos közlekedési csomópontok is 

(kialakulásuk alapvető oka is a közlekedési 

útvonalak találkozása), egyben a települések reprezentációs helyszínei is. Fontos ezért, hogy a közterek 

kialakítása megfeleljen azoknak a követelményeknek, melyeket a valós, illetve potenciális használók 

támasztanak, egyben kommunikáljon a településről, mintegy kivonatot adva róla. 

Alapvető tér-képzési alapelv, hogy a különböző funkciójú térrészek egymástól jól el legyenek határolva, 

melyet zöldfallal, kerítéssel, burkolatjelzéssel lehet elérni. (Nem szerencsés, ha például a gyalogos forgalom 

a kerékpárosokkal keveredik, vagy a futók a játszótéren haladnak át.) Amellett, hogy fontos a funkciók 

szétválasztása, nem szerencsés, ha a köztéren a gépjárműközlekedés túlzottan dominál, ez élhetetlenné 

teheti a teret, egyben utat nyithat annak leromlása előtt. Fontos szempont, hogy jól átlátható és napos--

árnyékos helyek egyaránt legyenek a tereken. Mivel a közterek az időtöltés helyszínei is, utcabútorzat 

elhelyezése is elengedhetetlen.  

Köztereken előnyösebb a növényzet alkalmazása térhatároló elemként. A terület szélességéhez mérten kell 

a növényanyagot megválasztani, hogy a térmélység és a “határoló fal” magassága ne keltse bezártság érzését. 

Ezt a különböző alakú és méretű fákkal és a fák előtti cserjék, évelőágyak és egynyáriak kiültetésével lehet 

elérni. Évszaktól függően is változik egy lehatárolt terület nagyságának érzékelése. Az örökzöldek állandó 

térfalat képeznek egész évben, míg a lombhullató növények télen átlátást engednek, megnyitva a teret. 
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 KÖZPARKOK, KÖZKERTEK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Közparkok és közkertek kialakítása, 

tervezése során a legfontosabb 

szempontok: a szükséges funkciók 

arányos és megfelelő elhelyezése, az 

akadálymentes megközelítési lehetőség, a 

sokféle igényt kielégítő, funkciógazdag 

kialakítás, és a magas szintű esztétikum, 

továbbá a gyomosító, inváziós 

növényfajok kerülése. Mivel a feladat 

komplex, igen sokrétű és számos szereplő 

együttműködését követeli meg, javasolt a 

közparkok, közkertek megtervezését és 

kivitelezését szakemberekre bízni. 

A kialakítás, tervezés során a fontosabb, mérlegelést igénylő szempontok: 

❖ A használók köre: 

A közparkokat, közkerteket általában mindegyik korosztály használja, a használat módja és az igények 

azonban jelentős mértékben változnak korosztályok szerint, mely a funkciók térbeli elhelyezkedésére 

is hatással van. Míg a gyermekek számára elsősorban a szabadtéri játékok jelentik a szinte kizárólagos 

igényt, az idősebb korosztályok felől a mozgás változatosabb formái jelenhetnek meg igényként 

(fitnesz-eszközök, erdei tornapályák, általános és speciális jellegű sportpályák), de értékelik a 

közösségi tereket, díszkerteket is. Mivel a felhasználók ismerik legjobban saját igényeiket, a közösségi 

tervezés fontossága ebben a kérdésben vitathatatlan. 

❖ A közpark, közkert vonzáskörzete: 

Egy közterület vonzáskörzetének nagysága több tényezőtől függ, ezek közt azonban mindenképpen 

lényeges a terület nagysága és a funkciók egyedisége. A közpark közlekedési és infrastruktúra-

hálózatát úgy kell méretezni, hogy arányos legyen a várható terheléssel. A túl- és az alulméretezett 

infrastruktúra egyaránt növelik a költségeket, emellett aránytalanságot, vagy fenntartási 

hiányosságokat eredményezhet. 

❖ Víz alkalmazása: 

A víz megjelenése általában mágnesként vonzza a használókat, különösen akkor, ha az a használattól 

nem elzártan jelenik meg szökőkutas medenceként, vagy kerti tóként. Amellett, hogy a vízfelületek, 

szökőkutak, vízjátékok díszei a területnek, a helyi klímára is jótékonyan hatnak, a használóknak 

hozzáférhető módon alkalmazva pedig jelentős szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. 

