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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
Alsóbogát története egészen a X. században élő Bogát harkáig nyúlik vissza, és a környéken gyepvasat 

feldolgozó kohásztelepekig. A viharos évszázadokat túlélve, falunk számos értékkel rendelkezik. Van négy 

műemlékünk, egy védett kastélyparkunk és három csodálatos halastavunk a természet ölén. Így azt hiszem, 

tartalmi mondanivalója is van bemutatkozásunknak. 

Egy község vagyunk azonban a jelenlegi magyar települések között, amely úgy ápolja gazdag történelmi 

múltját, hogy közben a jövőbe tekint és építi, szépíti a jelenkor természeti kincseit. Féltve védi elért 

eredményeit, melyekre büszke, és e fáradságos munka gyümölcsét örömmel osztja meg a világgal. 

Alsóbogát az Árpád-kor óta fennálló település, melyet a századok során neves nemes családok lakták, akik 

örökül hagyták a ma is fennálló Festetics-Inkey kastélyt és a Kiskastélyt. A műemléki védelem alatt álló kastély 

épületek, kezeléséről építési szabályzatok rendelkeznek. Ha viszont nem kiemelt építmény egy adott épület, 

akkor vajon milyen formában és elemekkel kell megőriznünk azt az utókornak? 

Ebben nyújt segítséget Alsóbogát Településarculati Kézikönyve. Településünk részeit és az azt körülvevő 

természeti környezetet mutatja be, annak megőrzendő értékeit, és javítandó eltéréseit. Célja, hogy 

iránymutatást nyújtson az épületek kialakításában, felújításában, és rávilágítson arra, hogy a változást csakis az 

itt élők együttműködésével lehet elérni. 

Süle Tibor 

polgármester 

Barátsággal: 
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FŐÉPÍTÉSZI AJÁNLÓ 

Tisztelt Lakók, Érdeklődők, Olvasók! 

A folyamatosan változó életünkben egyre nagyobb szerepe van a minket körülvevő térnek. Meghatározó az 

otthonunk, az utcák és végeredményben a település egésze is. A felgyorsult tempó a tetten érhető 

jogalkotásban is. Ennek eredményeként adódott a lehetőség ezen Kézikönyv elkészítésére. Elsődleges célul 

tűztük ki az Önök minél szélesebb körű tájékoztatását, a lehetőségeik bemutatását, hogy az esetleges jövőbeli 

fejlesztéseik, felújításaik során rendelkezzenek megfelelő tájékozódási ponttal, információval. 

A könyv alkotóival együtt őszintén hisszük, hogy az Önök településének kialakult arculatát őrizni, óvni, védeni 

szükséges, oly módon, hogy közben teret biztosítsunk az újnak, a korszerűnek is.  

Ebben a település vezetőivel együtt szívesen állunk a jövőben is rendelkezésükre. 

Gáts András 

települési főépítész 

Tisztelettel: 
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 Egy település megjelenésében az elsődleges benyomást 

a természeti és az építészeti megjelenése adja. A 

települési arculati kézikönyv irányt mutat a település 

struktúrájának, hagyományainak, jellegzetességeinek 

bemutatásával az építészeti, utcaképi, arculati 

fejlesztéshez. 

Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy 

olyan házat tudjon építeni, ami a településhez, és tágabb 

értelemben a település földrajzi és társadalmi 

adottságaihoz illeszkedik. 

Az ajánlás nem kötött szabályt jelent, hanem irányvonalat, 

célja a valós értékek megismerése, sokfélesége, 

variálhatósága bizonyos esztétikai értékhatárok között, a 

település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek 

bemutatása. Az épületek mindig közvetlen kapcsolatban 

vannak szűkebb környezetükkel, közvetve a teljes régió 

összbenyomásával, stílusjegyeivel. 

BEVEZETÉS 

1 
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 Alsóbogát címere 

Alsóbogát címere palást alakú, mely felénél 

vízszintesen megosztott. A palást felső fele 

Edde község címerével azonos. A felső részén, 

zöld alapon sárga színű, földműveléshez 

használatos szerszámok láthatók, jelezve a 

mezőgazdasághoz való erős kötődést. A palást 

alsó felén, kék alapon a Festetics-Inkey család 

alsóbogáti nagykastélya sárga épületének 

főbejárata látható piros tetővel. Bogát a 

középkorban lakott település volt, majd két 

részre szakadt. Alsóbogát mint külterületi 

társközség Eddéhez, majd Somogyjádhoz 

tartozott, közigazgatásilag 1994-ben lett önálló. 

