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Polgármesteri köszöntő 
Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 

Véleményezési dokumentációjához 
 
Tisztelt Háromhutaiak! 
Kedves Olvasók! 

Az Országgyűlés a 2016. évi LXXIV. törvényben minden település számára Település Arculati 
Kézikönyv (TAK) készítését írta elő. A kézikönyv célja, hogy összegyűjtse a település 
építészeti értékeit, és meghatározza a településkép fejlődési irányát, valamint a 
hagyományokon alapuló, de a jövőképet is tartalmazó fejlesztések formáját. 
Egy település hangulatát és esztétikai megjelenését javarészt az épületek határozzák meg, s ezen 
megállapítás Háromhuta esetében különösen is igaz. A település egyedi arculatát azoknak a 
kétablakos, tornácos parasztházaknak köszönhetjük, melyeket őseink a különböző szakrális és 
népi építészeti hagyományokat követve az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek első 
felében építettek. Ezen lakóházak - bár némelyikük már kisebb-nagyobb átalakításon esett át - 
ma is meghatározó elemei az utcaképnek, s teszik egyedivé, valamint vonzóvá településünket. 
Megőrzésük és védelmük ezért kiemelt jelentőséggel bír, ahogyan a már átalakított, újabb 
építésű, vagy a jövőben épülő épületek hozzájuk igazítása is. Ehhez kíván segítséget nyújtani a 
Település Arculati Kézikönyv, mely összegyűjti a település építészeti értékeit, és közérthető 
módon ismerteti azon hagyományokra épülő technikákat amelyek alkalmazásával Háromhuta 
község karakteréhez igazodó felújítások és átépítések kivitelezhetőek, valamint új épületek 
építhetőek. Terveink szerint a kézikönyv nem egy mereven lezárt dokumentáció lesz, hanem 
egy folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tévő kezdeményezés. Alapja kíván lenni 
ugyanakkor a településképi rendeletnek, mely a település közmegegyezésen alapuló fejlesztési 
szabályzata lesz. 
Az örökségvédelem és az értékek megőrzése a helyi közösségek feladata, ám minden terv, 
védelmi rendelet, vagy fejlesztési stratégia annyit ér amennyit a helyben lakók megvalósítanak 
belőle. Ezért fontos, hogy minél több helyi lakos és üdülőtulajdonos vegyen részt a település 
építészeti és természeti értékeinek megőrzésében, valamint alakításában. Kérem, fogadják 
szeretettel, és saját, egyéni fejlesztéseik, beruházásaik, vagy egyszerűen csak környezetük 
rendezése során vegyék e kézikönyvet elő és merítsenek belőle ötleteket, hogy Háromhuta saját 
magunknak, valamint az idelátogató vendégeknek is sajátos, és egységes településképet 
mutasson. 

Óvjuk együtt őseink hagyatékát, és teremtsünk együtt értéket a következő nemzedékek 
számára! 
 
 
Háromhuta, 2018. február hó 

                                                                                             
                                                                                                               Verbovszki Károly 
                                                                                                                    polgármester 
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1./ Bevezetés: 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el 
kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve  
alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati 
Kézikönyvet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva a 
településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi 
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti 
elemeket.  
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében: 
„(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv 
feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés 
formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.” 
 
A települések fejlesztésekor már nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüttesek, 
utcák, terek védelme a cél, hanem az egész épített települési környezet és az azt befogadó 
táji környezet integrált védelme, azaz a településkép védelme. 
A társadalmi-gazdasági változások, a környezetünket alkotó elemek átépítésével, 
pusztulásával, lebontásával járhat, ez az élet természetes velejárója. Fontos ezért megnevezni 
a meglévő épített, illetve táji és természeti környezet azon részét, melyet meg kívánunk 
őrizni. A megőrzés akkor hatékony, ha a helyi közösség felé kellően meg tudjuk indokolni 
annak szükségességét, hogy a védelem nem csak történeti szempontból fontos, hanem azért 
is, mert a meglévő települési környezet az identitástudatot erősíti. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Háromhuta települési 
értékeinek bemutatásán keresztül tárja fel a település szépségeit, és hívja fel lakosságának 
figyelmét az épített és táji környezet kiemelkedő értékeire. 
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet 
fejlődéséhez.  
 
A kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum, mely a környezetünkben található 
értékeket a teljesség igényére törekedve foglalja össze, egyúttal felhívja jelenlétükre, és 
települést alkotó, településképi jelentőségére, szerepére a figyelmet.  
 
Kiemelt szempontnak tartjuk, hogy a meglévő adottságainkat figyelembe véve illeszkedjünk 
a településkép, településkarakter kialakult rendszeréhez, tovább fejlesztve azt.  
 
A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésével, annak ajánlásaival a 
településben élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes álmaik és építési 
szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához. A kézikönyvben meghatározzuk - a 
település építészettörténeti múltján keresztül bemutatjuk - településünk jellemző, a jövőbeni 
tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő karakterű településrészek 
kijelölésével. 
 
A településkép vagy az utcakép az oda tervezett épületektől lesz szép, harmonikus. Az épület 
ne csak önmagában legyen szép, hanem a környezetével együtt, azzal összhangot alkotva. 
 
Mindezek alapján az arculati kézikönyv ajánlásokat tesz az építtetők, tervezők számára az 
illeszkedés szabályaira, s teszi mindezt a település közösségének bevonásával, remélhetőleg 
aktív közreműködésével. 
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2./ A település bemutatása: 

a./  A település elhelyezkedése: 
Háromhuta az északi szélesség 48° 22ʹ 44ʺ és keleti hosszúság 21° 25ʹ 46ʺ fokán 
elhelyezkedő, Északkelet-magyarországi, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárospataki 
járásának, az Északi középhegység Zempléni hegységben a Huta-völgyi és Tolcsva patakok 
völgyében fekvő település. 
 

    
A település elhelyezkedése Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 

 
A település közigazgatási területének DK-i részét és Óhuta belterületét átszeli a 3716-es 
számú Vilmány-Vámosújfalui összekötő út.  
A települést északról Regéc és Nagyhuta, nyugatról Regéc és Mogyoróska, délről 
Erdőhorváti és Komlóska keletről Makkoshotyka és Nagyhuta határolja. Háromhuta a 
Tolcsva, Huta-völgyi és Király-Kúti patakok völgyébe települt.   

      A település területe 37,8 km2, népessége (2015. 01. 01.) 109 fő, népsűrűsége 2,8 fő/km2. 
 

  
Háromhuta közigazgatási területe és kapcsolatai 

 
Háromhuta településrészei Újhuta, Középhuta, Óhuta, és az utóbbihoz tartozó Üveggyár. A 
Zempléni Tájvédelmi Körzet szívében lévő kis falut II. Rákóczi Ferenc alapította 1698-ban. 
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Lakói 1916-ig üveggyártással foglalkoztak, majd fakitermelésből, fafaragásból és egyéni 
gazdálkodásból éltek meg. Háromhuta jövőjét azonban a falusi turizmus, az idegenforgalom 
jelenti, amihez az alig 110 főt számláló településnek minden adottsága megvan. A festői 
szépségű falucska csendes környezete a nyugalmat, de a kalandot keresők számára is kiváló 
célpont. Gazdag állat- és növényvilága felejthetetlen élményt nyújt a túrázók számára. 
Kedvelt kirándulóhelyei a fokozottan védett István-kúti nyíres, a Pálos forrás és 
kolostorrom, a közeli Rákóczi vár romjai, a sziklamászásra is alkalmas Sólyom-bérc vagy 
a 709 m magas Nagy - Péter-mennykő.  Innen, valamint a 494 m magas Kerek-kőről 
lélegzetelállító kilátás tárul elénk. 
 

b./ A település története: 
A mai Háromhuta területe az egykori regéci uradalomhoz tartozott, s mint ilyen, a 1600-as 
évek közepétől 1711-ig a Rákóczi család birtoka volt. A regéci vár körül elterülő uradalom 
az egyik legjobban jövedelmező Rákóczi birtok volt. II. Rákóczi Ferenc 1694-ben vette át 
az addig kamarai igazgatás alatt lévő regéci uradalmat, és röviddel azután intézkedéseket 
tett az uradalom gazdasági helyzetének fejlesztése érdekében. Rákóczi a Nyugat-Európában 
ekkortájt elterjedő borpalackozás hatására döntött úgy, hogy tokaj-hegyaljai birtokai 
közelében is üveghutát létesít.  
1698 telén,  a hegyaljai felkelés után, II. Rákóczi Ferenc önkéntes bécsi száműzetéséből 
birtokaira visszatérve alapította meg a regéci üveghutát, valószínűleg a mai Óhuta helyén. 
Az alapítólevél 1698. február 28-án kelt Fonyban, ezt a dátumot tekinthetjük tehát a település 
alapításának időpontjaként. 
 
Részlet II. Rákóczi Ferenc alapítóleveléből 
 
Mi, Felső Vadászi Rákóczi Ferenc, fejedelem, nemes Sáros Vármegyének Fő Ispánya stb. 
Regéczi Hegyekben lévő hutánkban, Thomas Hutnik nevű hutásnak állítván, és azt kezekben 
bocsátván, illy képpen végeztünk vele: esztendőnknek forgása alatt tartozik nekünk kész 
pénz beli adóval, 100 magyar forinttal. Item más fél ezer eöregh kristályos karikával, ezer 
pedig paraszt karikával és eöttven pohárral. Ha pedig mi számunkra mivel, 
kristálykarikának ezeréért 12 Ft, parasztért 6 Ft, pincetokra való sotos eövegh palaczkokért 
akar nagyobb, akar kisebb egytül 18 pénz lészen. Kinek nagyobb bizonyságára ezen 
levelünket attuk. 
                                                                                                                       Rákóczi Ferenc 
 
Országos Levéltár. Archivum Patakiense Rákocziano-Trautsohnianum. Acta Raqdicalia, 
Titulus Regécz. IX. Conscriptio arcis et dominiis Regécz. 1701. 
 
Üveghuták több Rákóczi birtokon is működtek, az egyik legjelentősebb a lengyel határ 
melletti makovicai uradalomban (ma Szlovákiához tartozó) Zborón volt. Ezekben a 
hutákban kastélyokba való ablaküveget éppúgy gyártottak, mint egyéb üvegtárgyakat, 
palackokat, üveggombokat. 
Az alapító levélből tudjuk, hogy az üveghuta bérlője a lengyel származású Hutnik Tamás és 
munkásai Zboróról települtek át Regécre. Az egyes családnevekből arra lehet következtetni, 
hogy a település mai lakói nagyrészt az akkor idetelepülő többnyire lengyel származású 
üvegfúvók leszármazottai. 
 
Az óhutai üveggyár elsősorban üvegkarikák és sotos üvegpalackok gyártásával foglalkozott. 
(Előbbi ablaküveget jelent, mivel táblaüveget abban az időben még nem tudtak előállítani. 
A kristályos üvegkarikák nagyok és átlátszóak, míg a parasztkarikák kisebb méretűek és 
zöldes vagy barnás színűek voltak. Utóbbi termékek téglalap alakú, formába fújt 
borospalackok voltak, melyeket fa ládában szállítottak. A sotos kifejezés préseltet vagy 
sajtoltat jelent, míg a pinczetok egy fából készült, rekeszekkel és fedéllel ellátott, bőrrel 
bevont láda volt.) 
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Az üveggyár helyének kiválasztásakor az egyik fontos szempont, a szinte korlátlanul 
rendelkezésre álló fa lehetett, hiszen a kemencék fűtése óriási mennyiségű fát igényelt, a fa 
elégetésével keletkezett az üveggyártás fontos adalékanyaga a hamuzsír is. Az óhutai 
üveggyár azonban hatvan év alatt elhasználta a környező erdők fáit, így szükségessé vált 
egy új üveghuta létesítése.  
Az új üzemet 1758-ban építették fel a mai Újhuta területén, ahol a gyárat működtető 
zsellércsaládok is letelepedtek. II. Rákóczi Ferenc birtokai - beleértve a sárospataki és regéci 
uradalmat is – a királyi kincstárra szálltak, majd 1715-ben a regéci uradalmat Trautson 
Leopold Donát herceg 200 000 rénesi forintért (ebből 150 000 forint volt a kegyadomány) 
megszerezte. Trautson herceg halála után a birtok fiára, Trautson János Vilmosra szállt, aki 
sváb, szlovák és ruszin népességet telepített a sárospataki, valamint regéci uradalmak 
területére. 1775-ben bővíttette és felújíttatta az (újhutai) üveggyárat, melynek 
üzemeltetéséhez többnyire a környező falvakból telepített be zselléreket. A mai Középhuta 
feltehetően ekkor népesült be, s ekkor jelent meg a tót ajkú lakosság is. 1776-ban a Troutson 
család kihalt, így a bírtok visszaszállt a koronára és harminc évig a szepesi kamara 
gazdálkodott a regéci és sárospataki uradalmakban. Ezen időszak alatt a település lakossága 
tovább növekedett, 1787-ben 269 lakost és 51 házat írtak össze. Óhután 123-an, Középhután 
77-en, Újhután pedig 69-en laktak. 
A regéci uradalmat I. Ferenc király 1806-ban Bretzenheim Ágost Károly hercegnek 
adományozta, aki után fia, Ferdinánd lett az örökös. Ferdinánd szakembereket alkalmazva 
korszerű uradalmi szervezetet alakított ki, így a község tovább fejlődött. 1822-ben bővítette 
az újhutai üveggyárat, az 1840-es években pedig vadászkastélyt építtetett a faluban. Az 
1840-es évek elejére tehető a ma Üveggyár nevezetű településrészen működött üzem 
felépítése is. 1845-től többször sújtotta árvíz, valamint rendkívüli hideg a három Hutát. A 
termés és a munka hiánya miatt többen megfagytak vagy éhen haltak, így csökkent a 
népesség. Bretzenheim Ferdinánd 1855-ös hirtelen halála utána a helyzet tovább romlott, az 
üveggyártás és a falu hanyatlásnak indult. Az újhutai üveggyár ekkor feltehetően már nem 
működött. Ebben az időszakban a lakosság főleg favágással, szénégetéssel és különböző 
fából készült eszközök, szerszámok készítésével, valamint azok kereskedelmével 
foglalkozott, így egyre nagyobb teret nyert az erdőgazdálkodás és a faipar.  
 
A Bretzenheim-ek után az uradalom Waldbott Frigyes báró tulajdonába került, aki nyugati 
szemléletével újszerű változásokat vezetett be az erdőgazdálkodásban, és erdőtelepítésbe, 
csemete nevelésbe, valamint erdei utak építésébe fogott. Nagy hangsúlyt fektetett a vadászati 
lehetőségek kihasználására is, ezért az 1870-es években bővítette a vadászkastélyt, és 
vadaskertet alakított ki annak közelében. A fejlődésnek köszönhetően nőtt a 
munkalehetőségek száma, s ezáltal gyarapodott a lakosság és nőtt az életszínvonal. 1904-
ben 813 lakosa volt Háromhutának. 1910-ben megkezdődött az iparszerű fakitermelés. 
Iparvasút létesült a településen, amely az újhutai Határ-völgytől a MÁV Olaszliszka-Tolcsva 
állomásáig szállította a hegyekben kitermelt fát. Az I. világháború éveiben a besorozott 
falubeliek helyébe hadifoglyokat hoztak dolgozni. Az idegenből származó munkások 
tanították meg a hutaiakat a talpfa faragásra, és a szervezett, iparszerű munkára. A faipar 
térnyerése miatt az üveggyártás 1916-ben megszűnt. Waldbott Frigyes halála után az 
uradalmat fia, Kelemen vette át, aki erdőmérnökként egészen 1945-ig igazgatta az 
erdőgazdálkodást. Az 1920-as évek közepétől 1944-ig a falu fénykorát élte. A férfiak 
szaktudásukat kihasználva gyakran jártak el idegenbe fát vágni, talpfát faragni vagy egyéb 
erdei munkát végezni. Az asszonyok a háztáji gazdasággal foglalkoztak vagy a bárói és grófi 
(Károlyi) erdőkben végeztek időszakos munkákat. 
 