❖ Az alkalmazni kívánt köztárgyak, utcabútorok funkciói, megjelenése, elhelyezése: 

A köztárgyak megjelenése, esztétikai és anyagi minőségének kiválasztása körültekintést igényel a 

tervezéskor: egy rosszul megválasztott bútorzat egy modern kialakítású közterületet modorossá, egy 

historizáló, tájképi kertet idéző kialakítású kertet idegenné, szétesővé, következetlenné tehet. Az 
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egyes bútorok elhelyezési módja szintén körültekintést igényel, attól is függően, mi az elérendő cél: 

kevesebb hulladékgyűjtő kihelyezése egy tájékoztató tábla kíséretében növelheti a használók 

környezettudatosságát, csökkentheti a keletkező hulladék mennyiségét, egy jól elhelyezett pad 

lehetőséget nyújthat nyugodt beszélgetésre, míg ha rossz helyre kerül, senki sem használja. 

❖ Alkalmazni kívánt növények: 

A tervezett közpark fő alkotóelemei, „építőkövei” a növények, melyek a használók számára árnyat, 

esztétikai élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Mindezek mellett ökológiai szerepük sem 

elhanyagolható, hiszen más emlősök, rovarok számára élőhelyet nyújtanak, más növényfajokkal 

társulásokat alkotnak, így nem megengedhető olyan fajok alkalmazása, melyek kivadulva 

gyomosítanak, invzáziósan terjednek, a meglévő természetközeli élőhelyeket károsítani képesek. 

Mindezek tükrében megjegyzendő, hogy egyetlen közkert, közpark sem kezelhető önmagában, hiszen egy 

nagyobb zöldfelületi rendszenek a részei. A közparkok, közkertek kialakítása, tervezése, fenntartása egy 

települési szintű zöldfelületi rendszer-fejlesztési/fenntartási terv szerint kell, hogy történjen, mely lehetővé 

teszi, hogy azonos szemléletben, azonos minőségben működhessenek a település közterületei, legyen szó 

akár játszóterekről, utcákról, fasorokról, közparkokról. 
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 TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Településszegélynek a belterület és a 

külterület határát nevezzük, mely 

határozott védelmet nyújt mind a 

lakóterületeknek, mind a külterületnek az 

ellentétes oldalról érkező hatásoktól, 

egyben tájba illeszti, „keretbe helyezi” a 

települést. Ideális esetben a 

településszegély elsősorban fás-cserjés, 

vagy éppen ligetes, intenzív műveléstől 

mentes terület, melynek a zaj-, por-, és 

klímavédelem mellett kézenfekvő funkciója a rekreáció, a természet- és tájvédelem.  

A szántóföldek és a lakóterületek közötti sávot fa- vagy cserjesor, esetleg erdősáv telepítése adhatja. Az így 

kialakított zöldsáv esztétikusan választja el a különböző területhasználatokat és védi a településen lakókat a 

portól, hófúvástól, széltől. További előnye ökológiai szerepe: növeli a biológiai sokszínűséget azáltal, hogy 

növény- és állatfajoknak biztosít élőhelyet. 

A településkapuk a bevezető utak mellett, a település szegélyén elhelyezkedő figyelemfelkeltő objektumok, 

a város kezdetét jelzik. A zöldkapu egy felkiáltójel, ami az érkezőket színes, a településre jellemző 

motívumokkal fogadja, és felkelti a figyelmet. Itt kaphatnak helyet a dekoratív kiültetések, virágágyak, 

virágládák, információs táblák és a helyi látványosságokról tájékoztató táblák is. Két okból is fontos elemei a 

bevezető utak menti zöldkapuk a település arculatának: egyrészt esztétikus keretbe foglalják a köztük futó 

főutcát, megkülönböztetik a szomszédos településektől és felkeltik az emberek figyelmét. Másrészről a 

zöldkapukban már sok mindent el lehet mondani a településről. Egy jól megszerkesztett táblával egyszerre 

lehet üdvözölni a látogatókat és felhívni a figyelmet az értékekre és a szolgáltatásokra, egyben a kapu által 

megmutatni a város rendezettségét is. 