Az Eddével való közösséget, és különválást 

igyekszik jelképezni a pajzs kettéosztása, illetve 

az, hogy a felső mezőbe Edde község címerét 

illesztették be.  
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Alsóbogát Somogy megyében, a Kaposvár-Fonyód 

útszakaszon fekszik, Kaposvártól 23 km-re, északra. Mivel 

zsáktelepülés, így csak Somogyjád felől, nyugati irányból, az 

országútról lehet megközelíteni egy 4,2 kilométeres 

bekötőúton. Befelé haladva, először Galambos pusztát 

pillanthatjuk meg (2,3 km), melynek környékén mezőgazdasági 

tevékenység folyik. Közvetlen közelében egy lezárt, termálvizet 

rejtő, fúrt kút található. Néhány kanyar után a bal oldalon 

feltűnnek a halastavak. Ezután mindössze a dombtetőn fekvő 

faluhoz kell felkapaszkodni egy jobbra forduló úton. A 

település elején szép kilátás nyílik a halastavakra, a szomszédos 

gabonatáblákra, és a mindezt körbeölelő erdőkre. Az 

infrastruktúra a szennyvízcsatorna kivételével teljes, ám 

Somogygeszti irányába nincs szilárd burkolatú út.  

ALSÓBOGÁT BEMUTATÁSA 
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A nyolcvanas évek nagyarányú elköltözési hulláma 

mára már lelassult, sőt enyhe emelkedést mutat a 

lélekszám terén. A faluban az 1990-es évek végén 

sok ingatlant vásároltak meg hétvégi háznak, így 

német, osztrák, holland, ír és magyar családok, akik 

itt pihenik ki az egész éves fáradalmaikat. Ezek az 

ingatlanok rendezettek, a lakóépületeket általában 

eredeti állapot szerint újították fel. Az állandó 

lakosság - látva a példaértékű rendezettséget - a 

saját házát és annak környezetét is elkezdte 

felújítani, csinosítani. A településnek jelenleg alig 

több, mint háromszáz lakosa van. 
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Második Katonai Felmérés  

(1806-1869) 

Harmadik Katonai Felmérés  

(1869-1887) 

Első Katonai Felmérés  

(1763-1787) 

Magyarország Katonai Felmérése  

(1941) 

Alsóbogát történelmi felméréseken 
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Az írásos emlékek alapján Alsóbogát (Bogát) Árpád-kori település 

volt. A község Bogát harkáról (a harka vagy horka, az államalapítás 

előtt a magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb méltósága 

volt a nagyfejedelem és a gyula után) kapta a nevét. A fejedelem 

hatalmát a 10. században azok a gyepvasat feldolgozó 

kohásztelepek alapozták meg, amelyeket az elmúlt évtizedben 

tártak fel a régészek. A területet és a környéken található pusztákat 

1083-95 táján Szent László király a Szentmártoni apátságnak adta, 

majd 1229-ben a Székesfehérvári káptalan birtoka lett. A 

középkorban Alsóbogát nagy falu volt, mintegy 20 hektárnyi 

területen lelhetők fel az ebből az időből származó cserepek. A 

község a pannonhalmi apátsághoz tartozott, majd a török időkben 

elnéptelenedett. A jobbágytelkes gazdák művelte Alsó- és 

Felsőbogát urai a későbbiekben folyamatosan változtak. A Lengyel, 

a Boronkay, a Festetics, majd a Zichy családé lett. A környéket végül 

az Inkeyek birtokolták az 1945-ös földosztásig.1947-48-ban állami 

gazdaság szerveződött a majorok területén, a falu központtá vált, 

jelentős volt a fejlesztés, a munka lehetősége idevonzotta a 

környékbelieket. A mezőgazdaság fejlődése a hetvenes évek 

végéig töretlen volt, ekkor áthelyezték a központot Öreglakra. A 

létfeltételek ettől kezdve folyamatosan romlottak, az elmúlt 

évekig. Alsóbogát közigazgatásilag Somogyjádhoz tartozott, a 

rendszerváltozáskor 1990-től azonban Edde község 

településrészeként működött, majd az 1994. évi választásoktól 

önálló községként, önálló önkormányzattal működik.  

