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BEVEZETÉS 
 
 
A településkép arculati kézikönyv a település bemutatásával az épített és 
természeti értékek megismertetésével, útmutatóval segíti a település 
fejlesztésében érdekelteket. 
 
Észak-Magyarország, ezen belül Heves megye bővelkedik régi korok 
történelmi emlékeiben. Ezer év hosszú idő, mégis rohanó világunkban 
hajlamosak vagyunk elfelejteni mit is jelent ez az örökség. Házaink, 
templomaink néma tanúi ezeknek a koroknak, még akkor is, ha egy-egy 
település fejlődésének folytonossága a viharos történelmünknek köszönhetően 
többször megszakadt. Talán éppen ezért fontos olykor vallatóra fognunk 
szülőföldünk néma köveit. Nézzünk körül egy pillanatra! Vegyük észre rejtett 
értékeinket! Ne tévesszen meg minket az sem, ha az idő nyomot hagyott rajtuk. 
Saját történelmünket rejtik e falak, melyeket hozzáértéssel, szeretettel és hittel 
a mi feladatunk megőrizni, hozzáadva saját korunk értékeit. 
 
Ez a kézikönyv ebben az értékmegőrzésben és értékteremtésben kíván 
segítséget nyújtani, röviden bemutatva a település épített és természeti 
adottságait. Az örökségünk fejezetben kiemeljük azokat az objektumokat, 
épületeket, műemlékeket, melyek a település önazonossága szempontjából 
kiemelkedő helyet foglalnak el. Az ajánlások fejezetben áttekintést nyújtunk a 
község különböző karakterű részeiről, valamint az útmutatóban fogalmazunk 
meg arról, hogy milyen építészeti eszközök révén tudjuk kedvezően 
befolyásolni egy-egy utca, településrész összképét. Az utolsó, jó példák 
fejezetben pedig olyan – a településen található – épületek, utcaképi elemek 
fotóit közöljük, melyeket vagy egészüket, vagy részletmegoldásait tekintve 
példaértékűnek tartunk. A kézikönyv csupán egy útmutató, nem helyettesítheti 
a döntéshozók, az építtetők odafigyelését, az építészek felkészültségét, az 
építésben résztvevők felelősségét. 
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KÁPOLNA BEMUTATÁSA 
 
Határában a múlt században rézkori rézvésőt találtak. Első okleveles említése 
1430-ban történik, ekkor a Solymosiak birtokában volt, de Solymosi László 
magtalan halála folytán Zsigmond király Rozgonyi Péter egri püspöknek 
adományozta, személyes tulajdonul. 1430-ban Rozgonyi Péter megalapítja az 
egervári prépostságot, a prépost és négy káplánja részére javadalom gyanánt 
az egri püspökség birtokából a prépostsághoz csatolja Novajt és Kis-tályát, de 
kárpótlásul a saját személyes birtokából Sólymos, Kápolna, Felsőkompolt és 
egyéb falvakat az egri püspökségnek adja át. Ettől kezdve Kápolna és 
Kompoltnak azon része, melyet akkor Felsőkompoltnak, később 
Kiskompoltnak neveztek, mindvégig az egri püspökségé, 1804-től az egri 
érsekségé maradt. A Kápolna mellett fekvő Kiskompolt a mohácsi vész óta 
pusztán áll, a kápolnai gazdatiszt használja. Kápolna 1577 körül hódoltság alatt 
áll, a hatvani Czeffer agának is adózik. 1589-ben Fejérkövy István nyitrai 
püspök, királyi helytartó, nemes kápolnai Balogh Istvánnak, aki törökből 
harmincketted magával kereszténnyé lett s az egri vár őrségében szolgál, neki 
és rokonainak azt a kiváltságot adja, hogy a Heves megyei Kápolnán levő 
három jobbágy telkét az egri egyháznak járó mindenféle adózás és szolgáltatás 
alól mentesíti. 
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A falu 1598-ban pusztán áll. Amikor 1596-ban a püspöki birtokok központja, 
Eger a török kezére jut, a püspök-földesúr Kassára menekül, gyakori 
széküresedés áll be, birtokaival majd a szepesi Kamara, majd az egervári 
prépostság, majd Bocskay, majd Bethlen Gábor rendelkezik. 1618-ban Ugróczi 
János egervári prépostkanonok ezt és a prépostság által használt Kiskompolt, 
Sólymos falvakat egy évre bérbe adja Herencsényi István füleki alkapitánynak. 
Bethlen idejében a rendek határozata értelmében Kápolnát is kivették az 
egyházi birtokosok kezeléséből, a fejedelem rendelkezése alá került, ez pedig 
1619-ben Pirinyi Ferencnek adományozta. 1630 körül Kápolna még mindig 
„elidegenített birtok”, mert „Bocskay adta volt Tarjányi Demeternek, azután 
szállott Ugróczi Jánosra, azután Pirinyi Ferenc bírta és ő eresztette vissza 
Dienes pap úrnak.” Végre 1630-ban Dienes egervári prépost úgy egyezett meg 
Pyrker János egri püspökkel, hogy Kápolna, Sólymos, Dobi stb. három év után 
visszakerül a püspökség birtokába. 1683-ban az egész lakosság katolikus, a 
templom elpusztult, ezért a hívek a káli templomba járnak. Az Eger 
visszavételéért folyó háború idejét tartósabb elnéptelenedés nélkül élte át. 
Lakói 1696-ban mind magyarok. Nagytálya 1772. évi benépesítése idején 
Kápolnára is telepített a püspökség nagyobb számú német csoportot 
Elzászból, Bajorországból, Nassauból, de ezek néhány évtized múltán 
elmagyarosodtak. 
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Kápolna-történelmi pillanatkép 
 