A zöldkapukat a bevezető út két oldalán szimmetrikusan elhelyezett díszítés alkotja. A kapu lehet az út két 

oldalára telepített 50-100 méter hosszú kettős fasor, két szimmetrikusan telepített fa vagy facsoport. A 

fafajok megválasztásakor törekedni kell a termőhelyi feltételeknek megfelelő fajtára. A fákat kiegészítő 

mutatós egynyári kiültetés is kerülhet a zöldkapuba. A kiültetéseknél át kell gondolni, hogy lesz-e lehetőség 

a fenntartásra, ezért fontos hogy jól megközelíthető helyen legyenek. Az adott kiültetésnél is az a megoldás 

az esztétikusabb, ha szimmetrikusan készül, vagyis az út mindkét oldalán megtalálható. A zöldkapu elemei 

között lehetnek építészeti, vagy művészi megoldások is, például egy köztéri szobor vagy térplasztika. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, 
KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

Leszögezhetjük, hogy az alábbiakban szereplő példák kiragadottak, nem törekedtünk a teljes körű 

bemutatásra. Célunk annak felvillantása volt, hogy többféle megoldás is tekinthető jó példának. Nem kell 

tehát egyen-településtől félni, mindenki számára nyitva áll a sajátos jellegű épület, illetve telekállapot 

megteremtése. 

A jó példák orientálnak, vezetnek, de nem irányítanak. A markáns településvonások megállapításán túl 

számolunk azzal, hogy nem egy skanzen részei vagyunk, hanem egy folyamatosan változó település 

mindennapjait éljük. 

A példák mennyiségi alapját a településen fotózott képek alkotják, ugyanakkor a „jó példa” bemutatásánál 

többször is alkalmaztunk más településen talált elemeket, így téve teljessé az elképzeléseink bemutatását, 

az építkezők inspirálását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kidolgozottságában, színhasználatában autentikus, növényzettel keretezett épületrészlet.  
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A) ÉPÜLETEK 

Végigjárva a település területét megállapítható, hogy az épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket 

mutat föl. A Katonai Felmérések idejéből fennmaradt történeti köz- és lakóépületek, a 60-as évek „Kádár-

kockái”, a 70-80-as évek nagyra nőtt utcai erkélyes családi házait a mai kor mediterrán-modernista-népi 

hagyományokat felelevenítő stílus-kavalkádja jellemzi. A jó példáknál, éppen ezért, többfajta épület is 

képviselteti magát. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy épület: 

❖ építészeti értéke; 
❖ arányhelyes tömege; 
❖ minőségi anyaghasználata; 
❖ környezetéhez való alkalmazkodása; 
❖ visszafogott színhasználata; 
❖ gazdag növényi háttere; 
okán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltérő stílusú, de építészeti érték megteremtésére törekvő szemlélet.  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 134 

B) ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK, TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, 
HOMLOKZATKÉPZÉS) 

Az épületrészletek fotózása rávilágította a figyelmünket azokra az épületekre is, amelyek egészében talán 

nem tűnnek ki, ám részleteikben jó példaként szolgálhatnak. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy építészeti részlet: 

❖ arányhelyes kialakítása; 
❖ minőségi anyaghasználata; 
❖ táji jellege; 
❖ míves formai elemei; 
❖ épületszínezéshez alkalmazkodó színhasználata okán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület és a nyílászáró egységes megjelenése, színek, anyagok kedvező kombinációja.  
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C) KERÍTÉSEK 

A kerítések szerepe a településkép formálásában óriási. Ezek adják a közterület és a magántelek határát. Ezek 

látványa jelenik meg legmarkánsabban az utcaképben.  