ÖRÖKSÉGÜNK 
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Kultúra 

Hagyományként a szájról-szájra terjedő mesék, 

mondák, balladák és cselédtörténetek maradtak fenn. 

Ilyen Juhász András balladája, amely szerint a kanász 

állatai elbitangoltak és az osztopáni bíró elvette őket, 

ezért a jó kanász betyárnak állt. Az öreg Inkey báróról 

és a tavakba fúlt szerencsétlenekről még ma is 

keringenek a legendák. 

Jelentős építmények 

E gyönyörű tájat színesíti a műemlék Festetics-Inkey 

kastély mintegy 9 hektáros parkja, ahol a 

Magyarországon őshonos fák közül majdnem az 

összes megtalálható, amelyek több százévesen 

hirdetik a múlt letűnő emlékeit. A lombok közül lassan 

kibontakozik az 1853 körül klasszicista stílusban - a 

jelenlegi állapot szerint - épített, magánkézben lévő 

műemlék, a község legjelentősebb látnivalója és 

címerének egyik fő eleme, a Festetics - Inkey kastély. 

A kétszintes - tetőtér beépíthetőséggel és pincével 

együtt - mintegy 2500 négyzetméteres épület még 

így lepusztult állapotában is lenyűgöző látványt nyújt. 

Szintén jelentős építészeti érték az empire-stílusú 

katolikus kápolna, amely a község 

egyházközösségének a tulajdonában van. Az Inkey-

család házi kápolnának emeltette maga és népe 

számára 1850-ben. A védőszentje Páduai Szent Antal, 

aki a Barabás Miklós festette oltárképen is látható. 

Továbbsétálva a település déli részén található a 

temető. A hatalmas örökzöld fák között Népi Feszület 

található. A közintézmény udvarán található a hősi 

halottak emlékműve, melyet a világháborúk 

hadszínterein elesett alsóbogáti lakosok tiszteletére 

állítottak. Észak felé haladva újabb műemléket 

csodálhatunk meg: a Nepomuki Szent János szobrot, 

mely a restaurálásnak köszönhetően, ismét régi 

pompájában hirdeti az ősök hagyatékát. Érdekessége, 

hogy - a felbecsülhetetlen eszmei értékén felül - a 

népi hiedelem szerint a felállítását követően a 

községet nem verte el jégeső. A falu 

elhelyezkedésének vízválasztó jellege miatt ez 

valóban így van. A Vörösmarty utca végén áll a kúria, 

melyet a környéken csak kiskastélynak hívnak. Az 

egyszintes jó állapotban lévő épület jellegzetessége, 

hogy az étkező falait eredeti freskók borítják. 
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  Műemlék 

Alsóbogát területén két műemlék, és egy nyilvántartott műemléki érték található. 

Kiskastély 

18. században épült barokk 

stílusban. 

Festetics-kastély 

1830 körül épült klasszicista 

stílusban. 

Nepomuki Szent János 

szobor 

19. század elején készült 

barokk stílusban. 
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Műemlékek 

- volt Festetics-kastély  

- Kiskastély 

- Nepomuki Szent János szobra 

Alsóbogát közigazgatási területén 36 

régészeti lelőhely található, a történelem és 

Alsóbogát történetének különböző 

korszakaiból. 

 

Régészeti jelentőségű területek 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4 

 Kastély területek 

 Béke utca területe 

 Gazdasági terület 

 Falusias lakóterület 
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 A település utcáiban szépen rendben tartott 

épületek állnak, gondozott zöld környezetben. A 

település jellemzően hosszfőfalas, hátrafelé 

elnyúló épületeket találunk, de van néhány 1950 

után épült négyzet alaprajzú lakóház is. Az 

épületek oldalhatáron állnak, előkert 

elhagyásával. Az épületek kialakítására az 

egyszerű tetőforma, a fehér, vagy világos 

pasztellszínű homlokzat a jellemző. 