A II. világháború utáni események Háromhuta sorsát is megpecsételték. Az 1947-es 
"csehszlovák-magyar lakosságcsere" során a község lakóinak körülbelül 60 %-át telepítették 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

 - 5 - 
 

át a mai Szlovákia területére, 989 fős lakossága 364 főre apadt. A Waldbott, valamint 
Károlyi birtokokat államosították, az újhutai kastélyt pedig az 1950-es években állami 
üdülővé alakították át. 1945 után a nagyüzemi fakitermelések, az állami üdülő működése, és 
a különböző infrastrukturális fejlesztések (út, áram, víz) ellenére a lakosság száma 
folyamatosan csökkent. A gazdálkodás jellege és a kevés mezőgazdasági terület miatt 
Háromhutát elkerülte a kollektivizálás, még a 80-as években is jellemző volt az 1-2 tehénnel 
folytatott családi gazdálkodás. A Magyarországon általánossá vált szocialista nagyüzemi 
gazdálkodás körülményei mellett azonban a korábbi fafaragó mesterségeket már nem 
lehetett folytatni. Bár történtek előrelépések, a tsz-esítés hiányában a települést a 
modernizáció is elkerülte, részben ennek is köszönhető, hogy megőrződött a falu eredeti 
szerkezete. 1947/48 után a népesség az 1980-as években kezdett el ismét rohamosan 
fogyatkozni, amikor munkalehetőség hiányában sokan próbáltak máshol szerencsét.  
 
Az 1980-as években ugyanakkor fellendült az idegenforgalom, ekkor számos üdülőt, illetve 
hétvégi házat építettek a faluban, s Háromhuta azóta is népszerű üdülőhely és egyre 
kedveltebb turistacélpont. A település lakossága a 2015-ös népszámlálási adatok szerint 109 
fő. A lakosok nagy része nyugdíjas és kevés az iskoláskorú. Az aktív korú falubeliek nagy 
része erdei munkával foglakozik, vagy szomszédos falvakba, városokba jár át dolgozni. A 
település jövőjét - kivételes szépségű fekvése, páratlan természeti értékei miatt- elsősorban 
az idegenforgalom jelenti. Számos vendégház, üdülő várja a pihenni vágyókat, erdei 
útvonalak a túrázókat. A község önkormányzata, a "Háromhutáért" Alapítvánnyal, és a 
lakossággal együtt azon fáradozik, hogy a település minél vonzóbb legyen vendégek 
számára. Ennek érdekében az elmúlt években számos kisebb-nagyobb szabású beruházás 
valósult meg, és a népesség csökkenésének ellenére a település folyamatosan fejlődik. 
 

c./ Földrajzi környezet:  
Háromhuta a Zempléni helységben, a Huta-völgyi és Tolcsva patakok völgyében fekszik.  A 
tengerszint feletti magassága 105 m. A napsütéses órák száma 1900-2000 óra/év. Az évi kö-
zéphőmérséklet +10 C fok. Az évi csapadékmennyiség 550 mm. Az uralkodó szélirány É-
ÉNy-i. A település határában a jó minőségű fekete mezőségi talaj váltakozik az öntéstalajjal.   
A település tájkataszteri elhelyezkedése: 

                  
        Központi-Zemplén kistáj                                                     Hegyalja kistáj 

  
           Abaúji-hegyalja kistáj 
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Magyarország tájainak rendszertani felosztása alapján a település az Északi-középhegység 
nagytáján, a Tokaj-Zempléni-hegyvidék középtáján belül az 6.7.11. kódszámú Központi-
Zemplén, 6.7.12 kódszámú Abaúji-hegyalja és 6.7.23. kódszámú Hegyalja kistáj területén 
helyezkedik el. 
 

  
Magyarország vegetációs tájbeosztása alapján Háromhuta területe a 99 azonosító számú 
Magas-„Zemplén” Hegytetők, valamint a 108 azonosító szám alatti Abaúji hegyek területébe 
tartozik.   
 
Növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartomány Észak-magyarországi-kö-
zéphegységi flóravidékének Tokajense és Tornense flórajárásainak határán helyezkedik el.  

 
Az országos ökológiai hálózat települést érintő területei:  

 

    
az országos ökológiai hálózat települést érintő területei (magterület, pufferterület)  



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 7 - 

   

   
Natura 2000 települést érintő területei 

    
Tájvédelmi körzet települést érintő területei 

  
Erdőterületek    
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Érzékeny természeti területek a település területén    

     
Tájhasználati jellemzők napjainkban 

 
3./ A település szerkezete: 

Háromhuta Zemplén vármegye D-i részén annak Ny-i határszélén található.  

  
Zemplén vármegye térképe 1810-ből 
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Közigazgatási térkép 1913-ból a Tokaji, Trianon után a Sárospataki járás részeként 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A település földrajzi környezete egy 1913-ból 
származó térképen Háromhuta az Eperjes-To-
kaji-hegység D-i Magyarország területére eső 
részén a Zempléni hegység völgyében húzódik 
meg.   

  

   
A település az I. katonai felmérés 1763-1787 idején 
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A II. katonai felmérés 1806-1869 

 
A III. katonai felmérés 1869-1887            

  
A IV. katonai felmérés 1941-ben 

 
Háromhuta térképe 1867-ben 
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Óhuta térképe 1867-ben 

 
Középhuta térképe 1867-ben 

   
Újhuta és a mai Vilmány-Újhutai útkereszteződés kataszteri térképe 1867-ből 

 
Légifotó Óhuta településről 1964. április 19.-én 
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Légifotó Középhuta településről 1964. április 19.-én 

 

   
Újhuta település és a Vilmány-Újhutai útkereszteződés településrész 1964. április 19.-én 
A település szerkezete a Felvidéki alakterület völgyfenéki - patakvölgyi – laza beépítésű 
egyutcás útifalu (Prinz Gyula dr.: Magyarország településformái 1922). 
 

 
A település mai patakvölgyi szerkezete légifotón 

A település szerkezet - a közelmúltban épült üdülőterületek kivételével - az I katonai 
felmérés óta változatlan.  
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Történeti képek: 
 

   
Újhuta  

 

     
Középhuta 

 

  
Újhuta harangláb                                            Újhuta Bretzeinheim-Waldbott vadászkastély 
 

  



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 14 - 

  
A kastély régi képeslapokon 
 

  
A kastély eredeti főhomlokzata 

 

    
Jellemző épület homlokzatok 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 15 - 

4./ A település területeinek tagolódása karakter területekre:  
 

  
A település területi tagozódása 

 

  
Háromhuta karakter területei 

  
    A település meghatározó karakter-területei:  

a./ falusias karakterű lakóterületek-üdülő vegyes rendeltetésű terület    
b./ üdülő terület 
 
A település történeti szerkezete az Óhutai és Középhutai településrészeken - a 
közelmúltban beépült üdülőterületek kivételével - az utak kétoldali beépítésével 
lehatárolható laza beépítésű patakvölgyi település, jellemzően fésűs elrendezésű útifalu. 
Újhuta településrész laza beépítésű patakvölgyi település, jellemzően halmaz szerkezetű 
beépítéssel. A beépítés jellemzője a földszintes hosszúházas, jellemzően oldaltornácos 
kontyolt nyeregtetős lakóépület, melyek utcai homlokzatai gazdagon díszített vakolat 
architecturát kapott. Üveggyár településrész Óhuta és Középhuta között helyezkedik el.   
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Háromhuta térképe a lehatárolható településrészekkel 
  

A/ Lakóterületek: 
 
     a./ Óhuta történeti településmagja és falusias karakterű lakóterülete: 
 

  
Óhuta történeti településrész szerkezete és területi elhelyezkedése  
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Óhuta légifotó a kialakult völgyfenéki – patakvölgyi – laza, fésűs beépítésű útifaluról 
 
A történeti településrészen jellemző lakó(üdülő és szállásjellegű)épületek:  

    
Óhuta, Rákóczi F. u. 2. 

 

  

 
  

      Óhuta, Rákóczi F. u. 6.
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Óhuta,  Rákóczi F. u. 11. lakóház, pince 
és gazdasági épület   

 

     

  
Óhuta, Rákóczi F. u. 13. 
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Óhuta, Rákóczi F. u. 13. 
 

                
Óhuta, Rákóczi F. u. 15. 
 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 17. 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 19. 
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Óhuta, Rákóczi F. u. 23. 

 

     
Óhuta, Rákóczi F. u. 25. 

 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 28. 

 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 33. 

 Óhuta, Rákóczi F. u. 33.    
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Óhuta, Rákóczi F. u. 35. 

 

   

    
Óhuta, Rákóczi F. u. 41. 
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Óhuta, Rákóczi F. u. 30. 

 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 77. 

 
Homlokzati rekonstrukciót igénylő jellemző lakó(üdülő és szállásjellegű)épületek: 
 

  Óhuta, Rákóczi F. u. 1.     
 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 9.  

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 21.  
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Óhuta, Rákóczi F. u. 38. 

 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 43. 

 

     
Óhuta, Rákóczi F. u. 55.                           Óhuta, Rákóczi F. u. 69. 

  
Felújításra szoruló épületek: 

 

   
Óhuta, Rákóczi F. u. 73. 

 
 
 
 
 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 24 - 

b./ Középhuta történeti településmagja és falusias karakterű lakóterülete: 
 

  
Középhuta történeti településrész szerkezete és területi elhelyezkedése  

  

  
Középhuta légifotó a kialakult völgyfenéki – patakvölgyi – laza, fésűs beépítésű útifaluról 
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A történeti településrészen jellemző lakó(üdülő és szállásjellegű)épületek:
 

   
Középhuta, 16/22 hrsz. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 3. 
 

  
Középhuta, Petőfi u. 5. 
 

    
Középhuta, Petőfi u. 11. 
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Középhuta, Petőfi u. 11. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 13. 

   
Középhuta, Petőfi u. 15. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 18. 
 

 Középhuta, Petőfi u. 19. 
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Középhuta, Petőfi u. 20. 
 

    
Középhuta, Petőfi u. 24. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 26. 
 

   

   
Középhuta, Petőfi u. 25. 
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Középhuta, Petőfi u. 27. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 29. 
 

 Középhuta, Petőfi u. 31. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 36. 
 

   
Középhuta, Petőfi u.40/1.                             Középhuta, Petőfi u. 46. 
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Középhuta, 43 hrsz 

 

  
Középhuta, Petőfi u. 47. 
 
Homlokzati rekonstrukciót igénylő jellemző lakó(üdülő és szállásjellegű)épületek: 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 7. 
 

   
Középhuta, Petőfi u. 2. 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 30 - 

Felújításra szoruló épületek: 
 

 Középhuta, Petőfi u. 39/b 
 

    
Középhuta, Petőfi u. (55.?) 57 hrsz 

 

    
Középhuta. Petőfi u. (53.?) 58 hrsz 

 

   

   
Középhuta, Petőfi u. 50. 
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Középhuta, Petőfi u. 43. 

 
c./ Újhuta történeti településmagja és falusias karakterű lakóterülete: 

  
Újhuta történeti településrész szerkezete és területi elhelyezkedése  
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Újhuta légifotó a kialakult völgyfenéki – patakvölgyi – laza beépítésű, halmaz szerkezetű  
útifaluról 
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A történeti településrészen jellemző lakó (üdülő és szállásjellegű) épületek: 
 

    
Újhuta, Kossuth u. 4. 
 

    

   
Újhuta, Kossuth u. 11. 
 

  
Újhuta, Kossuth u. 13. 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 34 - 

   

    
Újhuta, Kossuth u. 13. 
 

   

   

   
Újhuta, Kossuth u. 21. 
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Újhuta, Kossuth u. 18.                                Újhuta, Kossuth u. 19. 
 

   
Újhuta, Kossuth u. 30. 
 
Homlokzati rekonstrukciót igénylő jellemző lakó(üdülő és szállásjellegű)épületek: 
 

   
Újhuta, Kossuth u. 6. 
 
Felújításra szoruló épületek: 
 

   
Újhuta, Kossuth u. 22/b. 
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B/ Üdülőterületek:  
 

  
Új magán és egyéb üdülőépületek a hegyoldalban 

Üdülőépületek, kereskedelmi szálláshelyek: 
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üdülőépületek, kereskedelmi szálláshelyek a településen 
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 A Bretzeinheim-Waldbott kastély 
 

  

  
Bretzeinheim-Waldbott vadászkastély Újhutára bevezető útszakasz mellett  
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Breitzenheim Ferdinánd az 1840-es években a vadászati lehetőségek kihasználása 
érdekében vadászkastélyt épített Újhután, melyet a Waldbott család örökölése után az 
1860-as években báró Waldbott Frigyes bővítette ki és építette át historikus stílusban.  
A kastélytól északról határoló erdőben vadaspark, -melynek nyomai ma is fellehetők - 
hintózó utak, pihenők és egy körrét is kialakításra került. A Waldbott család tagjai 1945 
után hagyták el otthonukat, ezt követően állami tulajdonba került az épület.  
Az épületet a II. Világháború után államosították, majd az 1950-es években üdülővé 
alakították át. Ekkor, valamint a későbbi felújítások és átépítések során vesztette el eredeti 
arculatát, díszes homlokzatát és tetődíszeit. Az üdülőt a rendszerváltás után bezárták, a 
kastély pedig magántulajdonba került.  
Az épületet a jelenlegi tulajdonos eredeti állapotban állítja helyre, és kastélyszállóként 
kívánja hasznosítani.  

  

  

 
A kastély a napjainkban tartó felújítás előtt 
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A felújított - átalakított - kastély 
 
C/ Intézmények a történeti település területén: 

 

  
Intézmények, közterületek elhelyezkedése 

 

  
Szt. Anna rk. templom 
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Háromhuta, Rákóci u. 18. községháza, művelődési ház és könyvtár  
 

 
Szabadtéri színpad a községháza udvarán 
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Középhuta vegyesbolt, internet kávézó és turista pihenőhely 
 

   
Középhuta buszváró 

   
Óhuta tervezett turisztikai információs központ 
 

   
A megvalósult állapot 
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Óhuta tervezett erdei iskola 

 
Háromhutáért Alapítvány Alkotóháza 
 

 
Orvosi rendelő 
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Középhutai és                                               Óhutai ravatalozó 
 
D/ Közterületek:  
 

  
Középhuta játszótér 
 

   
Középhutai játszótér mellett épült pihenő 
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Középhuta, Nemzeti Emlékpark 
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Óhuta, Rákóczi Emlékpark  
 

     
  
 A fejedelem új mellszobra  

                     

 

  

 
Óhuta, Rákóczi Emlékpark részlet            Üveggyártás történeti bemutatásra épülő üvegcsűr  
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Középhuta pihenőhely 
 

  
Középhuta templomkert világháborús emlékművel 
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Újhuta településközpont, harangláb és kereszt 
 

    
Újhuta településközponti emlékmű és kereszt talapzat 
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Újhuta Csurgó 
 
E/ Utcaképek: 
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F/ Gazdasági épületek: 
 
A főépületekhez épített, vagy az udvarokon álló gazdasági épületek is meghatározó 
jellegűek a településkép szempontjából. Ezen épületeket Háromhuta községben három fő 
csoportra oszthatjuk.  
A legjellegzetesebb épületforma a csűr, melyet általában a főépülettel egyenes vagy 
hajlított formában építettek össze. Általában kő szerkezetű építmények, nagyméretű, 
nyitható vagy elhúzható fa ajtóval és cserépfedéssel. Külső arculatuk eredeti állapotban 
való megőrzése és helyreállítása javasolt.  
A másik jellegzetes csoport a főépülettel szemben kialakított gazdasági épület, ami 
elsősorban nyári konyhaként funkcionál. Ezen épületek arculata, nyílászárói általában 
összhangban állnak a főépülettel, így ezek megőrzése is fontos.  
A harmadik csoportba a különböző épülethez kapcsolódó, vagy udvaron álló gazdasági 
építményeket sorolhatjuk. Például: istálló, disznó ól, tyúkól, füstölő, műhely, stb. Bár 
ezek a gazdasági épületek jobbára már elveszítették eredeti funkcióikat, külső 
kialakításuk megőrzése mellett új funkciók találhatók számukra. 
A gazdasági épületek negyedik csoportja a pincék, melyek az udvaron, vagy 
pincebokorban állnak. A településre nem jellemzőek az egybefüggő pincesorok, csupán 
Óhuta településrészen található egy négy pincéből álló sor. A pincék gazdasági 
jelentősége csökkent, megtartásuk további hasznosításuk javasolt. 
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Háromhuta-Óhuta Rákóczi u. 16. kovácsműhely 
 

  
Háromhuta üveggyári szolgálati lakás majd vadászház 
 

  
Háromhuta-Óhuta (Üveggyár) régi üveggyár, majd fatelepi gazdasági épületek  
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G/ Kutak: 
 