Tudtad e, hogy Kápolnán volt 1849-ben a dicsőséges „tavaszi hadjárat” 
nyitó ütközete. 
A csatát, a Jókai Mór által szerkesztett 1898-as Emlékalbum a 
következőképpen írta le: 
 
„Mikor Windischgratz herczeg Budapestet elfoglalta, abban a hitben 
élt, hogy evvel a győzelemmel az egész ellenállásnak vége… Azonban 
honvédeink megmutatták, hogy legalábbis velük egyenrangú katonák. 
Dembinski lengyel tábornok, seregünk akkori fővezére és 
Windischgratz herczeg majdnem egyszerre adták ki a parancsot a 
támadó hadműveletre. Ekkor a Tiszánál összpontosított magyar 
hadsereg 51 ½ zászlóaljra, 61 lovasszázadra és 178 ágyúra rugott, ami 
összesen 49 300 ember volt. Ezzel szemben az osztrákok 40 000 embert 
és 213 ágyút állítottak. De az első napi csatában osztrák részről csak 
14 000 ember és 102 agyú, magyar részről pedig 13 000 ember és 52 
ágyú vett részt. 
A csatavonal 15 000 lépés széles volt, de komolyabb harcz csak a 
Debrő-Tófalu és Kompolt előtt fekvő erdőkben fejlett ki. Mindkét fél 
kitünően verekedett, de első nap egyik se tudott a másiktól egy 
talpalatnyi földet sem elfoglalni. Első nap se Windischgratz, se 
Dembinski, se Görgei nem vettek részt a csatában. A harczot Máriássy, 
Pöltenberg és Szekulics intézték. 
Másnap, február 27-én volt az ütközet második napja. Ezt már 
Dembinski, Görgei és Klapka intézték, s résztvettek benne Aulich, 
Dessewffy, Bátori, Schultz, Bódog, Guyon, Kmetty, Balharyn mint 
parancsnok. Windischgratz is jelen volt osztrák részen.  
Legvéresebb volt a harcz Kápolna körül. Az osztrákok a falut 
elfoglalták, de a mieink visszaszerezték. Itt történt, hogy Mednyánszky  
Cézár tábori lelkész magasra emelt feszülettel haladt rohamra menő 
csapataink élén. Végre délfelé a helység újra osztrák kézre került. Itt és 
a balszárnyon aztán nem történt nevezetes mozzanat.  
A jobb szárnyon Schlick erősen szorongatta Klapkát. Itt Verpelét körül 
folyt a küzdelem… Dembinski ezalatt kiadta a parancsot a 
visszavonulásra, amit seregünk teljes rendben, lassú lépésben hajtott 
végre. 
Windischgratz alig gondolt üldözésre. Csapatai sokkal fáradtabbak 
voltak annál és a herczeg sokkal kevésbé érezte magát győztesnek, 
hogysem elhagyták volna magukat ragadtatni a győzelem mámorától. 
A herczeget nagyon lehangolta a tapasztalat, hogy a fitymált magyar 
hadsereg mily vitéz és erős. Ez volt az első nagy tűzpróba, s csakhamar 
következett a diadalmas tavaszi hadjárat. 
Veszteségünk a két napi csatában állítólag 1 200 ember volt, az 
osztrákoké 17 tiszt és 335 legény. Az ellenségé volt a siker, de miénk a 
diadal.  
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1849 februárius 27-én Kossuth Lajos kiment a szerencsétlen 
emlékezetű kápolnai csatamezőre, s ott – a hagyomány szerint – imát 
mondott…” 
Más szájhagyomány szerint, Kossuth ezt az imáját a csata előtt mondta 
el, a ma már védetté nyilvánított Három hársfa alatt. Ezeket a hársakat 
még 1784-ben ültették az akkori paplak kertjében, a katolikus templom 
felszentelésének emlékére. A három hárs része a történelmi 
emlékhelynek kialakított Kápolnai csata emlékműnek, amely 1999. 
február 27-én, a kápolnai csata 150. évfordulójára készült. Az egykori 
-- a Tarna folyón átívelő legnagyobb, háromnyílású, kőkorlátos -- kőhíd 
kicsinyített változatára helyezték el Sebestyén Sándor szobrász bronz 
szoborkompozícióját. 
A Kiegyezést követően itt, Kápolnán állíthatták az országban az első 
48-as emlékművet. A csatában említett Mednyánszky Cézár rokona, az 
egri Mednyánszky Sándor áldozatos szervezésének köszönhetően 
1869-ben készült el az öntöttvas emlék obeliszk. 
Az emlékmű szomszédságában a 100 éves évfordulóra emlékfalat is 
építettek. 
Forrás: 
Jókai M. – Bródy S. – Rákosi V.: Az 1848/49-iki magyar 
szabadságharcz  története Budapest, Révai 1898. Kápolna története – 
Wikipédia 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
Ebben a fejezetben bemutatjuk a település épített és természeti értékeit 
 
 
Települések épített értékei (általános áttekintés)  
Az épített örökség megóvása és fenntartása az emberiséggel egyidős. 
A jelentősebb építmények vagy épített környezetek védelmét napjainkban is 
előírások, jogszabályok határozzák meg, ezáltal is elősegítve a jövendő 
nemzedékek részére történő épített kulturális értékek megismerését, 
megőrzését.  
 
Az épített örökségvédelem fokozatai: 
 
Nemzetközi védelem – világörökség szintjén meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
 

Országos védelem – műemlékvédelem, amely az országos szinten 
meghatározott építmény, vagy környezet megőrzését, nyilvántartását 
szabályozza. 
 

Helyi védelem - helyi, önkormányzati szinten meghatározott építmény, vagy 
környezet megőrzését, nyilvántartását szabályozza. 
„A helyi védelem célja egy adott településnek és környezetének, az ott 
megtalálható értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel 
összefüggő természeti jellegzetességeknek minél hitelesebb és teljesebb 
megőrzése.” 
 