Meghatározó az épületek körüli zöldfelület, sok 

fával, és az ingatlanok hátsó részében kialakított 

művelt kerttel. Az épületek a közterülettől, áttört 

szellős kerítéssel vannak elválasztva, melyek 

általában fából, illetve fémből készültek. 

Falusias lakóterület 
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A Béke utca Alsóbogát nyugati részén található, 

a volt Festetics-kastély területével szemben. A 

terület alapvetően falusias lakóterület jellemzőit 

hordozza magán, mégis az épületekből ítélve 

újabban létesült terület, mint Alsóbogát többi 

része. Az itt lévő házak is egyszerű nyeregtetővel 

rendelkeznek, a homlokzati képzés is letisztult,, 

egyszerű. A homlokzati szín jellemzően a fehér, 

a tetőfedés anyaga cserép, natúr égetett agyag 

színben. Az épület tetőgerincei merőlegesen 

fekszenek az utcára. Az épületek a keleti 

oldalhatáron állnak, kis előkertet hagyva az 

ingatlan elején. 

Béke utca területe 
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Alsóbogát déli részén, a Vörösmarty utca végén 

találunk gazdasági tevékenység céljára szolgáló 

területet. Az itt lévő épületek kialakítása a 

funkcióhoz szükséges speciális jellemzőkkel bír. 

Hosszú nyeregtetős épületek, egyszerű 

kialakítással. A településképbe illeszkedő 

gazdasági épületek a fehér homlokzattal, és 

természetes tetőfedés kialakításával 

illeszkednek a településbe a gazdasági funkció 

ellenére is. 

Gazdasági terület 
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 Alsóbogát területén két műemléki védelem alatt álló 

épület található, a volt Festetics-kastély, és a település 

északi részén található úgynevezett kiskastély. 

Mindkét terület jelenleg használatban van. A kiskastély 

épületében jelenleg szálláshely szolgáltató 

tevékenység folyik. A volt Festetics-kastély jelenleg 

használaton kívül van, és felújításra vár, ugyanakkor a 

magtár épület felújításra került, és a park is rendezett. 

Ezen a területen a funkcióknak és az épületeknek, mind 

a felújítás, mind az új épület létesítésénél, a műemléki 

védelem alatt álló építményekhez kell 

alkalmazkodniuk. Elhelyezésükben, és kialakításukban 

a védett épületek megjelenését nem befolyásolhatják, 

és méltónak kell lenniük a műemléki épületek 

megjelenéséhez. Ajánlott az egyszerű forma, letisztult 

tetőfelület, és a világos, sárga, vagy fehér homlokzat. 

Kastély területek 
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 A lakossági fórumon részt vevők nyugodtnak, hangulatosnak és vidámnak jellemezték településüket. 

Alsóbogáton a túrizmus, a szolgáltatások, hagyományőrzés, mezőgazdaság és a közlekedés fejlesztését tartják 

fontosnak. Főbb problémaként a romos, elhanyagolt ingatlanok jelentek meg legnagyobb többségben, de 

megemlítésre került a szűk házak előtti zöldsáv, a nem egységes arculatú utcabútor, az esővíz elvezetés, és a 

szennyvíz közművesítés hiánya. 

A lakosok véleménye alapján az alábbi utcaképet alakító tényezők a fontosak: 

 Fontos egy utcaképben: homlokzat kialakítása, kerítések megjelenése, a megjelenő színek, előkertek 

gondozottsága, tetőformák, fasor telepítése, egységes utcabútor. 

 Kerítés agyaga: sövény, kovácsoltvas, fa. 

 Homlokzat színe: fehér, sárga, zöld, világos pasztellszínek. 

 Megőrzendő épületelemek: épület arányai, homlokzati díszítés, homlokzat és a tetőfedés színe anyaga, 

tetőidom, nyílászárók típusa, lábazat anyaga. 

Lakossági vélemények 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

6 
Ez a fejezet arra hivatott választ adni, hogy az egyes, 

különböző karakterű területeken a sajátosságok alapján 

milyen beépítési mód, és milyen épületek elhelyezése, 

milyen környezet kialakítása ajánlott, a település meglévő, 

kialakult képének megőrzése, és továbbfejlesztése 

érdekében.  