Szinte valamennyi telken van ásott kút, de ezek közül ma 
már csak keveset használnak, így többségük lepusztult. 
Gémes, kerekes és pumpás kút egyaránt megfigyelhető a 
település telkein és közterületein. Ezek megőrzése, 
helyreállítása és karbantartása kiemelt jelentőséggel bír, 
már csak a vízkészlet érdekében is.  
A gémeskutak helyreállítása különösen is fontos, mert 
azokból mára már csak néhány darab maradt meg. 
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H/ Épületszerkezetek:  
Falazatok, lábazatok a felmenő szerkezetek jellemzően kőből készültek 
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Födémek: 
 
A födémek faszerkezettel, gerendás, mestergerendás váltósoros felső deszkázattal festett 
felülettel készültek. 
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Tetők, tetőhéjazatok, kémények, tetőfelépítmények:  
 
A tetők jellemzőn cserépfedést kaptak. A régi sötét cserepek mellett megjelentek korunk 
világos, piros színű cserép héjazata. A településen a tetőfedés egységesnek mondható. A 
tető faszerkezettel készült. A tetőforma oromfalas, vagy kontyolt – teljes, illetve 
csonkakontyolt nyeregtető.  
Sok épületen megmaradtak az eredeti, többnyire kőből és téglából épült vakolatlan 
kémények. Ezek többsége egyedi arculattal bír, ezért mindenképp megőrzendők.  
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Tornácok:   
 
A település területén nagyszámban 
maradt meg a tornác, annak ellenére, 
hogy a gazdálkodás felhagyásával a 
tornác jelentősége értelmét veszítette.  
A településre a teljes, vagy részleges 
oldalhosszban megjelenő oldaltornácos 
háztípus jellemző,  
 modern életforma átmeneti térként 
igényli a tornácot, a lakó-üdülő funkció és 
az udvar között. 
A településen a faoszlopos tornácok 
jellemzők, de megtalálható a kő, vagy 
tégla épített oszlopos tornácok is. A 
tornácmellvédek faragott, vagy egyszerű 
könyöklő alkalmazásával készültek. 
Az új építésű épületeken is jellemző a 
tornác alkalmazása.  
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Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 70 - 

  

  

 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 71 - 
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Nyílászárók: 
 
Az épületek eredeti homlokzati rendszere a kétablakos, osztott, alul középen felnyíló 
kialakítás. Általánosságban elmondható, hogy a nyílászárok anyaga megmaradt a fa, 
festett felülettel jellemzően barna színnel. A nyílászárók eredeti díszítései a legtöbb 
esetben fellelhetők, az új nyílászárók is alkalmazzák a régi arányú ablakok és ajtók 
alkalmazását. Célszerű az utcai oldalon az álló formátumú és osztott nyílászárók 
alkalmazása. 
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Vakolatok, vakolatdíszek,: 
 
A homlokzatok vakoltak, a homlokzati felületek meszelést, vagy festést kaptak sima 
felülettel. A nyílások jellemzően keretezettek, a lábazat szürke, vagy színes cementes 
vakolat, illetve kőburkolat. A festett homlokzatok fehér, vagy világos színű festékkel van 
festve. Az épületek főhomlokzata gazdagon vakolathímzéssel gazdagon díszített. 
Célszerű a homlokzatokon a tört színek alkalmazása vakolat, vagy festett homlokzat 
formájában.  
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I/ Vallási jelképek: 
 
Haranglábak, keresztek: 
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Oromzatok, homlokzatfülkék, padlásszellőzők: 
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Síremlékek: 
 
Háromhuta mindhárom településrészében használatban lévő temetője van. A temetőkben 
eltérő korú és stílusú sírjelek találhatóak. Jellegzetes a kő anyagú síremlék, melyeket 
helyben, helyi bányából származó kőből faragtak ki. Néhány szépen megmunkált 
kovácsolt, vagy öntött vas síremlék is megmaradt. Ezek megőrzése és helyreállítása 
szintén fontos. Jellemző továbbá, hogy a temetőben és a település különböző pontjain 
nagyméretű, ún. útszéli feszületek állnak. Ezek különböző korúak, néhányuk pedig 
különösen értékes. Általánosságban jó állapotban vannak, de karbantartásuk és 
felújításuk továbbra is javasolt. 
 

   
Temetőkeresztek az Óhutai és                       Középhutai temetőben  
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   síremlékek 
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Világháborús emlékművek 
 
J/ Reklámok, cégérek, utcanévtáblák, útbaigazító és ismertető táblák: 
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K/ Kerítések: 
 
Az utcai kerítések többnyire fa léckerítések álló fa elemekkel, oszlopokkal. Több esetben 
ez átalakult díszített fém kerítéssé, melyek mára már szerves részei az utcaképnek. A 
kerítések többnyire kőből vagy betonból készült lábazatra kerültek. A kapuk kialakítása 
igazodik a kerítés kialakításához. Új kerítések építése esetén a léckerítések támogatandók, 
a falszerű tömör, a fém és a különböző dróthálós kerítések kerülendők. 
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5./ Összefoglalás: 
 
     Építészeti közös jellemzők:   

- földszintes, hosszúházas kialakítás udvari tornáccal, vagy széles udvari eresszel 
- azonos szerkezeti kialakítás 
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  alapozás, felmenő falak kő szerkezetek 
  fa födémszerkezet 
  tornácoszlop jellemzően fa szerkezettel 
  településrészenként eltérő nyeregtető  
  jellemzően cserép héjazat  
  vakolatlan kémények 

- gazdag vakolat architektúra az utcai homlokzaton 
- kétablakos utcai homlokzat 
- jellemzően fa szerkezetű kerítés 
- gazdasági épület a főépülettel egyenes, vagy hajlított formában összeépítve 
- új üdülőépületek jellemzően oromfalas földszint + tetőtér szintmagassággal 
 
 Építészeti eltérő jellemzők:  
- Óhuta jellemzően kontyolt nyeregtetős tetőidom  
- Középhuta jellemzően oromfalas nyeregtetős tetőidom 
- Újhuta vegyesen alkalmazott nyeregtetős tetőidom 

 
     Épületek szerkesztési szabályai: 

     

           

az aranymetszés szerkesztési szabályai a fő-
homlokzaton  
 


 = 

ା
 ;    େ

ୈ
 = ୈ

ୋୈ
  

 

             
    Az üdülő épületek kialakítása során a fenti szerkesztési szabályok alkalmazása kívánatos. 
 
6./ Értékek:  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr.) 2. § 9a. pontja szerint:  
„9a. településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek 
összessége, így a természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a 
településszerkezet, a jellegzetes épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az 
anyaghasználat és növényzet” 

(Kr.) 2. § 9b. pontja szerint: 
„9b. településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális 

megjelenése” 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településkép védelme  
„… a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti ar-  
culatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevéte- 
lével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.” 
 
(Kr.) 2. § 9c. pontja szerint: 
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„9c. településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző 
építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy tele- 
pülés ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze” 
A fogalommagyarázatot kiegészítve településképnek tekintjük azt a látványt, amelyet a 
település felé tekintve a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. A település- 
kép nem állandó, külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan alakíthatják, 
változtathatják akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba. 
 
Településképi szempontból meghatározó terület három különböző lehatárolás halmazaként 
fogható fel: 
a./ 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 2016. évi LXIV. törvény 
településképi szempontból kiemelt területként definiál. 

b./ A 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. 

c./ A harmadik szint egy településen áthaladó szemszögéből vizsgálja a látványt. Ami szá- 
     mára 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, másmás 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 település táblától kezdve tisztában 
van azzal, hogy hol jár. A közismert településekről az ember fejében él egy kép, amelyik 
a látnivalókat mutatja, a település azonban nem csak ebből áll. A látnivalók által ismert 
képet árnyalja az út során megszerzett ismeret, ami a települést éppúgy meghatározza, 
mint védett értékei. Kitüntetett szerepe van tehát az áthaladók útvonalainak, és ezért kell 
ezekre, az utakat szegélyező ingatlanok arculatára odafigyelni.  

 
I./ TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK  

A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a régészeti lelőhelyek mellett 
a helyi művi értékek és a történelmi múltjuk vagy térbeli elhelyezkedésük folytán 
kiemelkedő területek alkotják. 
 

a./ műemlékek  
 

település neve helyrajzi 
szám 

védettség 
jogi 

jellege 

Törzsszám 
[Azonosító] 

védett örökségi érték neve 

Háromhuta 50/1 műemléki  9032 [2798] Lakóház  
Háromhuta 50/2 műemléki  9032 [2798] Lakóház  
Háromhuta 50/3 műemléki  9032 [2798] Lakóház  

Háromhuta 014 világörökség [30481] Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj védőövezet 

Háromhuta 0227 világörökség [30481] Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj védőövezet 
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Háromhuta 0267 világörökség [30481] Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj védőövezet 

Háromhuta 0273 világörökség [30481] Tokaj-hegyaljai történelmi 
borvidék kultúrtáj védőövezet 

 

        
Háromhuta-Középhuta, Petőfi u. 54. 50/1-3 hrsz. 
 
Utcasorban, de az utca vonalától beljebb álló, hosszanti oldalával az utcára néző, csonka- 
kontyos nyeregtetős, cseréppel fedett, kelet-nyugati tengelyű, téglány alaprajzú egymenetes, 
négyosztatú épület, déli homlokzata előtt fatornáccal. A nyugati homlokzat kéttengelyes, a 
tengelyekben álló téglalap alakú, hullámos szélű vakolt szalagkerettel övezett ablakok 
nyílnak. A sarkokon és az ablakok között sávozott felületű függőleges vakolatsávok 
húzódnak. Az oromfal alatt egy fűrészfogas és egy fogrovatos vakolatdísz húzódik. Ez 
utóbbi az oromfal széleit is végigkíséri. Az oromfal felső részén két, sávozott felületű vakolt 
szalagkerettel övezett, kör formájú világítóablak nyílik. Közöttük szegmentíves záradékú, 
vakolt szalagkeretes fali fülke áll. A fülke felett kereszt, alatta pedig egy hullámos vonallal 
határolt sávban az 1909-es évszám látható. A tornác nyugati oszlopa falazott, négyzetes 
alaprajzú, a homlokzathoz szegmentívvel kapcsolódik. A déli homlokzat előtt található 
tornác faoszlopai faragottak, közöttük fűrészelt fa mellvéd húzódik. A tornácmögötti 
homlokzat nyílásainak ritmusa a-a-A-a-A-a. A nyílások közül a nyugatról számított első egy 
gerébtokos ablak, a második egy keskeny, álló téglalap formájú, vakolt szalagkeretes ablak, 
a harmadik egy szegmentíves záródású ajtó, a negyedik egy vakolt szalagkeretes, egyenes 
záradékú ablak, ahol a szalagkeret felső része felett lekerekített sarkú, tetején kiemelkedő 
bütyökkel díszített sáv látható, míg az ötödik nyílás egy szegmentíves, keret nélküli ajtó. A 
keleti homlokzat oromfalában normál méretű, vakolt szalagkeretes ablak nyílik. A 
szalagkeret tetején félköríves kiemelkedésen hegyére állított háromszögmotívumból kinövő 
kereszt látható 
 

b./ Műemléki környezet:  
 
település neve helyrajzi 

szám 
védettség jogi 

jellege 
Törzsszám 
[Azonosító] 

védett örökségi érték neve 

Háromhuta 0174/3 műemléki környezet 9032 [22820] Lakóház ex-lege 
műemléki környezete 

Háromhuta 0252/2 műemléki környezet 9032 [22820] Lakóház ex-lege 
műemléki környezete 

Háromhuta 51/3 műemléki környezet 9032 [22820] Lakóház ex-lege 
műemléki környezete 

Háromhuta 54 műemléki környezet 9032 [22820] Lakóház ex-lege 
műemléki környezete 

Háromhuta 56 műemléki környezet 9032 [22820] Lakóház ex-lege 
műemléki környezete 
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c./ Régészeti lelőhelyek:  
 

település neve helyrajzi 
szám 

védettség jogi 
jellege 

Törzsszám 
[Azonosító] 

védett örökségi érték neve 

Háromhuta 0115/13 régészeti lelőhely 17005 Cserkő és a Hutai patak 
összefolyásánál 

Háromhuta 0115/14 régészeti lelőhely 16333 Cserkő és a Hutai patak 
összefolyásánál 

Háromhuta 0115/15 régészeti lelőhely 16333 Cserkő és a Hutai patak 
összefolyásánál 

Háromhuta 0115/16 régészeti lelőhely 16334 Cserkő és a Hutai patak 
összefolyásánál 

Háromhuta 0125  régészeti lelőhely 16248 Barátláz-dűlő 
 
d./ Tájértékek: 
 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) bekezdése szerint 
„egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az em-
beri tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúr-
történeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van” 
A definíció lényeges eleme, hogy mind a természeti jellegű, mind az emberi tevékenységgel 
létrehozott (művi vagy épített) tájalkotó elemek is egyedi tájértéknek minősíthető. 

 
Az Egyedi tájértékek kataszterezését rögzítő MSZ 20381: 2009 szabvány az egyedi 
tájértékeket az alábbi három főtípusba sorolja:  
1./ kultúrtörténeti egyedi tájértékek;  

- Településsel (közlekedéssel, termeléssel, egyéb emberi tevékenységgel) kapcsolatos 
egyedi tájérték 

- Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás 
- Kastély, kúria 

2./ természeti egyedi tájértékek;  
3./ tájképi egyedi tájértékek. 

Az Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján nyilvántartott tájértékek: az 1. 
számú melléklet tartalmazza 
 
II./ Kultúrtörténeti egyedi tájértékek: 

     II.1/ Helyi építészeti értékek:  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 57. § (1) 
bekezdése alapján: 
„57. § (1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint 

nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megje-
lenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értékük- 
nél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt 
őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, 
a helyi építészeti örökség részét képezik.”  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr.) 2. § 2a. pontja szerint: 
 
„2a. helyi építészeti örökség: a település múltja szempontjából meghatározó építészeti 

örökség” 
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    A./ Helyi településszerkezeti értékek: 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Kor-
mányrendelet (R.) 68. § (2) bekezdés c) pontja szerint: 

 
 „(2) c) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során településképi rendelet 

helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. 
pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen a tervezés alá vont 
terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.” 

 
A R. 12. melléklet 2.d) pontja szerint: 
„2.d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az 

önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi 
építészeti örökség országos vagy helyi védelemre méltó elemeit: 
da) településszerkezetet, (a település területén megtalálható fő elemek és funkciók, 

azok morfológiája (kompakt, vagy szétterült, egy- vagy többközpontú), az 
egyes területek kor szerinti tagoltsága (középkori, háború utáni stb.), a 
fontosabb funkciók (kereskedelmi, lakás, ipari, rekreációs stb.), társadalmi 
eloszlás és szerveződés (szegény és elhagyott területek, dzsentrifikált területek, 
stb. területek), valamint a közlekedési és kommunikációs tengelyek főbb 
jellemzői szerint (úthálózat, tömegközlekedési rendszer)  

db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést, (A történeti településszerkezet törté-
neti utcahálózatával meghatározott, vagy külterületi megőrződött telekformák 
rendszere, amely meghatározó a település morfológiai megjelenésében) 

dc) utcaképet vagy utcakép részletet, 
dd) településkarakter elemeket, (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) 

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, 
homlokzati kialakítást, 

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet, 
dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.” 

 
B. / Helyi egyedi értékek: 

 
Háromhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 4/2004. (VIII. 6.) önkormányzati rendelet helyi rendelet helyi településszerkezeti és 
egyedi értékek elemeit nem állapítja meg.  
 

a./ területi védelemre javasolt településszerkezeti érték  
     1./ a település történeti szerkezete az új beépítésű üdülőterületek nélkül. 
          Óhuta 
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          Középhuta 

   
Újhuta 

 

 
a történeti településrész egyutcás soros elrendezésű fésűs beépítésű útifalu területe 

    2./ utcaképi védelmet kell fenntartani az önálló településrészek védett történeti főutcáinak 
kétoldali - Rákóczi F., Petőfi S., Kossuth L. utak - beépítésére  

 
b/ helyi védelemre javasolt egyedi tájértékek: 
     
     b.1./ az ANP által nyilvántartott tájértékek:              

- Lakóépületek: képek a 3. pontban 
 

 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 2.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 6.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 11.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 13.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 28.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 30.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 35.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 77.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 3.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 13.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 20.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 15.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 27.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 31.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 50.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út. 54.  
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 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 4. 
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 13.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 19.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 30.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi u. 59.  