Az áttört jelleg elvárását a környezeti terhelés, a történeti hagyományok, vagy az építészeti koncepció 

elvárása felülírhatja. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy kerítés: 

❖ arányos magassága; 
❖ minőségi anyaghasználata; 
❖ szép részletképzései; 
❖ épülettel való összhangja; 
❖ szép utcaképi jellege 
okán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyag és forma összhangjára törekvő, színezésében a környezetére figyelő megoldások.  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


HATVAN VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. DECEMBER HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 136 

D) KERTEK 

A kertek intim magánterületek. A jó példák az utcáról feltáruló részleteket mutatják. Az ellentmondás itt 

feszül e két állítás között, elbizonytalanítva bennünket, hogy láthattuk-e a település igazán szép kertjeit, 

megismerkedhettünk-e a felüdülést adó rejtett lugasokat, szaletliket. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy kert: 

❖ jól elrendezett elemei; 
❖ nyugalmat árasztó volta; 
❖ gondozott jellege; 
❖ minőségi kerti építményei; 
❖ néhány meghatározó fa jelenléte; valamint 
❖ színes – változatos növényállománya 
okán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zöldfelületek és dísztárgyak kedvező kombinációja. Hagyományos és mai elemek összhangban való kezelése.  
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E) ZÖLDFELÜLETEK 

Zöldfelületeken a település közterületi, közintézményi zöldfelületeit értjük. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy zöldfelület: 

❖ jól kidolgozott funkcionalitása; 
❖ minőségi utcabútorai; 
❖ burkolt felületeket visszaszorító volta; 
❖ díszítő funkciók megléte; 
❖ vízfelület megléte; 
❖ néhány meghatározó fa jelenléte; valamint 
❖ színes, változatos növényállománya 
okán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színeiben változatos, funkcióját betöltő, árnyékolást nyújtó elemek együttese.  
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Végiggondolt formai elemek, burkolatok és növények szép kombinálása, fenntartható felületek létesítése. 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minőségi formavilág, egyedi megjelenés.
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A) Sajátos építményfajták 
Sajátos építményfajták közé tartoznak például: 

- Közlekedési célú létesítmények 
- Hírközlési célú létesítmények 
- közmű- és energiaellátási célú létesítmények 
- bányászati célú létesítmények 
- hulladék kezelésével kapcsolatos létesítmények 

 
Nyomvonal jellegű építményfajták közé tartoznak például: 

- vasúti pályák 
- vízellátási vezetékek 
- csatornák 
- termékvezetékek 
- földgázvezetékek 
- villamos energia vezetékek 
- elektronikus hírközlés vezetékei 

 
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek javasoltak: 

- gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató; ipari; általános) területek; 
- különleges területek egy része (különösen különleges közműterület) 
- közlekedési és közműterületek 
- különleges beépítésre nem szánt területek egy része (különösen beépítésre nem szánt közműterület) 

 
Előírás javasolt a belterületi 132kV-nál kisebb szabadvezetékek földkábelre történő cseréjének általános 
előírására. 
Az egyéb műszaki berendezések esetében javasolt a takarásban történő elhelyezés, vagy a növénytelepítéssel 
történő tájba illesztés. 
Antennák és légkondicionáló kültéri egységeinek esetében javasolt a közterület felőli homlokzatra való 
rögzítés kerülése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szépen felöltöztetett közműcsatlakozás Letisztult tartószerkezet  
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 HÍRKÖZLÉSI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

A hírközlési tevékenységgel kapcsolatos építményfajtáknál javasolható a közös tornyok, nyomvonalak, 

területrészek használata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tornyok sokszorozódását elkerülendő, több szolgáltató egyazon tornyot használja.  
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 EGYÉB CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

A lenti fotón a város transzformátortelepe látható, amelyik a Zagyva folyó mentén helyezkedik el. 

Az ilyen típusú funkciók számára nehéz építészeti előírást megfogalmazni, hiszen kialakítását műszaki 

szempontok, technológiai igények szabják meg, arculati kérdéseket másodlagosan érintve kerül kiépítésre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazsnálati módját visszatükröző, markáns arculat.  
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 KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkció és forma egysége, amely látványelemmé válik. 
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Szép ívű nyomvonal, egyedi kialakítás, több nézőpont felől is kedvező megjelenés.  
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Építészeti alkotás létrehozása  
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B) REKLÁMHORDOZÓK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Egyedi művészeti alkotás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkciót visszatükröző míves grafika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hagyományos utcaképi elem használata. Egyszerű eszközökkel megfogalmazott üzletcégér  
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C) EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

Arculat szempontjából sokféle berendezés sorolható az egyéb műszaki berendezések közé. 

 KÉMÉNYEK, SZELLŐZŐK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új funkciót betöltő egykori kémény, meglepő formai elemekkel. 
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