Településképileg meghatározó - helyi, önkormányzati szinten, településkép 
szempontjából meghatározó építmény vagy környezet nyilvántartása az 
arculati kézikönyvben, melyek később helyi védelem alá is kerülhetnek. 
A fennmaradt és védelemre méltó épületek, épített környezetek, mind történeti, 
mind pedig művészettörténeti szempontból jelentős értéket képviselnek, 
ugyanakkor az adott közösség önmeghatározásának is fontos pillérei. 
Fenntartásuk és méltó hasznosításuk tehát gazdasági, kulturális, végső soron 
településpolitikai érdek. 
 
Nemzeti emlékhely 
A nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet 
egyszerre szimbolikus és valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti 
alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak 
jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt.  
 
Történelmi emlékhely 
A történelmi emlékhelyek az emlékezet olyan fontos helyszínei, amelyek 
nemzeti, felekezeti, regionális vagy kisebbségi szempontból kiemelkedőnek 
minősülnek. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban 
műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő 
történelmi szerepük miatt.  
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Kápolna épített értékei 
 
Római Katolikus Plébánia Templom (Immaculata Conceptio) - műemlék 
 
Kápolnát a török elpusztította, s templomát az 1696. évi összeírás sem említi. 
Telekesy István egri püspök 1704-ben kelt bizonylata szerint a Kápolnán levő 
sörházat, amelynek felét Sebastian Villermon serfőzőtői 75 forintért 
megvásárolt, azt teljes egészében eladja örökáron Vurcher András egri 
sörfőzőnek, mert az ottani templomnak és rezidenciának építéséhez hozzá 
akar fogni. Hogy a templom mégis felépült, bizonyítja azon irat, amely 1720-
ban Kápolna Szt. Margit tiszteletére szentelt templomáról beszél. A templom 
azonban két évtized múltán már szűknek bizonyul. Az 1767. évi kánonszerű 
vizsgálat a Szt. Margit tiszteletére szentelt templomot szilárd anyagúnak 
mondja, szerinte Telekesy István püspök-földesúr 1698-ban építtette. Három 
oltára van ekkor, kis fatornya, befogadóképessége csekély. Körülötte elhagyott 
temető. A mai templom alapjaiból épül újra, s beletartozik Eszterházy Károly 
azon nagyszabású templomépítési programjába, amelyet a püspöki birtokokon 
mint földesúr és kegyúr végrehajtott. Az építéstörténet legtöbb adatát Francz 
József püspöki építőmester, e templom tervezőjének és felépítőjének építési 
naplója őrizte meg számunkra. Ebből kitűnik, hogy a kápolnai templom építése 
1781-ben az év legnagyobb munkája.  
 
A község egyik főútvonalának tengelyében szabadon álló, egytornyos 
későbarokk templom. Építette Francz József egri építőmester 1781— 1783 
között. 
Középtornyos, rizalitos homlokzatán kétoldalt két hatalmas, üres, mélyített 
falmező, faltükrökkel díszített rizalitos közép-tengelyében magas, tört-lapított 
kosáríves, szemöldökpárkányos kapu, agrafos zárókővel; 
szemöldökpárkányában tárcsakorong dísz. A kapuzat fölött kőkeretes, 
kötényes könyöklő-párkányú, tört-lapított kosáríves, veretfüles kórusablak; 
agrafos zárókövében tárcsás korongsor, lefelé ívelő kőszemöldök. Elegánsan 
tagolt faragott kő főpárkány fut körbe. A rizalit fölött nagy körszeletíves 
timpanon. Az ívelt oromfalakon fönt és lent befelé forduló szögletes csigák. A 
visszanyesett élű toronytesten kötényes, könyöklőpárkányos szegmentíves 
záróköves ablak. Az oromfalakra kifutó kő övpárkány fölött mélyített faltükörben 
körben négy, az előbbihez hasonló harangablak. Órakörös 
toronyereszpárkány, nyolcélű lanternás, párnatagos bádogsisak, gúla idomú 
csúccsal. Jobbra a hajó keleti oldalán, a torony közelében kriptalejárat, a 
hatalmas mélyített falmezőkben két könyöklőpárkányos, zárköves, 
szegmentíves ablak. A visszalépő és ívesen csatlakozó szentélyen hasonló 
ablaknyílás. A szentély egyenes záródású, visszanyesett, legömbölyített 
sarkélekkel. Balról féltetős sekrestye, két fekvő szalagkeretes ablakkal, ill. 
ajtóval. A nyugati oldalhomlokzaton a hasonló kialakítású ablakok száma a 
kórus tengelyében levővel gyarapszik. Alatta a főkapuhoz hasonló oldalkapu 
ismétlődik. Körbefutó kőlábazat, nyeregtetején újabb palafedés. 
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Feszület (templom kert) 
(településképileg meghatározó) 
 
1789-ben emelték, a templom előtti térségen álló, későbarokk vidékies emlék. 
Kő. Lépcsős talapzaton párkányos pillér, rajta a kereszt tövében álló Mária, 
provinciálisán faragott corpus. Vésett felirata: ISTENES SZANDEK BULFELÁL 
LITATOT DIE 24 AUGVSTI ANO 1789 
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Plébániaház - műemlék 
 
Farkas János püspöki Bauschreiber bejegyzése Eszterházyhoz az építési 
könyvbe: „A kápolnai Plébános Úr jelentette, hogy méltóztatott kegyelmesen 
megengedni az ott levő Parochiának újonnan leendő építtetését.” A parókiát 
Francz József püspöki kőművesmester tervei szerint, vele építtetik fel. Az 1810. 
évi canonica visitatio szerint: „Régi plébánia. A plébániaiak égetett téglából, 
1786-ban épült, építtetője Eszterházy Károly.” Pyrker érsek a plébániaházat 
1833-ban javíttatja. 
 