- Kastély: képek a 3. pontban  
 Háromhuta-Újhuta Kossuth u. 1.  

-  Haranglábak: képek a 3. pontban    
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u.  
 Háromhuta-Középhuta, temetőkert, a ravatalozó mellett. 
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u., központi tér  

- Kutak: képek a 3. pontban  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 22. és a 24. sz. között.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi u. 15-17. között  

- Egyéb építmények: az alábbi fotókon kívüli képek a 3. pontban    
 Tűzoltószertár Háromhuta-Középhuta nyugati vége, Petőfi út eleje.   

   
 Pince:Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. keleti vége, a temetőkert alatt, a Mély-patak 

és a Király-kúti-patak összefolyásánál.   

   
 Csűr: Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 22.   
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 Erdészház: Az István-kúti-völgy völgyfőjénél   

     

   
 Eszkála erdészház: A Gakralyuk-tető és az Eszkála-tető közötti nyeregtől délre, a 

Komlóskai-völgy völgyfőjénél 
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 Eljegyzési-híd: Újhuta központi teresedéstől légvonalban kb. 1,5 km-re keletre-
délkeletre, a Cserepes és a   Zsidó-rét között. Népmondai emlékhely Waldbott 
báró lányát itt jegyezte el vőlegénye.  

  
- Szakrális építmények: képek a 3. pontban  
 Kápolna: Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. északi vége 
 Középhutai képoszlop: Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 7. sz. porta Kultikus, 

szakrális építmény, alkotás, helyszín  

  
 Feszület: Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 7. sz. ház előkertjében.  
 Feszület: Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u., a harangláb mellett  
 Feszület: Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. keleti vége, temetőkert  
 Feszület: Háromhuta-Középhuta, temetőkert  
 Feszület: Háromhuta-Középhuta, Petőfi u. 21. sz. ház előkertjében  
 Feszület: Háromhuta-Középhuta, Petőfi u., templomkert  
 Feszület: Háromhuta-Középhuta, Petőfi út   
 Feszület: Háromhuta-Középhuta, Petőfi út. 54.  
 Feszület: Háromhuta-Újhuta, Kossuth u., központi tér, a harangláb mellett  
 Útmenti kereszt a Tolcsva-patak hídjánál: Óhuta és Középhuta között az út szélén  
 Útmenti feszület, Középhuta nyugati végében: Középhuta nyugati végében, az 

első porta mellett  
 

- Emlékművek: képek a 3. pontban  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. keleti vége, temetőkert  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi u., templomkert  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u., központi tér, a harangláb mellett 

 



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 106 - 

III./ Természeti egyedi tájértékek: 
 
         III.1./ Természeti területi tájértékek:  

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint Háromhuta az 
alábbi táji és természetvédelmi területi értékekkel érintett: 
 

  
Natura 2000 SCI kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 

 
Natura 2000 SPA különleges madárvédelmi terület 
 

 
Országos védett természeti terület (Zempléni Tájvédelmi Körzet) 

 

 
Fokozottan védett területek 
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Barlangi védőövezet területei 

 
ökológiai hálózat magterület 

 
ökológiai hálózat pufferterület 

 
tervezett természeti területek 
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Természetvédelmi Információs Rendszer összefoglaló nyilvántartása  
 

  
MEPAR rendszer összefoglaló nyilvántartása  



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 109 - 

III.2./ Természeti egyedi tájértékek:  
 Újhutai Csorgó:  Forrásfoglalás Háromhuta-Újhuta, a központi tértől ~50 m-re 

nyugatra   

  
 Mlaka-rét: A Sólyom-kő tető és a Soltész-hegy közötti nyereg Erdő-gyep 

mozaikok Hegyvidéki gyepek Láprétek 
 

 
 Sólyom-kő-tető: Komplex eredetű felszínforma Kilátópont  
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 Pengő-kő: Komplex eredetű felszínforma  
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 Nagy-Péter-mennykő: Kilátópont 709 m  

  
 Rákóczi-kő: A Nagy-Oldal-tetőtől nyugatra, a Mély-patak völgyében, Regéctől a 

zöld sáv turistajelzésen kb. 2 km. Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve 
jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájérték  
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 Moszlik-rét: A Nagy-Maklány déli lábánál, a Flórika-forrástól légvonalban kb. 
500 m-re északkeletre Fás legelő  

  
 Sziklába vájt szentkép az újhutai ifjúsági tábor fölött  

 
Háromhuta az alábbiak szerint olyan helyi értékkel rendelkezik, mely a településképet 
meghatározza, a településnek egyedi karaktert ad. 

 
    IV./ Helyi védelemre javasolt értékek:  
 
           IV.1/ Egyedi tájértékek: 

- Lakóépületek: képek a 3. pontban  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 1.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 9. 
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 15.  
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 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 17.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 19.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 21.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 23.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 25.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 33.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 38.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 41.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 43.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 55.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 69.  
 Háromhuta-Óhuta, Rákóczi u. 73.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 2.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 5.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 7.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 11.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 18.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 19.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 24.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 25.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 26.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 29.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 36.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 39/B.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 40/1.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 43.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 46.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 53.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 55.  
 Háromhuta-Középhuta, Petőfi út 16/22 hrsz.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 6. 
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 11.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 18.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 21.  
 Háromhuta-Újhuta, Kossuth u. 22/B.  

 
IV.2/ Természet egyedi tájértékek: 

 
  Háromhuta-Óhuta, Pálos kolostorrom terület 
  

A rendház alapítása a 13–14. század fordulójára tehető. A kolostor 1311-es 
keltezésű búcsúengedélye Regéc mellettiként, míg a pálos rend történetírója, 
Gyöngyösi Gergely Horwath (Erdőhorváti) falu felett álló rendházként írta le. A 
remeteség a hegység vízválasztó vonalán fekszik, ugyan közelebb Regéc 
várához, de már az Erdőhorvátiba lefutó völgy felső szakaszán. Mindez 
kérdésessé teszi az alapító személyét is. Amennyiben Regéchez tartozó földeken 
épült fel a kolostor, akkor az Aba család tagjai közt kell keresni első építtetőjét, 
ha viszont Horváti faluhoz tartozóként épült, akkor az Erdőhorváti és Komlóska 
települések határán álló Solymos vár (mai elnevezése: Pusztavár) birtokosai, a 
Tolcsva nemzetség tagjai lehettek a rendház alapítói. 
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A század második felében és a 15. század folyamán azonban már több oklevél 
is tudósít arról, hogy a barátok különböző – köztük királyi és királynéi – ado-
mányokban részesültek. A késő középkor virágzó évszázadait követően a kolos- 
tort a 16. század derekán érték az első csapások. A legsúlyosabb pusztítás 1547-
ben történt, amikor Serédy Gáspár, Ferdinánd király hadmestere felgyújtotta a 
rendházat. Ezt követően talán rövid ideig még helyreállt itt az élet, de az írásos 
dokumentumok arra utalnak, hogy legkésőbb a 17. század kezdetéig elhagyta az 
utolsó barát is a kolostort, mely ezután fokozatosan pusztult. A lakatlan környék 
miatt az épületek hosszú időre elkerülték a figyelmet, a rendház romjait a 
természet lassan visszahódította. 
A kutatás viszonylag későn azonosította az óhutai romokat, helyét Háromhuta 
község, Barátok-dűlő elnevezésű területére többen is azonosították, de csak 
2004- vált bizonyossá a rendház pontos helyszíne. 
A kolostor tágabb környezetét egy nyugati kitettségű, meredek hegyoldal 
szélesebb és lankásabb terasza alkotja, mely a hutások betelepítését követően – 
a környéken egyedüli művelhető területként – szántóművelés alatt állt. A 
mezőgazdasági tevékenységek azonban következetesen elkerülték, 
körbeszántották az egykori remeteség romjait, így alakulhatott ki egy ligetes 
poligon, ami mind Háromhuta község 1867. évi és a 1911-es kataszteri 
felmérésén,  
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valamint a település környékéről 1964. április 19-én készült légifotón és a 
topográfiai térképen is jól látható. 
A szántóföldi hasznosítás a 20. század végére megszűnt, helyén rét-legelő 
gazdálkodás folyik. 
A rét közepén ma is felfedezhető a környezetéből kitűnő 30x30 méteres 
ligeterdős terület, benne hepehupás rommezővel a 0101/12 hrsz.-ú területen. 

 

  
1964. április 19-én készült légifotó 

  
A rendház területe a topográfiai térképen 
 

   
A terület az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0101/12 hrsz alatt nyilvántartott 
romterület 
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Háromhuta Község Önkormányzatának megbízásából 2016-ban a miskolci 
Herman Ottó Múzeum végzett feltárást, mely során a remeteség déli oldalát 
lezáró templom alaprajzi felderítése és az egykori legutolsó járószint 
meghatározása volt a cél.  
A helyszínen a környező területekből 1-2 méterrel kiemelkednek az egykori 
épületek romjai, melyek növényzettel benőtt, törmelékes földtöltésként észlel-
hetők. Az omladékban rövid szakaszon, jelentéktelen magasságú falsíkot tártak 
fel, mely a templom szentélyének egy kicsiny részlete lehetett, a feltételezett 
falak nyomvonalát habarcsos foltok jelezték.  
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a feltárásról készült fotó és a remeteség templomának feltárt szentélye 
 
Az omladékból egy összeomlott, de struktúrájában szinte teljesen kiszerkeszthe-
tő gótikus templom falazata került napvilágra. A nyolcszög három oldalával zá-
ródó szentélyt hengertagos faloszlopai, az omladékban talált, egyszer hornyolt 
boltozati bordaelemei és záróköve alapján hatsüveges bordás boltozat fedhette. 
Valamennyi faragott kő – feltehetően a Zempléni-hegység területén bányászott 
– riolittufából készült, formai jegyeik alapján gótikus, 14–15. századra keltez-
hető építészeti részletelemek voltak. A 4,6x4,6 méter belvilágú apszist boltozott 
diadalív rekesztette le a 6,5 méter hosszú és 5,7 méter szélességű hajótól. 

 

  a szentélyboltozat záróköve  
 (Szörényi Gábor András: Az óhutai pálos kolostortemplom kiutatása alapján) 
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A feltárás 2017-ben a terület megtisztításával, valamint egyes falak síkjának 
megkeresésével folytatódott. Háromhuta Község Önkormányzatának rövidtávú 
célja a templom területének teljes feltárása és a falak állagmegóvása. Hosszú 
távú célja a kolostorrom területének teljes feltárása és a templom 
rekonstrukciója, valamint a terület idegenforgalmi célú hasznosítása. 
 

- Foglalt források és környezetük:  
 

 Háromhuta, Pálos forrás és Könnycsepp-tó 
 

    

    

 
 Háromhuta, István kút   

  
 Háromhuta, Flórika forrás  
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 Háromhuta, Huta-völgyi Pál-kút  

  
 Háromhuta, Fekete Péter forrás az Eszkála közelében  

  
 Háromhuta, Emőke forrás és a Babuka-tó   

  



Háromhuta Településképi Arculati Kézikönyv 
 

- 120 - 

 
 

- Emlékhelyek: 
 

  Háromhuta-Óhuta, Rókás-tető trianoni emlékhely 
 

 
 

7./ HÁROMHUTA TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL KIEMELKEDŐ TERÜLETEI  
 

a) Helyi értékvédelmi területek  
b) Helyi egyedi építészei értékvédelemmel védett épületek  
c) A műemlékek területe és a műemléki környezet  
d) A régészeti érdekű területek
e) A természeti környezet településképi szempontból kiemelt területei: 
 

8./ AJÁNLÁSOK: 
 

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁS 
 
A település egész területére vonatozó általános építészeti ajánlásokat mutatja be ez a fejezet, 
melyek jellemzően meghatározzák a településképet 

 
 Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén igazodni kell a 

kialakult településszerkezethez és az adott területen lévő építészeti karakterhez.  
 Védelemmel érintett területeken a meglévő építményeket fenntartani, bővíteni, 

átalakítani, valamint új építményeket létesíteni, csak a meglévő építményekkel 
összehangoltan, a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet 
megjelenését megőrző és azt fejlesztő módon lehet. 
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 Az illeszkedés szempontjából az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, 
az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.  

 Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új épületrészeknek a meglévő 
épülethez való illeszkedése az architektúra, anyaghasználat és részletképzés 
tekintetében egyaránt kötelező. 

 Építmények elhelyezésénél törekedni kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület 
kialakítására. 

 A település sziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a 
jellemző települési karaktertől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény 
megvalósítását tervezik, hatásvizsgálati tanulmány és településképi vizsgálat szükséges 

 Homlokzati felületképzés esetén kerülendők a harsány, földszínektől és pasztell 
földszínektől eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton megjelenő reklám célú 
falfestés. A színezési javaslat az utcafronti kerítésekre, egyéb építményekre is 
vonatkozik.   

 Új tetőzet kialakításánál kerülendők a harsány, természetes fedési módoktól eltérő színű 
és anyaghasználatú technológiák alkalmazása (pl.: műanyag hullámpala, felületkezelés 
nélküli fémtető).   

 
 Utcai kerítés kialakításánál törekedni kell az áttört felületek látványának biztosítására.   

  

  
 A fényszennyezés megakadályozása, valamint a kellemes fényérzet érdekében 

törekedni kell a 3000K színhőmérsékleti érték alatti fényforrások alkalmazására a 
kültéri világítás esetén.  

 Fényforrások elhelyezése és tervezése esetén kerülendő a felfelé irányuló fény 
alkalmazása, talajszintbe épített fényvetők telepítése nem javasolt. 

 Szellőzőt és klímaberendezést a településképi szempontból meghatározó és egyedi 
védelem esetén, utcafronti homlokzatra elhelyezni nem ajánlott. 

 Homlokzati nyílászárók cseréje esetén, az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók 
színét és jellemző osztását szükséges megtartani, kivéve, ha a homlokzaton minden 
nyílászárót egyidejűleg kicserélnek  
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FALUSIAS KARAKTER 
 
Jelen ajánlások csak a településképi szempontból meghatározó, kiemelt jelentőségű városi és 
települési utak melletti, ahhoz csatlakozó önálló falusias karakterű lakóterületek teleksoraira 
vonatkoznak. 

 
AZ ILLESZKEDÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLATOK  

KÖZTERÜLET 
 

 Azokon a területeken, ahol jelenleg a gyalogos forgalom számára nincs kiépítve járda, 
javasolt a hiányzó járdaburkolatok legalább egyoldali kiépítése a biztonságos gyalogos 
közlekedés megvalósítása érdekében amennyiben ez fizikailag lehetséges. 

 A kialakult közterületek és utcák fásított jellege megőrzendő, a mára beállt faállomány 
fokozott védelme és fejlesztése fontos településfejlesztési szempont kell legyen. 

 Utcai növénytelepítés a kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét 
megőrizve történjen. 

 Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben biztosítani kell, 
legalább egyik oldalon fasor ültetése javasolt.  
 

 

 A településképi szempontból meghatározó falusias karakterű területek településképi 
megjelenésének fejlesztése céljából utcafásítási program kidolgozása ajánlott. 
Közterületi burkolt autóbeállók, parkolóhelyek a zöldfelületek rovására történő 
további térnyerésének megakadályozása szükséges. 
 

AZ ILLESZKEDÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLATOK  
 

ÉPÜLET ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JAVASLAT  

    
 Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek esetében csak olyan építés és 

telekalakítás valósítható meg, ami az ingatlan beépítettségét nem növeli illetve egy 
ingatlanon belül legfeljebb két lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott a 
hagyományos magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében. 
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 Az épület telken belüli elhelyezkedése illeszkedjen a kialakult környezet 

beépítésének vonalához.  
 

 
 
 

 
 
 

         
 A telek és a ház összhangjának megtalálása fontos. Amint az egyik kilép a 

rendszerből a harmónia megbomlik.  

                 
 A gazdasági épület elhelyezésének lehetőségei a telken belül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 A nyitás fontossága mellett a záródás jelentősége is fontos.  
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A TEREP ALAKÍTÁSÁRA, ÉS KAPCSOLATÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT   
 
 

 
 
 
 
 

  

                        
                                                                 

 A sík terepet létrehozó megoldásnál felmerül a kérdés, hogy miért is vett lejtős 
területen ingatlant. A bevágás jelentős magasságú támfalat hoz létre, ami a 
benapozást is nehezítheti, ugyanakkor jelentős költségnövekedést eredményez. A 
teljes kiemeléssel a lejtő felőli látvány egy hatalmas támfallá változik. Ennek 
esztétikus megoldása igen jelentős összegbe kerül.  