A templommal átellenben, szabadon álló, földszintes, későbarokk lakóház. 
Építette Erancz József egri építőmester 1786-ban. Utcai homlokzatán nagy, 
mélyített faltükrök között a + b + b + a ritmusú, négy egyszerű, szalagkeretes 
ablak, újabb kori emléktábla. Tagolt ereszpárkány, nyújtott sátortetején újabb 
palahéj. Udvari oldalán L alakban húzódó épületszakaszon három, a 
hátranyúló oldalszárnyon öt árkádívvel. 
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Tájház (Honvéd u. 6.) 
Az épület az 1880-as évek végén épülhetett. Alapja sárba rakott kő, fala 
vályogtégla, nád tetejét az avatás évében rakták újra, ajtói, ablakai eredetiek, 
mennyezete mestergerendás. A berendezési tárgyakat a falu lakói adták 
össze, amelyek az 1900-as évek elejét idézik, de nem kevés a XIX. Századi 
használati tárgy sem. 
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Emlékmű (Szabadság tér) (településképileg meghatározó) 
 
Állították az 1849. évi kápolnai csata emlékére. Kápolna Kerecsend felőli 
határában a műúttól elágazó mellékút mentén, négyzetalaprajzú vasráccsal 
körülvett mesterséges dombon, szabadon álló öntöttvas emlékmű. 
Háromlépcsős, részben vörösmárvány talapzaton, körbefutó babér- illetve 
akantuszlevélsoros öv által közrefogott posztamensen elől felirat: A HAZÁÉRT 
A KÁPOLNAI CSATÁBAN 1849. FEBR.: 26 és 27én ELVÉRZETT HONVÉDEK 
EMLÉKÉRE. Bal- és jobboldalt azonos módon domborműben: dob, ágyú, 
zászlók, szúrófegyverek és nemzetőr-kalap. Hátul felirat: PÉLDÁTOKON 
FÖLLELKESEDVE KIK HŐS HALÁLT ITT HALTATOK ROHANT A HONVÉD 
GYŐZELEMRE ÖRÖK DICSŐSÉG RAJTATOK. Fölötte emelkedik a zöldre 
festett vas obeliszk, elöl kisméretű Kossuth-címer fölött babérkoszorúval, 
csúcsán golyóbissal. 
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Szoborkompozíció a kápolnai csata 150. évfordulójára (Kossuth L. tér) 
(településképileg meghatározó) 
 

A szoborkompozíciót 1999. február 27-én állíttatta a Kápolna Községért 
Közalapítvány. Az emlékmű dr. Szabó János honvédelmi miniszter idejében 
jelentős honvédelmi minisztériumi hozzájárulásból, önkormányzati és helyi 
támogatásból, valamint kiemelkedő országos adakozásból készült el. Alkotója 
Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművész volt. 2000. augusztus 20-án 
avatták a Millenniumi Emlékparkot, mely e körül a szoborkompozíció körül, és 
az un. „három hárs” körül helyezkedik el. 
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Mária szobor 1910 (Kossuth és Dembinszky utcák kereszteződésében) 
(településképileg meghatározó) 
 
Kb. 3,5 m magas, dácittufából faragott, díszes talapzaton álló festetlen szobor. 
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Mária szobor 1789 (Petőfi utca) 
(településképileg meghatározó) 
 
Kb. 4 m magas, dácittufából faragott, talapzaton álló festetlen szobor. A 
talapzat felirat: Isten Dicsőségére Emeltette Krisztián Ferencz és neje Izrael. 
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Magyar kir. dohánybeváltó telep raktárai 
(településképileg meghatározó) 
 
1860-ban építik fel a Dohánybeváltó Hivatalt, mely működését 68-ban kezdi 
meg. Ez a község legrégibb üzeme. A belül ács szerkezetű két szintes raktárak 
kizárólag fa csapokkal összeállított konstrukciói mind a mai napig eredeti 
funkciójukat töltik be. 
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Építészeti részletek 
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Települések védett területei és természeti értékei (általános áttekintés) 
 
Településünk védett területeit és természeti értékeit akkor ismerhetjük meg a 
legjobban, ha tisztában vagyunk ezen területek védelmét meghatározó 
szabályokkal és a besorolások lényeges szempontjaival. Mi is a 
természetvédelem feladata? Az 1996-ban életbe lépett természetvédelmi 
törvény bevezette a természeti értékek és területek általános védelmét, mely 
kiterjed a tájra, a vadon élő élővilágra, a természeti területekre, az élőhelyekre 
és a földtani természeti értékekre. Az ember által nem bolygatott területen még 
lehet passzív természetvédelmet folytatni, de területeink döntő részén már 
szükséges a cselekvő aktív beavatkozás. A természetvédelem célja a 
tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb természeti értékek 
természetes vagy ahhoz közeli állapotban való megőrzése, fenntartása és 
bemutatása révén azok közkinccsé tétele. 
Fontos tudnunk, hogy a természet közvagyon, országhatárokon belül nemzeti 
kincs, ennek megőrzése gyarapítása minden generáció feladata. Ezen feladat 
ellátásához ismeretekre van szükség, oktatással, képzéssel, tudatformálás 
segítségével sokat tehetünk a természetvédelméért. Mire is kell figyelnünk? 
Rövid összefoglalásként földtani, növénytani, állattani értékeinkre és 
közérzetünk szempontjából kiemelten fontos tájképi értékekre. Épített 
környezetünk szépségét emelik kultúrtörténeti értékeink, melyek múltunk, 
történelmünk fontos alkotásai, elődeink, őseink megmaradt emlékezete.  
 
Településünk természeti és kultúrtörténeti értékeinek felméréséhez, 
bemutatásához ad segítséget az alábbi rövid rendszerezés, mely a 
legfontosabb védett terület típusok listáját, illetve értelmezését tartalmazza: 
 
Nemzeti park az ország jellegzetes természeti adottságaiban lényegesen meg 
nem változtatott, olyan nagy kiterjedésű területe, melynek elsődleges 
rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, 
földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai 
sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az 
oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. 
 
Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban 
gazdag nagyobb általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és 
természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól 
megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és 
természeti értékek megőrzése. 
 
Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti 
értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe egy vagy több természeti érték 
illetve ezek összefüggő rendszerének védelme. 
 
Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, 
képződmény és annak védelmét szolgáló terület. 
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Ökológiai folyosó az egyes védett természeti területek, valamint egyes védett 
természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek, érzékeny természeti 
területek és a természeti területek között a biológiai kapcsolatokat biztosító, 
vagy ezt elősegítő területeket, területsávokat és területmozaikokat, és ezek 
láncolatát, valamint az ezeken található élőhelyeket jelentik. 
 
Ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett 
természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított biológiai 
kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti. 
 
Érzékeny természeti terület az olyan extenzív művelés alatt álló terület, amely 
a természetkímélő gazdálkodási módok megőrzését, fenntartását, ezáltal az 
élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség fennmaradását, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek megóvását szolgálja. 
 
Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű terület) külön jogszabályban meghatározott különleges 
madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az európai 
unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület. 
 
Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, 
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
 
 
A településre vonatkozó természeti értékeket jelen fejezet térképmelléklete 
tartalmazza. A település természetvédelmével kapcsolatos kérdések a Bükki 
Nemzeti Park felügyelete alá tartoznak. 
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Kápolna természeti értékei 
 
Kápolna az Alföld északi peremén a Gyöngyösi-síkon a Tarna folyó mentén 
fekszik. A teraszos homokos-kavicsos hordalékkúp vidék tengerszint feletti 
magassága nem éri el a 140 m-t. Egy parányi tava van, mely kavicstermelésből 
maradt vissza. 
Helyi jelentőségű védett természeti értéke a történelmi emlékhely, amely 
Kápolna keleti határában a 3-as számú úton Eger felé haladva, közvetlenül a 
belterület szélén, az út jobb oldalán található a közel 2 hektáros történelmi 
emlékpark. A park fái között három emlékmű található. A magyarság 
bejövetelének ezeréves évfordulóján, 1896-ban állították fel az első, ma már 
műemlék jellegű vasöntvény emlékművet. Az emlékmű több, mint 100 éve 
hirdeti az utókor tiszteletét a kápolnai csata hősei, halottai iránt. 
A park keleti végében újabb évfordulós emlékmű van, az 1948-as 
szabadságharc 100 éves évfordulójára készült el a börtönfalat szimbolizáló 
alkotás. A kifeszített cellarácsok, láncon lógó bilincsmaradványok képpel 
fejezik ki, a börtönből kiszabadítottak diadalát. 
A park harmadik emlékműve a „Károlyi-földosztó karó”, mely a vörös gróf 1919. 
március 15-i kápolnai földosztó akcióját örökíti meg. 
A helyszínen látható az emlékpark útvonalát szegélyező fasor. 
Kápolnai „Kossuth-Dembinszky Hársak” is helyi jelentőségű védett természeti 
értékek. Egyesek úgy tartják, hogy 1849 február 26-27-én, a dicsőséges 
tavaszi hadjárat nyitányaként is ismert kápolnai ütközetben, ezen fák 
árnyékából irányította a Gyöngyös felől támadó Windisch-Gratz tábornok 
császári seregeivel szemben folytatott csatát a lengyel származású 
Dembinszky Henrik altábornagy, mely a stratégiailag fontos Tarna-híd 
birtoklásáért folyt. 
Mások úgy tartják, hogy e fák alatt imádkozott a vereséggel zárult csatában 
elesett ötszáz honvédért Kossuth Lajos, „A három hárs” 1978 óta védett. 
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TELEPÜLÉS-KARAKTEREK 
Ebben a fejezetben és az elkövetkezőkben a település építészeti karaktereivel 
foglalkozunk 
 
Építészeti karakterek osztályozását sokféleképpen közelíthetjük meg. Az 
építés ideje, a kor amiben az épület megszületett mindig nyomot hagy a külső 
megjelenésén is, ezért olyan osztályzási rendszert választottunk, mely 
alapvetően az építési korszakok alapján határozza meg a karaktereket. A 
karakterek azonosításában nagy segítségünkre vannak a katonai felmérések 
I-III. katonai felmérés (1763-1887) valamint Magyarország Katonai Felmérése 
(1941), továbbá a 60-as évek légifelvételei. 
 
 
Történeti I. karakterű településrész (1763-1920) 
A török dúlás alatt az ország jelentős területe elnéptelenedett és falvak váltak 
pusztává a hódoltság területén, mely a mai Magyarország jelentős területeit 
érintette. A 150 éves török uralom után újra benépesülő falvak a 18. sz.-tól az 
első világháborúig megszakítatlan fejlődést mutatnak, mely a népi építészet 
változatos formáit alakította ki. Sok településen még ma is azonosíthatóan 
létezik ez a karakter. Megőrzése közös érdekünk. 
 
 
Történeti II. karakterű településrész (1920-1945) 
A két világháború között a trianoni trauma után ismét megfigyelhető egy 
fellendülés, mely bizonyos településeket vidéken is megérintett. Még a „boldog 
békeidőkben ideális körülmények között alkotó építészek, Kós Károly és a 
„Fiatalok” köre olyan építészeti stílust teremtett, mely a 30-as években is 
termékeny talajra talált a vidéki építészeti környezetben. 
 