 
AZ ÉPÜLET MAGASSÁGRA VONATKOZÓ JAVASLAT  
 

      

  
 Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak 
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 Az utcaképbe illesztett, de attól jelentősen túlnövő épület a megjelenést rontja, 

eltérő szomszédsági viszonyokat hoz létre.  
 

 
 Az eltérő tömeg, épületmagasság, tetőidom, tetőfelépítmény megbontja a 

kialakult utcaképet.   
 

A TETŐFORMA KIVÁLASZTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT  

   
 A tetőidomnál is az egyszerűségre törekvés hozza el a legjobb eredményt. Az 

átláthatatlan váparendszer, nemcsak az esztétikai érzékünket bántja, de 
megvalósítása is nehézkes.  

   
 A meredek és a kishajlású tető is tájidegen, alkalmazása előnytelen 

településképet eredményez  
 

   
 Eltérő tetőformák alkalmazásakor megbomlik az egységesség, azonos 

tetőformáknál ez elkerülhetővé válik. 
 

A HOMLOKZATKÉPZÉSRE VONATKOZÓ JAVASLAT  

                       
 A tiszta egységes homlokzatképzés településképileg egységes megjelenést 

kölcsönöz. 
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    Tájidegen homlokzatok 

 
ÉPÜLETEK SZINEZÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLAT 
 

                 
  A természetes anyag és színhasználattal egységes településkép jön létre.  

 

       
 A kihívó homlokzatszínezés nem illeszkedik a kialakult környezetbe. Épületek 

építése, felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a 
homlokzat, egyéb építmények, kerítések színezésénél pasztell-földszínek 
alkalmazása javasolt.  
 

KERÍTÉS ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLAT 
 

                   

                     

                   
 Az áttőrt kerítés nyitottságot, kedvező utcaképet biztosít. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
 

 A magastető ráépítésekor az alábbi ajánlások betartása szükséges: 
o az épületek meglévő homlokzatmagasságát csak tetőtér beépítésnél, a 

megengedett mértékben, de legfeljebb 1,0 méter magassággal ajánlott növelni 
és csak akkor, ha a szerkesztési szabályokra vonatkozó elvek betarthatók.   

o magastető ráépítés és beépítés a legfeljebb kétszintes - földszint + tetőtér - épület 
magasságig javasolt, amennyiben hasznos szint létesül, építése egységes, teljes 
épületegyüttest magába foglaló módon történjen, 

o önálló álló tetőablak építése nem javasolt, helyette a homlokzattal egybeépített, 
a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető, 
melynek magassága nem haladja meg az emeletmagasság mértékét,  

o a tetőterek csak az alattuk lévő szintekkel kapcsolható ösze, 
o tetőtér beépítés esetén maximum 2 önálló rendeltetési egység építése ajánlott, 
o a kialakítandó tető hajlásszöge a 45°-ot meghaladóan nem javasolt,  
o alacsony hajlásszögű (16° alatti) tetőszerkezet építése, településképi szempon-

tok megtartása érdekében nem javasolt. Háromhuta területén csak közepes 
hajlású, legalább 30° hajlásszögű tetők építése ajánlott 

 Önálló - nem közösségi célú (buszmegálló) - pavilon  (sem könnyűszerkezetes, sem 
szilárd építőanyagokkal épített) elhelyezése nem ajánlott. 

 A közterületi terv készítésekor az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges: 
o a területen csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen elemek, és építmények 

elhelyezése támogatott, 
o a burkolt felületek kialakításánál kombinált burkolatfelületek megjelenése is 

támogatható (aszfalt, beton, kis-elemes, nagy-elemes beton), 
o szükséges, hogy a mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy 

területegységen belül egy tárgy-együttest alkossanak,  
o a védett területeken a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, 

közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése kerülendő, 
o új építmények építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során 

kerülendő a hullámpala, cserepeslemez, trapézlemez valamint a bitumenes 
hullám- és zsindelyfedés alkalmazása 

 Kerítés kialakításánál kerülendő a közterületek felőli tömör megjelenés, a kerítéselemek 
áttörtségét biztosítani szükséges.  

 

 
ÉPÜLET 
 

 A területre földszintes, tetőteres épületek jellemzőek az alacsony beépítési magasság 
megtartása javasolt.  
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 Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magas tetős, attól eltérni csak az 
utcafronttól távolabb elhelyezett melléképületek esetében lehetséges. 

 

 Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének hajlásszögei 
figyelembe vételével lehet, ahhoz teljes mértékben illeszkedni szükséges. 

 

 Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-45 fok között kialakítani.  

 

 Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész esetében.  

 

 Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek esetében csak olyan építés és 
telekalakítás valósítható meg, ami az ingatlan beépítettségét nem növeli illetve egy 
ingatlanon belül legfeljebb két lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott a 
hagyományos magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében. 

 

 Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő színek, a 
homlokzat, egyéb építmények, kerítések színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása 
javasolt.  

 

Jelentős zöldfelület és zöldterületi intézmény terület  
 

KÖZPARKOK  
 

 a zöldterületeket a funkciójuknak megfelelően kell növényzettel beültetni. Létesítése, 
átalakítása, átépítése csak közterületi terv alapján történhet. 
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 a közparkok legalább 70 %- ban kialakítandó zöldfelületeinek legalább 40 %-át 
fásítottan kell kialakítani a tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal. 

 a területet kiszolgáló egyéb épületek csak fejlesztési tanulmányterv alapján helyezhetők 
el,  

 a területen játszó- és pihenőszerek, kerti építmények, szobrok, emlékművek és a 
területet kiszolgáló épületek elhelyezése egyedi építészeti megoldásokkal ajánlott, 

 zöldterületi intézményterületeken a közösségi célú zöldterületi intézmények telkeinek, 
udvarainak rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezetalakítási, 
zöldterületi tervet kell készíteni, 

 a zöldterületi intézmények fejlesztése előtt a teljes területre vonatkozó fejlesztési 
tanulmánytervet kell készíteni., az egyes beruházásoka fejlesztési terv ütemei szerint 
valósíthatók meg, törekedve mindig az egységes településképi megjelenés biztosítására. 

 a sport célú területeken sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet 
használók ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató létesítmények 
helyezhetők el, 
o a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kel 

 a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú környezet 
alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 
o a temető telkeinek rendezése során a közterületeknek megfelelő színvonalú 

környezet alakítási, zöldterületi fejlesztési tervet kell készíteni, 
o a temető területeken belül az urnafalakat lehetőség szerint a terepadottságok 

kihasználásával támfal szerűen, vagy részben földdel takartan kell megvalósítani, 
o sírbolt, kripta csak földdel takartan helyezhető el. 
o a sírmezőkön belül az egyes sírok fölé önálló felépítmény nem építhető. 

 
 

A helyi területi védelem területeire, a műemléki környezetre vonatkozó ajánlások: 
 
KÖZTERÜLET 
 

 helyileg védett területen szükséges megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, 
telekrendszerét, utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak 
ezzel összhangban javasolt, 

 utcák, terek kialakításához és fejlesztéséhez minden esetben közterület alakítási terv 
készítése szükséges, 

 védett területeken műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket 
(utcabútorok, hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az 
utcakép jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani, 

 utcabútorok kialakításakor és elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy azok egy 
tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő 
típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek, 

 különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző hagyományos 
kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására,  

 a védett területeken az utcai díszburkolatok kialakításakor ajánlott a kis, közepes, vagy 
nagyelemes burkolókő használata lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben, 

 műemléki környezetben és helyi védelmi területen új közművek elhelyezése, valamint 
közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld alatt javasolt, 
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ÉPÜLET 
 

 védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, 
a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését 
biztosító módon lehet építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani, 

 védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 
hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 
figyelembe véve szükséges meghatározni,  

 védett területen elhelyezkedő épület tetőfelületén önálló, álló tetőablak nem javasolt, 
kivéve, ha az eredeti formában megtalálható,  

 fekvő, tetősíkba illesztett tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető,   
 műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek 

homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek elhelyezése kerülendő (szalagablak, 
erkélysor, stb.),  

 nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló 
arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal való megjelenítése szükséges, a földszinti 
portálok esetében is, 
 

 műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek 
párkánymagasságához igazodni szükséges, 

 a meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzati 
kialakítása igény szerint rekonstruálandó, legalább jellegében, anyaghasználatában, 
tetőfelépítményeiben, 

 
HELYI TERÜLET VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ TERÜLETRE, A MŰEMLÉKI 
KÖRNYEZETRE ÉS MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
 

KÖZTERÜLET 
 helyileg védett területen szükséges megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, 

telekrendszerét, utcavonal vezetését, új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak 
ezzel összhangban javasolt, 

 utcák, terek kialakításához és fejlesztéséhez minden esetben közterület alakítási terv 
készítése szükséges, 

 védett területeken műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket 
(utcabútorok, hirdető berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az 
utcakép jellegzetességének megtartásával szükséges megvalósítani, 

 utcabútorok kialakításakor és elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy azok egy 
tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő 
típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek, 

 különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző hagyományos 
kerítés- és kapuformák, építményfajták, valamint a növényzet megtartására,  

 a védett területeken az utcai díszburkolatok kialakításakor ajánlott a kis, közepes, vagy 
nagyelemes burkolókő használata lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben, 

 műemléki környezetben és helyi védelmi területen új közművek elhelyezése, valamint 
közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld alatt javasolt, 

 
ÉPÜLET 
 

 védett területen lévő építményeket, illetve új építményeket egymással összehangoltan, 
a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet megjelentését 
biztosító módon lehet építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani, 

 védett területen építmény utcai homlokzatán két ablakot kell építeni. Műanyag 
nyílászáró kerülendő! 
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 védett területen lévő épület elsődlegesen cseréphéjazattal létesíthető. Kerülendő a 
nagytáblás műanyag és fém hullámlemez,   

 védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 
hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 
figyelembe véve szükséges meghatározni,  

 helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti berendezés kültéri 
elhelyezése kerülendő, illetve takarva helyezhető el. 

 
Helyi egyedi védelem értékeire vonatkozó egyedi építészeti ajánlások: 
 az egyedi védelem alatt álló épület átalakítása során annak tömegét, homlokzatát, 

anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát 
megváltoztatni nem lehet, 

 a homlokzati díszítőelemek (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, 
egyéb értékek) és eredeti épület-kiegészítők, korlátok, belső nyílászárók, kapuk 
megőrzése szükséges,  

 
 az egyedi védelem alatt álló épületre emeletráépítés nem megengedett,  

 
 a helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére 

lehetőség van, azt a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben a beavatkozás az építmény 
védelmére okot adó jellegzetességet nem változtatja meg, azok eredeti helyükön 
megtarthatók, 

 helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén 
új építmény, építményrész építése csak úgy olyan módon ajánlott, hogy a 
beavatkozással létrehozott egység ne akadályozza a védett építészeti érték 
fennmaradását, érvényesülését, hitelességét, 

 helyi egyedi védettségű építmény teljes bontása nem lehetséges, részleges bontására 
akkor van lehetőség, ha a bontani kívánt építményrész építészeti értéket nem hordoz és 
a bontás a védelem alá helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül 
megvalósítható 

 
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK 
 

 a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek 
nem alkalmasak:  
o műemléki környezet 
o helyi értékvédelmi terület 
o településképi jelentőségű területek 
o településképi jelentőségű útvonalak 
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 a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi védettséget élvező területek 
alkalmasak:  
o a település gazdasági területei korlátozás nélkül,  
o egyéb településképi területei akkor, ha az elhelyezni kívánt létesítmény 

telekigénye nem haladja meg a 400 m2-t 
 

A REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK:  
 

 Fontos különbséget tenni az eltérő célú reklámozási tevékenységek között. Az épületek 
falán elhelyezett cégérek, cégtáblák, cégérszerű reklámtáblák az adott épületben 
folytatott tevékenység reklámozását szolgálják.  

 A reklámozási tevékenységek másik nagy csoportját azon hirdető-berendezések 
elhelyezése adja, melyek nem a helyben folytatott tevékenységek reklámozását 
szolgálják. Itt a település egységes megjelenést követel meg. Az ilyen reklámozási 
tevékenységek esetében a külön elfogadott típustervek alapján készített reklámoszlop, 
reklámhenger és „citylight” típusú hirdető-berendezések állnak rendelkezésre a 
település különböző, frekventált pontjain. A bevezető útjaink mentén és a történeti 
településrész épületein elhelyezett óriásplakátok közül csak az önkormányzattal vagy 
reklámhasznosító társasággal kötött hatályos szerződéssel rendelkező elemek 
maradhatnak fenn. 

 

CÉGÉR ELHELYEZÉSE:  

 Az egyes üzletek homlokzati megjelenítését és reklámjainak elhelyezését egy épületen 
belül egységesíteni szükséges a földszint fölötti övpárkány kialakításával az eredeti 
homlokzati elemekhez illeszkedő módon  

 az épületek homlokzatain elhelyezhető cégérek, cégtáblák és cégfeliratok kialakításánál 
biztosítani szükséges, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, 

 vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok 
ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti 
részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival  

 az épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú 
berendezés kialakításakor figyelemmel kell lenni a fellelhető épületdíszítő tagozatok 
elhelyezkedéseire, azok eltakarása nem lehetséges 

 tetőfelületen való cégér elhelyezése nem támogatott  
 közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület elhelyezése nem 

támogatott. Egyéb közmű berendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem 
haladó méretű reklámfelület elhelyezése lehetséges, 

 reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az 
építés idejére alkalmazható, azt az építés befejezésekor a homlokzatról szükséges 
eltávolítani, 

 megállító tábla elhelyezése csak ott javasolt, ahol az úttestre merőlegesen legalább a 
balesetmentes közlekedést biztosítva van, paramétereit tekintve maximum A1-es 
méretű, a településképi védettségekhez és karakterekhez igazodó, a védettségi szintnek 
megfelelő, illeszkedő berendezés képében, 

 új üzletet kialakításakor vagy meglévőt felújításakor annak portál üvegfelületén és 
nyílászáró üvegfelületén elhelyezett reklámfólia elhelyezésekor a külön jogszabályban 
előírt mértékekhez való igazodás szükséges, 

 a helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala 
előtt utcabútoron reklámhordozó elhelyezése nem támogatott, 
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 molinó és transzparens kihelyezése ajánlottan építkezés védőhálójára helyezhető ki, 
illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás 
prezentálására céljából, 

 reklám- és hirdetőberendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri műalkotásokon 
nem támogatott, 

 reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó elhelyezése közterületen nem támogatott, 
 totemoszlop és zászlótartó csak üzemanyagtöltő állomások és 500 m2-nél nagyobb 

kereskedelmi egységek esetében támogatható 
 

Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi ajánlások:  
 

 közműlétesítmények elhelyezése a településképi megjelenésre való tekintettel 
lehetséges 

 vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron 
szükséges vezetni, új oszlop létesítése nem támogatott. 

 helyi védett területen magastetős épület esetén, táblás napelem/napkollektor elhelyezése 
nem támogatott  

 napelemcserép alkalmazása a tető teljes felületén lehetséges 
 helyi védett területen kívül, a homlokzati napelemek elhelyezésekor tekintettel kell 

lenni épület nyílásméretéhez, kiosztásához, azokhoz való igazodás szükséges 
 
9./ JÓ PÉLDÁK:  
 
A fotódokumentáció szerinti számos helyi jó példán túl más helyi jó példák 
 

  

  

   

 Erdőhorváti igényes családiház tervező Kalócki Éva 
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  Meglévő épület bővítése a telek mélységében, lejtéshez 
igazodó, hagyományos formák és anyaghasználat, modern részletek, egyszerűség  

 Hagyományos szemlélettel épített lakóépület egyszerű, 
modern formavilággal.  