 
Telepített I. karakterű településrész (1950-1960) 
A két vesztes világháborút és az erőszakos államosítást követően a 
termelőszövetkezetek fellendülő időszakában és a „háztáji” termeléssel 
kiegészítve a vidéki lakossága gazdasági erősödését jelzi a „kockaházak” 
tömeges elterjedése. Ez a népi építészettel való radikális szakítást is jelentette, 
ugyanakkor talán ez az utolsó korszak, amikor falvaink egységes utcaképpel 
rendelkeztek. 
 
 
Telepített II. karakterű településrész (1990-) 
Az 1990-es rendszerváltás után kialakuló gazdasági helyzet, valamint az 
építőipari anyagok egyre szélesedő választéka a vidék egységes építészeti 
arculatának teljes felbomlásához vezetett. Az új telekosztások jellemzően az 
oldalhatáron álló beépítést elhagyva szabadon álló formát részesítették 
előnyben. A motorizációval együtt a gépkocsi is, mint jelentős vagyontárgy 
helyet követelt magának az ingatlanon. A „nappali” helyiség megjelenésével és 
a tetőtérbeépítések elterjedésével léptékváltáson mennek keresztül házaink. 
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Mezőgazdasági birtokközpontok 
A mezőgazdasági birtokközpont az 1990-es években felszámolt TSZ 
birtokközpontok újra hasznosulása, az ezzel kapcsolatos átépülés, 
napjainkban is folyamatban van, illetve új birtokközpontok kialakulása is 
megfigyelhető. 
Ezeknél a külterületi természetben való építettségük okán az építésnél, 
átalakításnál, bővítésnél a kilátásvédelem, rálátásvédelem és tájvédelem 
szempontjait is javasoljuk figyelembe venni. 
 
 
Üdülőházas karakterű településrész 
A 80-as évekre már a lakosság jelentős része rendelkezett gépkocsival. A 
városi létből a vidék nyugalmába vágyók körében közkedvelté vált a 
„vikendház”. A hétvégéken megelevenedő jellemzően külterületeken lévő 
épületek sajátos világot képeznek mind a mai napig. 
 
 
Átalakuló településrész (kiegészítő karakterjellemző) 
A fenti karakterek a legritkábban jelennek meg tisztán. Ott ahol a változás olyan 
mértékű, hogy az eredeti karakter nehezen felismerhető, esetleg csak az 
utcaszerkezet és a telekosztás őrzi azt ott az „átalakuló” településrész 
megnevezéssel jelöljük az eredeti karakter nevének megtartása mellett. 
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Kápolna település karaktere 
 
A középkori faluhelytől nyugatra, a Tarna-folyó keleti partján épült település 
magja a Belső sor (Kossuth L. u.), illetve a Felvég (Petőfi u.), a kettő között 
emelkedő templommal és az itt elterülő Templom szöggel. E régi 
faluszerkezetet már a XVIII. században zsellérporták sora szegélyezte nyugat 
felől, mellyel szembe újabb jobbágytelkek települtek, kialakítva a Külső sort 
(Rákóczi u.). A két falurészt a Hatház sor (Honvéd u.) köti össze. Az 1773-ban 
beköltöző németek a falu délnyugati részén épített új utcába települtek (Német 
sor, vagy Pernye hóstya, Alvég; ma Szt. István u.). 1920 után e régi 
falurészektől északnyugatra, a Tarna túlsó partján két új utca épült Újházhely 
vagy Újfalu néven. 1945 után ettől a területtől nyugatra és északra, valamint a 
falu délkeleti szélén, az egykori érseki uradalom területén (a Tanyán) 
terjeszkedett tovább a falu. Ugyanebben az időben épült modern házakkal az 
újtelep a falu délnyugati szélén, a Tarna nyugati partján. — A XVIII. század 
derekán a faluszerkezetet a megosztott beltelek-rendszer határozta meg. Ezt 
azonban egy ismeretlen időben történt földesúri falurendezés gyökeresen 
átalakította. Az 1857. évi beltelektérkép ennek már nyomát sem őrzi, éppúgy, 
mint a néphagyomány. A telkeket a múlt század végéig nem kerítették, az 
udvarok „szabados elejűek voltak”. Az udvar soros elrendezése inkább a 
Német sorra volt jellemző. 
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Történelmi térképek a Heves megyei Levéltár gyűjteményéből: 
 

 
Kápolna falu területe 1755-ben (Hazael Hugó kéziratos térképének 
rekonstrukciója – B. Huszár Éva) 
 
 
 

 
Kápolna 1783 (I. katonai felvétel XIX: oszlop 16. szelvényének rekonstrukciója 
– B. Huszár Éva) 
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Első Katonai Felmérés (1763-1787) 
 
 

 
Kataszteri térképek (XIX. század)S 
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Második Katonai Felmérés (1806-1869) Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 

Openstreetmap 2017  
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JÓ PÉLDÁK TÖRTÉNETI I. 
ÁTALAKULÓ KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
A történeti településrész a folyamatos fejlődés következtében elvesztette 
hagyományos épületeinek javarészét. Ugyancsak csorbát szenvedett a 
település eredti utcaszerkezete is, mivel a 3-as számú főút leszakította a 
templomot a történeti településmagról. Természetesen nem szabad 
megfeledkezni arról a tényről, hogy a 3-as vonalvezetésének ilyen megoldása 
tehermentesített a Rákóczi út, Kossuth út, Szabadság út, Honvéd utca tömböt, 
mely így megmenekült az átmenő forgalom nemkívánt terheitől. 
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JÓ PÉLDÁK TÖRTÉNETI II. 
KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
Kápolna a dohánybeváltó telepnek is köszönhetően a két világháború 
között tovább fejlődött. Ez az ipartelep környezetét és a Klapka, valamint 
a Máriássy utcák területét érintette. 
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JÓ PÉLDÁK TELEPÍTETT I. 
KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉSRÉSZHEZ 
 
 
A hatvanas években tovább terjeszkedett Kápolna. A legújabb utcák a 
Munkások útja és környéke, mely a korábban létrejött Klapka és Máriássy 
utcákkal mára már kertvárosias hangulatot idéz. 
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AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI 
ÚTMUTATÓ 
Ebben a fejezetben ajánlásokat teszünk a karakterre jellemző építészeti 
formavilág alapján. 
 
 
Az építészeti útmutató táblázatos formában ábrák segítségével mutatja be a 
karakterekre jellemző építészeti tulajdonságokat. Az ábrákhoz rövid szöveges 
leírást csatoltunk. Minden egyes karakter saját oszlopában jelezzük, hogy a 
karaktre összképe szempontjából javasolható-e az adott építészeti megoldás. 
 
Az útmutató kizárólag ajánlásokat tartalmaz. Konkrét építészeti elképzelés 
esetén az illeszkedés szabályait megtartva el lehet térni tőle. 
 
Jelmagyarázat: 
 
 Történeti I. karakter 
 
 
 Történeti II. karakter 
 
 
 Telepített I. karakter 
 
 
 Telepített II. karakter 
 
 
 Mezőgazdasági birtokközpontok 
 
 
 Üdülőházas karakter 
 
 

✓ Településképileg ajánlott 

 

 Településképileg nem javasolt 

 

 Településképileg elfogadható 

 

- Nem releváns karakter 

 
  



Kápolna Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

43 

Beépítési mód        

 karakterek:       

 

oldalhatáron álló 
beépítés ✓ ✓ ✓ -  - 

 

szabadon álló 
beépítés    - ✓ - 

 

ikres beépítés    -  - 

 

zártsorú beépítés    -  - 
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Szintszám        

 karakterek:       

 

földszintes beépítés ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

földszint + tetőtér 
beépítés ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

egy emeletes 
beépítés    -  - 

 

több emeletes 
beépítés    -  - 
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Mellék épületek, kerti építmények        

 karakterek:       

 

melléképület és 
kerti építmény 
nélkül 

   -  - 

 

főépülettel 
összeépítve ✓ ✓ ✓ -  - 

 

utcafronton külön 
építményként    -  - 

 

szabadon állóan 
külön építményként    -  - 
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Kerítés kialakítások        

 karakterek:       

 

drótkerítés    - ✓ - 

 

léckerítés    -  - 

 

áttőrt kerítés 
lábazattal ✓ ✓ ✓ -  - 

 

tömör fal kisméretű 
téglából vakolattal 
vagy anélkül 

✓ ✓ ✓ -  - 

  



Kápolna Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

47 

Tömegformálás        

 karakterek:       

 

egy traktusos 
tömeg ✓   - ✓ - 

 

két traktusos tömeg ✓ ✓ ✓ -  - 

 

L alakú tömeg    -  - 

 

szabálytalan 
tömegkontúr ✓ ✓ ✓ -  - 
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Tetőhajlás        

 karakterek:       

 

lapostető / zöldtető    -  - 

 

alacsonyhajlású 
tető    - ✓ - 

 

normálhajlású tető 
(35°-45°) ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

meredekhajlású 
tető    -  - 
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Tető gerinc irány        

 karakterek:       

 

utcára merőleges 
gerinc ✓ ✓ ✓ -  - 

 

utcával párhuzamos 
gerinc ✓ ✓ ✓ -  - 

 

utcával szöget 
bezáró gerinc    -  - 

 

szabálytalan 
elrendezés    -  - 
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Tetőformák        

 karakterek:       

 

nyeregtető  ✓ ✓ -  - 

 

kontyolt tető ✓ ✓ ✓ -  - 

 

sátortető    -  - 

 

félnyeregtető    -  - 
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Tetőablakok        

 karakterek:       

 

nincs tetőablak ✓ ✓ ✓ -  - 

 

tetősíkablak ✓ ✓ ✓ -  - 

 

állóablak    -  - 

 

ökörszem ablak    -  - 
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Ablakok        

 karakterek:       

 

hagyományos 
osztású ablak ✓ ✓  -  - 

 

három részre 
osztott ablak    -  - 

 

két részre osztott 
ablak ✓ ✓ ✓ -  - 

 

osztás nélküli ablak    -  - 
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Utcai homlokzat        

 karakterek:       

 

gépészeti 
berendezés utcai 
homlokzaton 

   -  - 

 

telekommunikációs 
eszköz utcai 
homlokzaton 

   -  - 

 

napellenző utcai 
homlokzaton    -  - 

 

előtető utcai 
homlokzaton    -  - 
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Napelem elhelyezés        

 karakterek:       

 

nincs napelem ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

napelem főépületen 
 
(közvetlenül a 
tetőfedésre 
szerelve, egy 
foltban elhelyezve) 

   - ✓ - 

 

napelem 
melléképületen ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

napelem külön 
alépítményen    -  - 
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Hirdetés elhelyezés        

 karakterek:       

 

hirdetés utcai 
homlokzaton ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

 

hirdetés kerítésen  ✓ ✓ - ✓ - 

 

hirdetés előkertben, 
oldalkertben    -  - 

 

kihelyezett mobil 
hirdetés  ✓ ✓ - ✓ - 
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Ajánlások útmenti zöld sávok kialakítására (karaktertől függetlenül) 
   

 

füvesítés 
 
szűk és nagyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

virágágyás 
 
szűk, alacsonyforgalmú utcák 
esetében javasolt 

 

 

cserje, sövény 
 
szélesebb vagy nagyforgalmú 
utcák esetében javasolt 

 

 

fasor 
 
széles utcák esetében 
javasolt 

 

Cserjék, sövények és fasorok telepítésénél figyelembe kell venni a 
bűnmegelőzési szempontokat, valamint be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat 
is. A telepítést továbbá befolyásolhatja a meglévő közművek elhelyezkedése. 
A Bükki Nemzeti Park által telepítésre javasolt és tiltott növények listáját a 
településképi rendelet tartalmazza. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Történeti I. Történeti II. 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés kiselemes fedés 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon karakterek 
kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott épületelem 
anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken az illeszkedés 
szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat felhasználni. 
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Ajánlások homlokzati anyaghasználatra 
   