 Hagyományos tömegformálás, modern részletek és 
anyaghasználat a homlokzaton 

  Hagyományos épületforma, anyaghasználat, egyszerű tömeg   

 Hagyományos épület bővítése összetett funkciós épület-
résszel, egyszerű és hagyományos anyaghasználat, modern részletek  

  Hagyományos épület az utca felé, modern szemléletű 
bővítés az udvar belseje felé hagyományos anyaghasználattal.  
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 Külföldi példa. Modern épület hagyományos formavilággal, 
az udvar felé modern anyaghasználattal  

  Hagyományos tömegű gazdasági épület új funkcióval, 
modern részletekkel  

   Újjáépített gazdasági épületbelső új funkcióval.  
 
 

Közterületi példák 

  Közintézmény hagyományos tömegformálással, 
modern részletekkel, kiegészítésekkel. Egyszerű kapcsolat a környezet változó 
terepalakulataival.  

   Település közterének kialakítása. Változatos, de 
tájjellegű utcabútorok, centrális térszervezés, változatos utcabútorok hagyományos 
anyaghasználattal, egyszerű szökőkút-vízesés  
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  Közterületen szintkülönbség áthidalása egyszerű 
formákkal, anyagokkal, akadálymentes módon  

  

  

  Visszafogott színű, egyszerű agyagformálású 
közterületi burkolat egyszerű és modern közterületi bútorokkal. 
 

  Közterület szintkülönbségének áthidalása egyszerű, 
tájjellegű anyagokkal és formával.  

  Modern vonalú igényes köztér  
 
A környezet alakítás jó példái 
 

  

  Lakóépület díszítése hagyományos, tájjellegű 
növényzettel 
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  Lakóépület díszítése hagyományos, tájjellegű 
változatos növényzettel 
 

  Őshonos 
háttértáj cserepes dísznövényekkel  
 

  Gyümölcsfa és a kert kapcsolata, fény és árnyék játéka. 
 
Reklámok 
 

  igényes cégérek 
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Zárszó     

Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a tájat örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk 
az utódainkra. Fontos, hogy megértsük, csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért 
figyelemmel kell lennünk a hagyományokra, a lakókörnyezetünkre.  
 
A településképi arculati kézikönyvből megismertük a helyet, ahol élünk, de a helyi közösség 
nélkül csak a szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által éltetett „genius loci” teszi 
azzá a település, amire mindig emlékezünk, amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz 
Háromhuta a mi otthonunk. 
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1. melléklet  az Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján nyilvántartott tájértékek 

Sorszám Név Tipizálás Helyszín Főbb jellemzők Kor, keletkezés 
időpontja Szükséges intézkedés Leírás 

1 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház 

      
Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 2.  1932 

A tornác mellvéddeszkáinak 
visszaállítása eredeti 
állapotban, állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett, „L” 
alaprajzú lakóház. A tornác előröl nyitott, oldalt kb. 
1 m magasan könyöklő van, alatta dróthálóval 
helyettesítették a mellvéddeszkákat. A tornác 
elülső oszlopa kőből rakott, az oldalsók fából 
készültek, egyszerű faragással díszítettek. Az utcai 
homlokzaton két darab, háromtáblás, ötszemes, 
zöld színűre festett, rátétdíszes fakeretes ablak van, 
melyeket egyedi vakolatdísz-ráma foglal. A tető 
alatt fogazott sormotívum fut, az ablakok között 
keresztet ábrázoló vakolatdísz látható, a homlokzat 
két szélén illetve a kő-tornácoszlopon 
vakolatpilaszter, az ablakok között vakolatmezőbe 
foglalt évszám található.   

2 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 6. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, 
palával fedett, kőből készült, fehérre 
színezett, lakóház. Tornáca nincs. Az 
utcai homlokzaton két darab, kéttáblás, 
hatszemes, barnára festett keretű, 
rátétdíszes fakeretes ablak van, 
melyeket, egyszerű vakolatdísz-ráma 
foglal. Az ablakszemek fölött pirosra 
festett szív alakú vakolatdísz látható. A 
bejárat fölött a tetőn bádog padlásajtó 
található. 

A 19. sz. vége, 20. 
sz. eleje 

A szükséges anyagi források 
megléte esetén (pl.: 
pályázatok) a tetőt fedő pala 
kicserélése az eredetivel 
megegyező héjazatra, 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, palával 
fedett, kőből készült, fehérre színezett, lakóház. 
Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két darab, 
kéttáblás, hatszemes, barnára festett keretű, 
rátétdíszes fakeretes ablak van, melyeket, egyszerű 
vakolatdísz-ráma foglal. Az ablakszemek fölött 
pirosra festett szív alakú vakolatdísz látható. A 
bejárat fölött a tetőn bádog padlásajtó található. 

3 
Öntöttvas 
feszület Feszület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 7. sz. ház 
előkertjében. 

A kb. 150 cm magas öntöttvas feszület, 
kb. 170 cm-es, fehérre festett, szépen 
faragott talpazata (föltehetőleg) 
riolittufából készült, felirata: 
„UJITTATTA id. …RÓT FERENC ÉS 
NEJE GOLENYA MÁRIA 19?42”. Az 
ezüstre festett, mívesen kivitelezett 
kereszt és a korpusz anyaga öntöttvas, 
lábazatánál található szoborcsoport 
Máriát ábrázolja ölében a feszületről 
levett Jézussal, jobbjukon egy angyal 
látható. A korpusz és a szoborcsoport 
között szegecselt ovális, koszorúval 
keretezett vastábla található. 

19. sz. vége, 
(fölújítva: 1942) Állapotfenntartás. 

A kb. 150 cm magas öntöttvas feszület, kb. 170 cm-
es, fehérre festett, szépen faragott talpazata 
(föltehetőleg) riolittufából készült, felirata: 
„UJITTATTA id. …RÓT FERENC ÉS NEJE 
GOLENYA MÁRIA 19?42”. Az ezüstre festett, 
mívesen kivitelezett kereszt  és a korpusz anyaga 
öntöttvas, lábazatánál található szoborcsoport 
Máriát ábrázolja ölében a feszületről levett 
Jézussal, jobbjukon egy angyal látható. A korpusz 
és a szoborcsoport között szegecselt ovális, 
koszorúval keretezett vastábla található. 
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4 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 11.  

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, világos-
kékesszürkére színezett, lakóház. A 
tornác előröl kb. 1 méter magasan 
fölfalazott, oldalt kb. 1 m magasan 
könyöklő van, alatta dróthálóval 
helyettesítették a mellvéddeszkákat. A 
tornác elülső oszlopa kőből rakott, az 
oldalsók fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek. Az utcai 
homlokzaton két darab, háromtáblás, 
kilencszemes, barnára festett keretű, 
rátétdíszes fakeretes ablak van, 
melyeknek felső része körül és a 
könyöklő alatt egyedi vakolatdísz 
található. A tető alatt fogazott 
sormotívum fut, az ablakok között 
keresztet ábrázoló vakolatdísz, alatta 
vakolatmezőbe foglalt évszám látható, a 
homlokzat két szélén illetve a kő-
tornácoszlopon vakolatpilaszter 
található. 1932 

A tornác mellvéddeszkáinak 
visszaállítása eredeti 
állapotban, a következő 
felújításnál a homlokzat 
átszínezése az eredeti színre, 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, világos-kékesszürkére 
színezett, lakóház. A tornác előröl kb. 1 méter 
magasan fölfalazott, oldalt kb. 1 m magasan 
könyöklő van, alatta dróthálóval helyettesítették a 
mellvéddeszkákat. A tornác elülső oszlopa kőből 
rakott, az oldalsók fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek. Az utcai homlokzaton két 
darab, háromtáblás, kilencszemes, barnára festett 
keretű, rátétdíszes fakeretes ablak van, melyeknek 
felső része körül és a könyöklő alatt egyedi 
vakolatdísz található. A tető alatt fogazott 
sormotívum fut, az ablakok között keresztet 
ábrázoló vakolatdísz, alatta vakolatmezőbe foglalt 
évszám látható, a homlokzat két szélén illetve a kő-
tornácoszlopon vakolatpilaszter található. 

5 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 13.   1934 

A tornác könyöklőjének és 
mellvéddeszkáinak 
visszaállítása eredeti 
állapotban, állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett, lakóház. A 
tornác előröl kb. 1 méter magasan fölfalazott, 
fölötte vakolatmezőbe foglalt évszám található. A 
tornác elülső oszlopa kőből rakott, az oldalsók 
fából készültek, egyszerű faragással díszítettek. Az 
utcai homlokzaton két darab, háromtáblás, 
hétszemes, cseresznye színre pácolt keretű, 
rátétdíszes fakeretes ablak van, melyeknek felső 
része körül egyedi vakolatdísz található. A tető alatt 
fogazott  sormotívum fut, az ablakok között 
keresztet ábrázoló vakolatdísz látható, a homlokzat 
két szélén illetve a kő-tornácoszlopon 
vakolatpilaszter található. 

6 
Öntöttvas 
feszület Feszület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u., a harangláb 
mellett  

19. sz. vége, 20. sz. 
eleje, (fölújítva: 
1987) Állapotfenntartás. 

A kb. 130 cm magas öntöttvas feszületnek, kb. 170 
cm-es, fehérre festett, műkő talpazata, van, felirata: 
„ÁLDOTTLEGYEN JÉZUS SZENT 
KERESZTJE (kehely formájú véset) 
ÚJITVA1987”. A szöveg, a kehely, az ezeket 
keretező ráma, illetve a két szélén látható  hosszanti 
díszítés barnára színetett. Az ezüstre festett, 
mívesen kivitelezett kereszt és a korpusz anyaga 
öntöttvas. A korpusz és a lábazat között szegecselt 
ovális, koszorúval keretezett vastábla található. 
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7 Óhutai harangláb Harangláb 
Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u.  

Ismeretlen (kb. a 
19. sz. közepe) 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

A harangláb kb. 2,5 m * 2,5 m-es alapterületű, kb. 
2,5 m magas kőből rakott lábazaton áll, melynek 
utcafrontján szoborfülke található, benne egy Jézus 
szoborral. A zöld színűre festett, vízvetős 
bádogborítású sátortetőt mesterien ácsolt 
faszerkezet tartja. A lábazatba a hátsó traktusán 
található faajtón át lehet bejutni, innen működtetik 
a harangláb egyetlen harangját. A tető csúcsán, a 
dísz-bádoggömbön kereszt van. Az ó- és az újhutai 
haranglábat valószínűleg egy időben építették. 

8 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 35.   1914 Állapotmegőrzés 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett, téglaszínű 
lábazatú lakóház. A tornác kb. 1 méter magasan 
fölfalazott. A tornác oszlopai téglából rakottak. Az 
utcai homlokzaton két darab, kéttáblás, hatszemes, 
barnára festett keretű, rátétdíszes fakeretes ablak 
van. Az ablakok között barnára színezett keresztet 
ábrázoló vakolatdísz, valamint, alatta 
vakolatmezőbe foglalt évszám látható. 

9 Köztéri kút Kút 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 22. és a 24. 
sz. között. 

Kb. 1,5 m magas, „vízmű-kékre” festett, 
öntöttvas kézi (dugattyús) szivattyú, 
másnéven közkút. A kút 1,5 m * 1,5 m-
es beton alapzaton helyezkedik el. 1930-as évek Állapotmegőrzés 

Kb. 1,5 m magas, „vízmű-kékre” festett, öntöttvas 
kézi (dugattyús) szivattyú, másnéven közkút. A kút 
1,5 m * 1,5 m-es beton alapzaton helyezkedik el. 

10 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 28.  1930 

A tornác mellvéddeszkáinak 
visszaállítása eredeti állapotba,  
a redőnyök leszerelése, a 
parabola antenna áthelyezése a 
látványt kevésbé zavaró 
helyre, majd állapotmegőrzés. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett lakóház. A 
tornác előröl kb. 1 méter magasan fölfalazott, oldalt 
kb. 1 m magasan könyöklő van, alatta PVC 
hullámlemezzel helyettesítették a 
mellvéddeszkákat. A tornác elülső oszlopa kőből 
rakott, az oldalsók fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek. Az utcai homlokzaton két 
darab, háromtáblás, hétszemes, cseresznye színre 
lazúrozott, rátétdíszes fakeretes ablak van, 
melyeket egyedi vakolatdísz-ráma foglal. A tető 
alatt fogazott sormotívum fut, az ablakok között 
keresztet ábrázoló vakolatdísz, fölötte 
vakolatmezőbe foglalt évszám látható, a homlokzat 
két szélén illetve a kő-tornácoszlopon 
vakolatpilaszter található. Az ablakokra 
„tüzépes”redőnyt szereltek. Az utcafronti 
homlokzatra DIGI parabola antennát szereltek. 
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11 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 30.  

20. sz. eleje, 1930-
as évek vége (jelen 
állapot) 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával, esetlegesen a 
kékre színezett épületrészek 
(ablakráma, tornác, stb.) 
átfestése a tájra jellemző 
színekre. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett „L” 
alaprajzú (vinkelyes) lakóház. (Ez a házforma a 
régi hosszúház utcai homlokzatához történő szoba 
toldásával jön létre, megjelenésében itt négy 
utcafronti ablakot láthatunk.) A tornác, a házrész-
toldás mögött megmaradt, rajta kb. 1 m magasan 
könyöklő fut, alatta faragott mellvéddeszkák 
találhatók, az oszlopok fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek, kékre festettek. Az utcai 
homlokzaton négy darab, háromtáblás, 
háromszemes, kékre színezett, rátétdíszes fakeretes 
ablak van. A tető alatt faragott, kékre festett 
széldeszka található, a homlokzat két szélén illetve 
a hajdani kő-tornácoszlopon kváderezés található. 
Az épület hátrafelé erősen lejtő telekre épült, ezért 
a ház hátsó része alatt különálló szobákat 
alakítottak ki, melyek – föltehetően – a hajdani 
istálló, és az ól lehettek. 

12 
Köztéri 
kerekeskút Kút 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u.  

Kb. 1,5 * 1,5 * 1,5 m-es fedeles kútház 
fölött, faragott deszkalapokkal fedett 
íves nyeregtető található. Jelenleg 
inkább faluszépészeti funkciója van, 
nem használják. A víztükör kb. 3 méter 
mélyen helyezkedik el, a beton 
kútgyűrűvel kirakott kútban. 

Eredeti korára nem 
állt 
rendelkezésünkre 
adat. 20. sz. vége 
(jelenlegi állapot) Állapotmegőrzés. 

Kb. 1,5 * 1,5 * 1,5 m-es fedeles kútház fölött, 
faragott deszkalapokkal fedett íves nyeregtető 
található. Jelenleg inkább faluszépészeti funkciója 
van, nem használják. A víztükör kb. 3 méter 
mélyen helyezkedik el, a beton kútgyűrűvel 
kirakott kútban. 

13 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. 77.   1930-as évek 

A következő felújításnál az 
eltávolított homlokzati 
vakolatdíszeket pótolni 
ildomos, állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Szabadon álló, kontyolt nyeregtetős, 
betoncseréppel fedett, kőből készült, fehérre 
színezett, mályvaszínű lábazatú lakóház, melynek 
hosszanti tengelye párhuzamos az utcával. A 
főhomlokzati részénél található tornácoszlop kőből 
rakott, a többi fából készült, egyszerű faragással 
díszített. A tornácon kb. 1 m magasan könyöklő 
van, alatta a mellvéddeszkák hiányoznak. Az 
főhomlokzaton két darab, háromtáblás, hétszemes, 
barnára festett keretű, rátétdíszes fakeretes ablak 
van. Körbe a tető alatt egyszerűen faragott 
áttörtmintás, barnára festett széldeszka található. 

14 Temetői feszület Feszület 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. keleti vége, 
temetőkert  1904 Állapotfenntartás. 

A fehérre színezett, kb. 2,5 m magas néhol betonnal 
javított, riolittufából faragott feszületnek, kb.: 1,5 
m-es talpazata van, felirata: „Isten segítségével 
állíttatta Tarnóczi Miklós és neje Penkala Mária 
Tirál Alajos és neje Fehér Linka Valisek János és 
neje Penkala József és neje Valthavzer Mária 
1904”. A szöveget egyszerű faragott ráma övezi. 
Az arany színűre festett öntöttvas korpusz és a 
lábazat között szintén aranyra színezett faragott 
kehely található. 
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15 
II. Világháborús 
emlékmű Emlékmű 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. keleti vége, 
temetőkert  20. sz. második fele Állapotfenntartás. 

A kb. 1,5 * 2 * 1 m (szé.-ma.-mé.) méretű emlékmű 
alsó kb. 70 cm-magas talpazatát helyi andezitből 
rakták, melyen egy vékony betonpárkány fölött 
található a faragott riolittufába süllyesztett fekete 
márványtábla amelyen olvasható a  II. 
Világháborúban elesett óhutai lakosok (6 név) 
névsora. 

16 Óhutai pincék Pince 

Háromhuta-Óhuta, 
Rákóczi u. keleti vége, 
a temetőkert alatt, a 
Mély-patak és a 
Király-kúti-patak 
összefolyásánál.  

Kb. 100 évesek 
(becslés, pontos 
adat nem állt 
rendelkezésre) 

A rosszabb állapotú pincék 
felújítása, majd 
állapotfenntartás. 

6, ún. lyukpince található a „pincesoron”. 
Mindegyik hasonló fölépítésű. A pincelejáratok 
falazatát helyi riolitból, -tufából rakták, a 
bolthajtásokat a kitűnően faragható riolittufából 
alakították ki. A pincelejáratok teteje általában 
cseréppel fedett, némelyikhez előtetőt építettek.  

17 
Háromhutai 
tűzoltószertár Tűzoltószertár 

Háromhuta-Középhuta 
nyugati vége, Petőfi út 
eleje.  

19. sz. vége, 20. sz. 
eleje 

A tűzoltószertár táblájának 
fölújítása, majd 
állapotfenntartás. 

Kb. 3 * 8 m-es szürke kőlábazatú, fehérre színezett, 
sátortetős, cseréppel fedett építmény. Utcafronti 
homlokzatán kétszárnyú, deszka-ajtó található, 
fölötte az erősen elrozsdásodott ovális vastábla 
felirata csak nehezen olvasható 
„TŰZOLTÓSZERTÁR HÁROMHUTA”. Az 
épület melletti kicsinyke parkosított teresedésen 
egy hajdan használatos, szépen fölújított kétkerekű 
targoncafecskendő van kiállítva. 

18 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 3.  1931 

A tornác mellvéddeszkáinak 
visszaállítása eredeti 
állapotban, a következő 
felújításnál a homlokzat 
átszínezése az eredeti színre, 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, világos-szürkéskékre 
színezett, lakóház. A tornác előröl kb. 1 méter 
magasan fölfalazott, könyöklője alatt két darab 
kereszt alakú áttört motívum díszíti, oldalt kb. 1 m 
magasan könyöklő van, alatta hullámpalával 
helyettesítették a mellvéddeszkákat. A tornác 
elülső oszlopa kőből rakott, az oldalsók fából 
készültek, egyszerű faragással díszítettek. Az utcai 
homlokzaton két darab, háromtáblás, 
háromszemes, világoszöldre festett keretű, 
rátétdíszes fakeretes ablak van, melyeknek felső 
része körül és a könyöklő alatt egyedi vakolatdísz 
található. A tető alatt fogazott sormotívum fut, az 
ablakok között keresztet ábrázoló vakolatdísz, 
alatta vakolatmezőbe foglalt évszám látható, a 
homlokzat két szélén vakolatpilaszter található. 
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19 
Középhutai 
képoszlop 

Kultikus, szakrális 
építmény, alkotás, 
helyszín 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 7. 
sz. porta  

Eredeti korára nem 
állt 
rendelkezésünkre 
adat. 

Az ablakráma újrafestése, 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

A 1,5 * 3 * 0,7 m (szé.-ma.-mé.) méretű képoszlop 
fülkéjében eredetileg valószínűleg szobor állt. Az 
építmény tetőzete félkörívesen záródik, bádoggal 
fedett, tetején egy tornyot formáló kiemelkedéssel, 
melyen bádogborítású sátortető található, csúcsán 
trifóliumos kereszttel. Az építmény utcafronti 
homlokzatán helyezkedik el a kb. 1,2 * 1,2 * ,5 m-
es (szé.-ma.-mé.) íves boltozatú fülke, melyben a 
Könnyező Madonnát ábrázoló képet helyezték el a 
hívek, amelynek lengyel nyelvű felirata: „Pod 
Twoją obronę uciekamy się”. A fülkét egytáblás, 
négyszemes, barnára festett rámájú ablakkal zárták 
le.  

20 
Temetőkerti 
lélekharang Harangláb 

Háromhuta-
Középhuta, temetőkert, 
a ravatalozó mellett. 

A kb. 10 * 10 cm-es kb. 3 m magas 
gerendalábakon álló lélekharangot 
sátortető védi, az alatta található szépen 
díszített, öntött, bronz harang felirata: 
„IN HON THERESIAE FUSA A 1838” 1838 (harang) Állapotmegőrzés. 

A kb. 10 * 10 cm-es kb. 3 m magas gerendalábakon 
álló lélekharangot sátortető védi, az alatta található 
szépen díszített, öntött, bronz harang felirata: „IN 
HON THERESIAE FUSA A 1838” 

21 Temetői feszület Feszület 
Háromhuta-
Középhuta, temetőkert  1999 Állapotfenntartás. 

A kb. 1,8 m magas néhol műkő trifóliumos 
feszületnek, kb. 1,2 m-es talpazata van, melybe 
fekete márványtáblát süllyesztettek, felirata: 
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTÁK: A 
KÖZÉPHUTAI HÍVEK 1999”. A feszületen 
aranyszínűre festett üreges, fém korpusz, fölötte 
szintén aranyszínű „INRI” felirat található. 

22 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
13.  1936 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, világosszürkére 
színezett, lakóház. A tornác előröl kb. 1 méter 
magasan fölfalazott, oldalt kb. 1 m magasan 
könyöklő van, alatta mellvéddeszkázat fut. A 
tornác oszlopai fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek. Az utcai homlokzaton két 
darab, háromtáblás, háromszemes, rátétdíszes 
fakeretes ablak van, melyeknek felső része körül és 
a könyöklő alatt egyedi, az ablakok között két 
gyertya közt, keresztet ábrázoló  vakolatdísz 
látható, a homlokzat két szélén vakolatpilaszter 
található. A tető alatt az oromfalon körbe, valamint 
az övpárkányon fogazott sormotívum fut. Az 
oromfali padlásszellőzőket és a(z üres) 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi alatta 
vakolatmezőbe foglalt évszám látható. 

23 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
20.  A 20. sz. eleje. 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, kőből készült, fehérre színezett, lakóház. Az 
utcai homlokzaton két darab, háromtáblás, 
háromszemes, fakeretes ablak van, az ablakok két 
oldalán vakolatpilaszter található. A tető alatt 
övpárkány fut. Tornáca nincs. 
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24 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
15.  19. sz. vége 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
bádoggal fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két 
darab, háromtáblás, háromszemes, rátétdíszes 
fakeretes ablak van, melyeket egyszerű vakolatdísz 
keretez. A tető alatt az oromfalon körbe, valamint 
az övpárkányon egyszerű vakolatdísz fut. Az 
oromfali kör alakú padlásszellőzők között íves 
boltozatú szoborfülke található, benne Jézus 
szoborral. Az oromfali tetőrészen faragott 
széldeszka fut. Az épület bejárata fölött, bádoggal 
fedett padlásfeljáró van. 

25 
Köztéri 
kerekeskút Kút 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi u. 
15-17. között  

Eredeti korára nem 
állt 
rendelkezésünkre 
adat. 20. sz. vége 
(jelenlegi állapot) Állapotmegőrzés. 

Kb. 1,5 * 1,5 * 1,5 m-es fedeles kútház fölött, 
faragott deszkalapokkal fedett nyeregtető található. 
Jelenleg inkább faluszépészeti funkciója van, nem 
használják. A víztükör kb. 3 méter mélyen 
helyezkedik el. A kút fala kővel rakott, a földből 
kiemelkedő részét beton kútgyűrűvel erősítették. 

26 
Petőfi utcai 
feszület Feszület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi u. 
21. sz. ház előkertjében  kb. 19. sz. közepe 

A talpazat feliratának 
helyreállítása, majd 
állapotfenntartás. 

A kb. 130 cm magas vas feszületnek, kb. 120 cm-
es, faragott riolittuafa talpazata van, felirata nagyon 
hiányos, töredékes, itt-ott olvasható csak. A 
szöveget egyszerű faragott ráma övezi. Az ezüstre 
festett, korpusz lábazatánál öntöttvas szoborcsoport 
van, közöttük szegecselt ovális, koszorúval 
keretezett vastábla található. 

27 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
27.  A 20. sz. eleje 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. A tornácon elől és oldalt kb. 1 m magasan 
könyöklő van, alatta mellvéddeszkázat fut. A 
tornác oszlopai fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek. Az utcai homlokzaton két 
darab, kéttáblás, négyszemes, fakeretes ablak van, 
melyeket egyedi, csúcsos vakolatdísz foglal. Az 
oromfali padlásszellőzőket és a(z üres) 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi. 
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28 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
31.  1905 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. Esetlegesen a 
kollektorok áthelyezése az 
összképet kevésbé zavaró 
helyre (bár ez erősen anyagi 
forrás-függő) 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. A tornácon elől és oldalt kb. 1 m magasan 
könyöklő van, alatta mellvéddeszkázat fut. A 
tornác utcafronti oszlopa kőből rakott, bolthajtásos, 
oldalsó oszlopai fából készültek, egyszerű 
faragással díszítettek, a tető alatt kb. 50 cm-es 
apácarács fut. Az utcai homlokzaton két darab, 
kéttáblás, négyszemes, fakeretes ablak van, 
melyeket egyedi, csúcsos vakolatdísz foglal. A 
homlokzat két szélén , valamint az ablakok között 
vakolatpilaszter található. A tető alatt az oromfalon 
körbe, valamint az övpárkányon fogazott 
sormotívum fut. Az oromfali kör alakú 
padlásszellőzőket és a csúcsos szoborfülkét egyedi 
vakolatdísz keretezi, alattuk két gyertya közt, 
keresztet ábrázoló vakolatdísz látható, közeikben 
az építés évszámával. A tetőzet keleti és nyugati 
oldalán csöves napkollektort szereltek. 

29 
II. Világháborús 
emlékmű Emlékmű 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi u., 
templomkert  20. sz. második fele Állapotfenntartás. 

A kb. 1,5 * 1,7 * 1 m (szé.-ma.-mé.) méretű 
emlékmű alsó kb. 40 cm-magas talpazatát helyi 
andezitből rakták, melyen egy vékony 
betonpárkány fölött található a faragott riolittufába 
süllyesztett fekete márványtábla amelyen olvasható 
a  II. Világháborúban elesett középhutai lakosok (8 
név) névsora. 

30 
Templomkerti 
feszület Feszület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi u., 
templomkert  1850 Állapotfenntartás. 

A fehérre színezett, kb. 2 m magas néhol betonnal 
javított, riolittufából faragott trifóliumos 
feszületnek, kb. 1,5 m-es talpazata van, felirata: „I 
= DÖ E MLEKIELETIEZÜSODN AKHOGY 
HALÁT OD MEGVÁLTÓDNAK SÜVEGEDET 
LEVECVED BAMULDTEKÉSŐM: ARADÉK: 
IS TREMB ETZKIJOSEE: KÖL TSÉGEKEN: 
MINT: EMELEK E KERESZ TET 
KÜLÖNÖSBUZ GOSAGGAL 26 JULI 1850 ÉV”. 
A szöveget egyszerű faragott ráma övezi. A 
feszületen található „pléh-Krisztus” szépen festett. 
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31 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
50.  A 20. sz. eleje. 

Az épület bejáratának 
visszahelyezése az eredeti 
helyére, majd állapotmegőrzés 
a hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két 
darab, háromtáblás, háromszemes, zöld fakeretes 
ablak van, melyeket egyedi vakolatdísz foglal. A 
homlokzat két szélén, valamint az ablakok között 
vakolatpilaszter található. A tető alatt az oromfalon 
körbe, valamint az övpárkányon fogazott 
sormotívum fut. Az oromfali téglalap alakú 
padlásszellőzőket és a boltozatos (üres) 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi, alattuk 
két gyertya közt, keresztet ábrázoló vakolatdísz 
látható. Az eredeti bejárati ajtót fölfalazták, fölötte 
cseréppel fedett padlásfeljáró van. Az új bejárati 
ajtó az épület másik oldalán nyitották. 

32 
„Csupka” 
feszület Feszület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
50. számú lakóház 
előkertjében  

A feszület kora 
ismeretlen, 
fölújítva kb. a 20. 
sz. vége. Állapotmegőrzés 

A Hh-Kh-031-B jelzetű lakóház előkertjében 
található egy kb. 120 cm magas vas feszület, 
melynek, kb. 1 m-es, műkő talpazata van, melybe 
fekete márványtáblát süllyesztettek, felirata: 
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA 
CSUPKA JÓZSEF ÉS NEJE”. Az ezüstre festett, 
korpusz lábazatánál két, szintén ezüstre színezett, 
lemezből készített szobor-sziluett található. 

33 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház  Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út 
53.  1914 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két 
darab, kéttáblás, négyszemes, barna fakeretes ablak 
van, melyeket egyedi vakolatdísz foglal. A 
homlokzat két szélén, valamint az ablakok között 
kváderes-vakolatpilaszter található. A tető alatt az 
oromfalon körbe, valamint az övpárkányon 
fogazott sormotívum fut. Az oromfali téglalap 
alakú padlásszellőzőket és a csúcsos (üres) 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi, alattuk 
két gyertya közt, keresztet ábrázoló vakolatdísz 
látható közükben a ház építésének évszámával. 
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34 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út. 
54.  1909 

A parabolaantenna áthelyezése 
az összképet kevésbé zavaró 
helyre, az oromfali 
szoborfülkébe helyezett 
„szoborgiccs” eltávolítása, 
majd állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Szabadon álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház melynek hosszanti tengelye párhuzamos az 
utcával. A főhomlokzati részénél található 
tornácoszlop kőből rakott, a többi fából készült, 
egyszerű faragással díszített, fölötte, a tető alatt 
hullámos faragású széldeszka fut. A tornácon kb. 1 
m magasan könyöklő van, alatta a faragott 
mellvéddeszkák találhatók. Az utcai homlokzaton 
két darab, háromtáblás, háromszemes, barna, 
spalettás fakeretes ablak  van, melyeket egyedi 
vakolatdísz foglal. A homlokzat két szélén, 
valamint az ablakok között kváderezés található. A 
tető alatt az oromfalon körbe, valamint az 
övpárkányon fogazott sormotívum fut. Az oromfali 
kör alakú padlásszellőzőket és a boltozatos 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi, alattuk 
két gyertya közt, keresztet ábrázoló vakolatdísz 
látható. A főhomlokzat hegy felőli oldalára 
parabola antennát szereltek. 

35 
„Középhuta 
végi” feszület Feszület 

Háromhuta-
Középhuta, Petőfi út. 
54. számú lakóház 
előkertjében  

A feszületet – a 
töredékes feliratból 
következtetve – az 
1880-as években 
emelhették 

A feszület feliratának – 
lehetőség szerinti – felújítása, 
majd állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

A  Hh-Kh-034-B jelzetű lakóház előkertjében 
található egy kb. 80 cm magas barnára festett, 
öntöttvas feszület, melynek, kb. 1,5 m-es, faragott 
riolittufa talpazata van, melynek felirata nagyon 
töredékes, csak itt-ott olvasható szófoszlányokat 
tartalmaz. Az aranyszínűre festett, korpusz és a 
lábazat között szegecselt, ovális fémtábla van. 

36 
Bretzeinheim-
Waldbott-kastély   Kastély 

Háromhuta-Újhuta 
délnyugati végén  

18. sz. második 
harmada, átépítve 
1860 

Javasolt az épület és a hozzá 
tartozó park eredeti 
állapotának visszaállítása, 
melyhez hazai és EU-s 
források bevonásával 

Az újhutai (Új-regéczhutai) vadászkastélyt még 
Bretzeinheim Ferdinánd herceg építette. A kastély 
épületét az új tulajdonos, Waldbott Frigyes 1860-
ban átalakította és kibővíttette. Az államosítást 
követően számos funkciója (pl.: üdülő) és gazdája 
volt , jelenleg ismét tulajdonosváltáson esett át az 
ingatlan. Az új tervek szerint egy wellness szállóvá 
alakítanák át a komplexumot (helyi adatközlés 
alapján a főépületet és a homlokzatot meghagynák 
és az épület hátsó traktusához építenének új 
épületrészeket, ezzel a hajdani cseléd- és kiszolgáló 
építményeket lebontanák, a kertben lévő egykori 
halastavat revitalizálnák.) 
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37 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. 4.  1894 

A bejárati ajtó fölé épített 
előtető visszabontása, majd 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. Tornáca nincs, a bejárati ajtó fölé előtetőt 
építettek. Az utcai homlokzaton két darab, 
kéttáblás, kétszemes, barna fakeretes, spalettás 
ablakvan, melyeket egyedi vakolatdísz foglal. A 
homlokzat két szélén, valamint az ablakok között 
vakolatpilaszter található. A tető alatt az oromfalon 
körbe fogazott-, az övpárkányon íves-fogazott 
sormotívum fut. Az oromfali téglalap alakú 
padlásszellőzőket és az íves szoborfülkét egyedi 
vakolatdísz keretezi, alattuk két gyertya közt, 
keresztet ábrázoló vakolatdísz látható közükben a 
ház építésének évszámával. A szoborfülkében 
Mária szobor látható. 