 Telepített I. Mg. birtokközpontok 

lábazat meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat anyaga meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

homlokzat színe meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tagozatok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

nyílászárók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

külső árnyékolók meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oszlopok, pillérek meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

korlátok meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszdeszka meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

oromfalak meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

ereszcsatorna meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

tetőfedés kiselemes fedés meglévőkhöz illeszkedve 

kémények meglévőkhöz illeszkedve meglévőkhöz illeszkedve 

 
 
A kreatív gondolkodáson alapuló illeszkedést támogatva csak azon karakterek 
kapcsán teszünk konkrét ajánlást építőanyagokra, ahol az adott épületelem 
anyaghasználata karaktert befolyásoló tényező. Egyéb helyeken az illeszkedés 
szabályait megtartva javasolt a különböző építőanyagokat felhasználni. 
 
Mezőgazdasági birtokközpontok 
A TSZ központok a 90-es években felszámolásra kerültek, azonban az 
épületállomány megmaradt, újra hasznosítása folyamatban van illetve 
külterületeken újabb mezőgazdasági épületek is létesülhetnek, ezeknél az 
anyaghasználatnál az illeszkedés szabályait javasoljuk figyelembe venni, 
illetve külterületi természetben való építettségük okán az építésnél, 
átalakításnál, bővítésnél a kilátásvédelem, rálátásvédelem és tájvédelem 
szempontjait is javasoljuk figyelembe venni. 
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JÓ PÉLDÁK SAJÁTOS 
ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 
REKLÁMHORDOZÓK, 
UTCANÉVTÁBLÁK 
 
Településeink közterületeit meghatározó sajátos építményfajták, 
reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések a települések fejlődési 
üteméhez képest rendkívül gyors változásokon esnek át. A technológiai 
fejlődés újabb, és újabb eszközök és hálózatok megjelenését eredményezi 
településeinken. A folyamatosan változó műszaki kialakítások miatt igen 
nehéz, vagy szinte lehetetlen feladat általánosan alkalmazható ajánlásokat 
tenni. Az utcaképben talán leginkább zavaró légkábeles hálózatok lehetőség 
szerinti összevonása mindenképpen javasolható, amíg a földkábeles vezetés 
általánossá nem válik. Majdnem mindenhol elmondható, hogy a sajátos 
építményfajták és egyéb műszaki berendezések elhelyezésénél kevés jó 
példát találunk. Ugyan ez a helyzet a reklámhordozók vonatkozásában is. Ez 
utóbbiak elhelyezésére korábbi fejezetekben karakterenként külön-külön 
ajánlásokat tettünk. 
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Közvilágítás, díszvilágítás (LoNNe ajánlások) 
 
A fény hatással van a növényekre, állatokra és hasonlóan az emberekre is. 
Akár kis mennyiségű, rossz időben érkező fény is megzavarhatja az élőlények 
belső óráját, a hormonok termelését, vagy akár a teljes ökoszisztémát is 
károsan érintheti. A ragadozó-zsákmány kapcsolatok felborulhatnak és az 
éjszakai fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket. Hosszú távon 
mindez a biológiai változatosságot is veszélyezteti. 
 
A helyzet javítása érdekében a kutatók négy cselekvési javaslatot fogalmaztak 
meg. 
 
El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél 
rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K 
alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 
 
A világítótestek emyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol 
arra szükség van: Megfelelő emyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk 
közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők 
szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek 
- még a díszvilágítás esetén is - lefelé kell irányulniuk. így például a talajszintbe 
épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. 
 
Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet 
alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m2 
fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU 
útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az 
EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami 
jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. 
 
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, 
vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően a 
közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os 
csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, 
ha nincs arra közvetlen szükség. 
 
 
 
 
 
 
forrás: 
Világítástechnikai társaság 
Óvjuk meg az éjszakát: Egy nemzetközi tudományos kutatóhálózat ajánlásai a kültéri világítás kapcsán 
 
https://goo.gl/wqxxqG 

  



Kápolna Község Településképi Arculati Kézikönyve 2017 
 

61 

Utcanévtábla 
Az utcakép fontos eleme az utcanévtábla és a házszám tábla, de a településen 
való tájékozódásban is kiemelkedő szerepe van. Ezért különösen fontos, hogy 
kialakításuk és elhelyezésük egységes elvek mentén történjen. 
 
Az utcanévtáblát az épület sarkához minél közelebb kell elhelyezni. Az 
elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250-450 cm. Egyes 
övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, mert 
az épület fala messze esik a saroktól, de ez esetben is törekedni kell a 
legmagasabb elhelyezésre. 
 
1. sor A közterület neve - 70mm verzálmagasság 
 
Házszámtábla 
A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra 
vagy középen), 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén 
lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése 
is. 
 
1. sor A közterület neve - 20mm verzálmagasság 
2. sor A házszám - 70mm verzálmagasság 
 
Tipográfia 
A táblák szöveges feliratának alapkövetelménye a jó olvashatóság. A táblákon 
az úgynevezett talpnélküli (sans-serif), groteszk betűtípusokkal kiírt 
információk olvashatók a legjobban. A táblák feliratai számára megfelelő 
betűtípusok pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial. A tábla hátterének és a feliratának 
színe között határozott különbség, kontraszt legyen. A feliratok háttereként 
homogén felületet alkalmazzunk. A feliratok határozott kontúrral készüljenek. 
A feliratokat középtengelyesen, minden sort középre zárva kell elhelyezni a 
táblákon. 
 
Elrendezési vázlat: 
 

 