38 
II. Világháborús 
emlékmű  Emlékmű 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u., központi 
tér, a harangláb mellett  20. sz. második fele Állapotfenntartás 

A kb. 1,5 * 1,7 * 1 m (szé.-ma.-mé.) méretű 
emlékmű alsó kb. 40 cm-magas talpazatát helyi 
andezitből rakták, melyen egy vékony 
betonpárkány fölött található a faragott riolittufába 
süllyesztett fekete márványtábla amelyen olvasható 
a II. Világháborúban elesett újhutai lakosok (7 név) 
névsora. 

39 Főtéri feszület  Feszület 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u., központi 
tér, a harangláb mellett  A 19. sz. első fele. Állapotfenntartás 

A kb. 2 m magas, riolittufából faragott feszületnek, 
kb. 1,7 m magas riolittufából faragott talpazata van, 
felirata: „Aspice Mortalis pro te datur Hostia talis 
…”. A szöveg további részleteit nehezen lehet 
olvasni a lábazatot szorosan körülvevő falazat 
miatt. A feszületen található „pléh-Krisztus” 
szépen festett. A feszület és a mögötte található 
harangláb kb. 1 m magas léckerítéssel kerített, 
közös teresedésen helyezkedik el. 

40 
Újhutai 
harangláb  Harangláb 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u., központi 
tér  

Ismeretlen (kb. a 
19. sz. közepe) 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

A harangláb kb. 2,5 m * 2,5 m-es alapterületű, kb. 
2,5 m magas kőből rakott fehérre színezett, faragott 
riolittufa kváderköves lábazaton áll, melynek 
délnyugati homlokzatán boltozatos, barnára 
színezett, üveglappal fedett, faragott keretű, 
szoborfülke található, benne a gyermek Jézust 
ölében tartó Mária szoborral, a fülke két oldalán 
gyertyát formáló, barna színűre festett vakolatdísz 
van. A zöld színűre festett, vízvetős bádogborítású 
sátortetőt mesterien ácsolt faszerkezet tartja. A tető 
csúcsán, a dísz-bádoggömbön kereszt van. A 
harangláb és az előtte található feszület kb. 1 m 
magas léckerítéssel kerített, közös teresedésen 
helyezkedik el. Az ó- és az újhutai haranglábat 
valószínűleg egy időben építették. 
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41 Újhutai Csorgó  Forrásfoglalás 

Háromhuta-Újhuta, a 
központi tértől ~50 m-
re nyugatra  

Létesítésének ideje 
nem állt 
rendelkezésünkre 
adat. Állapotmegőrzés. 

Kb. 20 * 20 cm-es 1 m hosszú gerenda-lábazaton, 
faragott-esztergált oszlopokon álló íves tetejű, 
piros bitumenes zsindellyel fedett forrásfoglalás. A 
tető alatti táblába marózott felirat „Újhutai 
Csorgó”. A felépítmény előtt található a kb. 1,5 m 
hosszú vályú, melynek végén lévő félköríves tálca 
perem likacsos – a víznyerést könnyítendő. 

42 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház Lakóépület 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. 13.  1936 

A főhomlokzati vakolatdíszek 
helyreállítása, a tornác 
mellvéddeszkáinak pótlása, 
majd állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Szabadon álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház melynek hosszanti tengelye párhuzamos az 
utcával. A főhomlokzati részénél található 
tornácoszlop kőből rakott, a többi fából készült, 
egyszerű faragással díszített. A tornácon kb. 1 m 
magasan könyöklő van, alatta a mellvéddeszkák 
hiányoznak. Az főhomlokzaton két darab, 
háromtáblás, háromszemes, rátétdíszes barna 
fakeretes ablak van, melyeket egyedi vakolatdísz 
foglal. A homlokzat két szélén, valamint az ablakok 
között kváderes vakolatpilaszter, a két ablak közt 
kereszt alakú vakolatdísz, fölötte vakolatmezőbe 
foglalt évszám található. A tető alatt az oromfalon 
körbe, valamint az övpárkányon fogazott 
sormotívum fut. Az oromfali boltozatos tetejű, 
téglalap alakú padlásszellőzőket és a boltozatos 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi. A 
szoborfülkében Mária szobor áll. 

43 
Hagyományos 
kialakítású csűr   Csűr 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. 22. 

Palával fedett, nyeregtetős, kőlábazatos, 
függőlegesen álló fadeszkákból 
kialakított egyosztatú csűr, kétszárnyú 
ajtóval. 20. sz. eleje 

Palatető lecserélése a csűr 
stílusához illő cserépborításra. 
Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Palával fedett, nyeregtetős, kőlábazatos, 
függőlegesen álló fadeszkákból kialakított 
egyosztatú csűr, kétszárnyú ajtóval. 

44 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház   Lakóépület 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. 19.  1927 

Állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. A tornácon kb. 1 m magasan könyöklő 
van, az utcafronti oszlopa kőből rakott, 
bolthajtásos, oldalsó oszlopai fából készültek. Az 
utcai homlokzaton két darab, kéttáblás, 
négyszemes, fakeretes, spalettás ablak van, 
melyeket egyedi vakolatdísz foglal. A homlokzat 
két szélén, az elülső tornácoszlopon, valamint az 
ablakok között kváderes vakolatpilaszter található. 
A tető alatt az oromfalon körbe, valamint az 
övpárkányon fogazott sormotívum fut. Az oromfali 
téglalap alakú padlásszellőzőket és a boltozatos 
szoborfülkét egyedi vakolatdísz keretezi, alattuk 
két gyertya közt, keresztet ábrázoló vakolatdísz 
látható, közeikben az építés évszámával.  A 
szoborfülkében Mária szobor áll. 
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45 

Hagyományos 
kialakítású 
lakóház  Lakóépület 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. 30.  1892 

Az ablakokat fedő spaletták 
eltávolítása, majd 
állapotmegőrzés a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Oldalhatáron álló, csonkakontyolt nyeregtetős, 
cseréppel fedett, kőből készült, fehérre színezett, 
lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két 
darab, spalettás ablak van. A homlokzat két szélén 
vakolatpilaszter található. A tető alatt az oromfalon 
körbe, valamint az övpárkányon fogazott 
sormotívum fut. Az oromfali téglalap alakú 
padlásszellőzőket és a boltozatos szoborfülkét 
egyedi vakolatdísz keretezi, alattuk vakolatból 
kialakított évszám található. A szoborfülkében 
Mária szobor áll. 

46 

Középhutai 
fogadalmi 
kápolna  Kápolna 

Háromhuta-Újhuta, 
Kossuth u. északi vége  1908 Állapotmegőrzés 

A kb. 1,5 * 3 * 1,5 m (szé.-ma.-mé.) méretű  
neoklasszicista-neobarokk fogadalmi kápolna, 
fülkéjében kb. 70 cm magas Szent Péter Apostol 
szobor áll. Az építmény nyeregtetős, cseréppel 
fedett, oromháromszöggel, farkasfogas 
vízvetődeszkával rendelkezik, tetején kereszt 
találhatól. Az utcafronti homlokzatát két 
vakolatpilaszter díszíti, bejáratát míves, félköríves 
kovácsoltvas ajtó zárja. Az oromháromszögbe 
süllyesztett márványtábla felirata: „Pikla Péter 
emlékére meghalt Amerikában 1902 Május 8. 
építtette PIKLA JÁNOS és neje TREMBECZKI 
VERON 1908”. 

47 
István-kúti 
erdészház Erdészház 

Az István-kúti-völgy 
völgyfőjénél 

Andezitből rakott, festetlen kőlábazaton 
álló, L-alaprajzú rönkház. Bejárati része 
előtt nagy, a házzal egybeépített, 
cseréptetővel fedett, faoszlopos terasz 
található.  20. század eleje (?) 

A szükséges felújítások 
elvégzése, az eredeti 
stílusjegek megtartásával, 
majd állapotfenntartás,  

Andezitből rakott, festetlen kőlábazaton álló, L-
alaprajzú rönkház. Bejárati része előtt nagy, a 
házzal egybeépített, cseréptetővel fedett, 
faoszlopos terasz található.  

48 Mlaka-rét 

Erdő-gyep 
mozaikok 
Hegyvidéki 
gyepek 
Láprétek 

A Sólyom-kő tető és a 
Soltész-hegy közötti 
nyereg 

Zsombékos, nedves, hegyi kaszálórét, 
amelyben szép nyíres facsoportok 
láthatók, területe ~ 4 ha.  Értékes 
élőhely (flóra és fauna) 

A hajdani 
erdőírásokat 
követően 
alakulhatott ki a 
kaszálórét. Pontos 
időpont/szak 
ismeretlen 

Állapotfenntartás, időnként 
szemétszedés, kaszálás 

Zsombékos, nedves, hegyi kaszálórét, amelyben 
szép nyíres facsoportok láthatók, területe ~ 4 ha.  
Értékes élőhely (flóra és fauna) 

49 Sólyom-kő-tető 

Komplex eredetű 
fel-színforma 
Kilátópont 

Sólyom-kő-tető keleti 
oldala 

Krioplanációs formakincs, -taréj, -
felszabdalt fal (~28 m), kőbástya 

A pleisztocén 
jégkorszakok 
periglaciális 
éghajlati viszonyai 
között alakultak ki, 
mely folyamatok 
ma is tartanak, bár 
kisebb 
intenzitással.  

Állapotfenntartás, időnként 
szemétszedés 

Krioplanációs formakincs, -taréj, -felszabdalt fal 
(~28 m), kőbástya 
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50 Pengő-kő 
Komplex eredetű 
fel-színforma Pengő-kő 

Krioplanációs formakincs, -torony, -
felszabdalt fal (~28 m), kőbástya 

A pleisztocén 
jégkorszakok 
periglaciális 
éghajlati viszonyai 
között alakultak ki, 
mely folyamatok 
ma is tartanak, bár 
kisebb 
intenzitással.  

Állapotfenntartás, időnként 
szemétszedés 

Krioplanációs formakincs, -torony, -felszabdalt fal 
(~28 m), kőbástya 

51 
Nagy-Péter-
mennykő Kilátópont Nagy-Péter-mennykő 

A kilátópontról szép panoráma nyílik 
Észak felé.  nincs adat 

Állapotfenntartás, időnként 
szemétszedés A kilátópontról szép panoráma nyílik Észak felé.  

52 Rákóczi-kő 

Történelmi vagy 
kulturális esemény-
nyel, illetve jelen-
tős személlyel kap-
csolatos egyedi táj-
érték 

A Nagy-Oldal-tetőtől 
nyugatra, a Mély-patak 
völgyében, Regéctől a 
zöld sáv turistajelzésen 
kb. 2 km. 

A fagy okozta aprózódás által létrejött 
viszonylag szabályos téglatest formájú 
(kb. 1,9 * 3 * 1,5 m /szé., ma., mé./) 
dácitszikla oldalába süllyesztett kb. 50 * 
30 cm-es, fehér márványtáblába vésték 
a Rákóczi család címerét. Ismeretlen 

Állapotfenntartás, időnként 
szemétszedés 

A fagy okozta aprózódás által létrejött viszonylag 
szabályos téglatest formájú (kb. 1,9 * 3 * 1,5 m 
/szé., ma., mé./) dácitszikla oldalába süllyesztett 
kb. 50 * 30 cm-es, fehér márványtáblába vésték a 
Rákóczi család címerét. 

53 

Útmenti kereszt a 
Tolcsva-patak 
hídjánál 

Óhuta és Középhuta 
között az út szélén, a 
Tolcsva-patak hídjánál  1899 Állapotfenntartás. 

A kb. 150 cm magas öntöttvas feszület, kb. 1 m-es, 
faragott talpazata riolittufából készült, felirata: 
„Öveges Péter és neje PILÁR ANNA SZTRAKA 
JÓZSEF és neje HEJDEL AMÁLIA 1899”. A 
feketére festett, mívesen kivitelezett kereszt és az 
aranyszínű korpusz anyaga öntöttvas, lábazatánál 
található négyfős szoborcsoport középső alakja 
Máriát ábrázolja kezében a Jézus vérét fölfogó 
kehellyel. A korpusz és a szoborcsoport között 
feketére festett, szegecselt kör alakú, aranyszínű 
koszorúval keretezett vastábla található. 

54 

Útmenti feszület, 
Középhuta 
nyugati végében  Feszület 

Középhuta nyugati 
végében, az első porta 
mellett  1904 Állapotfenntartás. 

A fehérre színezett, kb. 2 m magas, riolittufából 
faragott trifóliumos feszületnek, kb. 1,6 m-es 
talpazata van, felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
ÁLITATTA GOLENYA ALAJOS NEJE PIKLA 
MÁRIA ÜVEGES FERENC NEJE PUSZTAJI 
VERON 1904”. A szöveget egyszerű boltozatos, 
faragott ráma övezi. A feszületen található „pléh-
Krisztus” szépen festett. 

55 Eljegyzési-híd 

 Híd 
 Népmondai 
emlékhely 

Újhuta központi 
teresedéstől 
légvonalban kb. 1,5 
km-re keletre-
délkeletre, a Cserepes 
és a Zsidó-rét között. 

Faragott riolittufa tömbökből – valaha – 
szépen rakott, kb. 8 * 2 m-es kőhíd. A 
helyi legenda szerint a földesúr, 
Waldbott Frigyes lányának kezét itt 
kérte meg egy katonatiszt. 19. sz. eleje 

Áteresz tisztítása, gaztalanítás, 
a rongálódott hídkövek cseréje, 
kötőanyag pótlása, esetleg egy 
információs tábla kihelyezése 
(a közelben vezet a kék 
négyzet turistajelzés). 

Faragott riolittufa tömbökből – valaha – szépen 
rakott, kb. 8 * 2 m-es kőhíd. A helyi legenda szerint 
a földesúr, Waldbott Frigyes lányának kezét itt 
kérte meg egy katonatiszt. 
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56 Moszlik-rét  Fás legelő 

A Nagy-Maklány déli 
lábánál, a Flórika-
forrástól légvonalban 
kb. 500 m-re 
északkeletre 

Kb. 2 ha-os hagyásfás legelő, vagy 
irtásrét, nyírfaligetekkel. Valószínű, 
hogy régen ez lehetett a település egyik 
legelője – legalábbis az itt jelzett 
Legelő-kút erre utal (bár nem sikerült 
megtalálnunk). Jelenleg vadászok 
használják. 

A hajdani 
erdőírásokat 
követően 
alakulhatott ki a 
kaszálórét. Pontos 
időpont/szak 
ismeretlen. Állapotfenntartás. 

Kb. 2 ha-os hagyásfás legelő, vagy irtásrét, 
nyírfaligetekkel. Valószínű, hogy régen ez lehetett 
a település egyik legelője – legalábbis az itt jelzett 
Legelő-kút erre utal (bár nem sikerült 
megtalálnunk). Jelenleg vadászok használják. 

57 
Eszkála 
erdészház 

Erdészház, 
vadászház, erdei 
kunyhó 

A Gakralyuk-tető és az 
Eszkála-tető közötti 
nyeregtől délre, a 
Komlóskai-völgy 
völgyfőjénél  

1900-as évek első 
harmada 

Állagmegőrzés, a 
hagyományos stílusjegyek 
megtartásával. 

Kb. 30 * 10 m alapterületű szürke lábazatú, 
cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, három 
oldalon tornácos ház. A tornác oszlopai fából 
készültek, rajtuk kb. 1 m magasan könyöklő fut. A 
bejáratok fölött kiugró előtető található. Az 
ablakokat kétszárnyú, fából készült spaletta fedi. Itt 
található az Országos Kéktúra útvonal egyik 
bélyegző állomása. 
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