Egy településrész arculatához nemcsak az épületek, hanem 

az épület egyéb épített (kerítés, kiszolgáló műtárgyak stb.), 

és természeti környezete is hozzátartozik. Az társadalmi élet 

fejlődésével a környezetből kiszakadó épített környezet, 

elkerülhetetlen velejárója lett életünknek. Ugyanakkor az 

épített környezet a maguk épületeivel a legmeghatározóbb 

formáló erővel bírnak, mind negatív, de a törekvések szerint 

inkább pozitív irányban. A növényzet és a harmonikusan 

kialakított egyéb épített elemek, a harmonikus környezet 

kialakításának alapvető építőelemei. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Jellemzően 30-45° közötti 

hajlásszögű, egyszerű formájú, 

tetőkialakítások találhatók a 

területen. Javasolt a natúr, égetett 

agyag színű cserép fedés használata.  

Falusias lakóterület 

MAGASSÁG 

Az épületek magassága határozza 

meg egy utca keretét. A településen 

már kialakult magasságú épületek 

mellett, egy újonnan létesítendő ház 

tervezésénél érdemes a szomszédos 

épületek magasságát figyelembe 

venni. 

TETŐKIALAKÍTÁS 

Jellemző a kevésbé tagolt 

tetőkialakítás, új épületeknél az 

egyszerű tetőforma használata 

ajánlott. Általában utcára merőleges 

tetőgerinc a jellemző a területen. 

A hagyományos épületformák, és a kialakult színhasználat megtartása, használata, a telepítés egységes 

kialakítása elősegíti a település arculatának megőrzését, a harmonikus utcakép kialakulását. 
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TELEPÍTÉS 

A területen a lakóépületek oldalhatáros 

beépítéssel állnak. Előkert elhagyásával 

kerültek elhelyezésre az épületek. A nem 

oldalhatárral párhuzamos kialakítás az 

utca képét rontja, kedvezőtlen hatást 

gyakorol a nyugodt, hangulatos 

településképre. Javasolt az utcában már 

kialakult előkert elhagyása, az utca, és a 

település egységes képének megőrzése, 

és fejlesztése érdekében. 

 Az előkert lehetőséget ad növényzet 

ültetésére, mely az utcaképet 

hangulatosabbá teszi.   

SZÍNEK 

A település épületeire jellemző a 

visszafogott színhasználat, mind a 

homlokzat, mind a tetőfedés 

tekintetében. A fehér és a pasztellszínek 

használata domináns az épületek 

megjelenésében. A tetőfedés anyaga 

általában cserép, hagyományos égetett 

agyagra jellemző színben. 

Az épületek és az utcavonal közötti előkert méretének nagy különbségei, az utcasor túlzott ki-be ugrálása 

rendezetlen hatást kelt. Amennyiben mégis megjelenik egy nagyobb előkert ott célszerű a növényzettel, 

vagy kerítéssel ellensúlyozni a hatást, így vissza billentve az utca ritmusát egy harmonikusabb kialakításba. 

Színminták: 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Ezen területen, jellemzően 30-45° 

közötti hajlásszögű, cseréppel, és 

palával fedett épületek találhatók. 

A tetők egységes kialakítása 

rendezett ritmikát ad a 

településrésznek.  

Béke utca területe 

MAGASSÁG 

Az azonos magasságú épületek 

egyenletes utcaképet alkotnak, ezért 

az újonnan épülő épületeknek a 

meglévő szomszéd épületek (annak 

hiányában, a szemközti oldal, illetve 

a távolabbi épületek) magasságához 

kell alkalmazkodniuk. Ezen a 

területen jellemző az egységes 

magasságú épületkialakítás, ennek 

megőrzése javasolt. 

TETŐKIALAKÍTÁS 

Jellemző a letisztult tetőkialakítás. 

Az erősen tagolt tetőfelület 

kialakítása kerülendő, mivel nem 

illeszkedik a meglévő épületek 

tetőformájához. Javasolt a cserép 

fedés használata. A hullámpala, és a 

táblás fémlemez fedés a lakóházak 

kialakításánál nem szerencsés 

Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak, és a tiszta egységes homlokzatképzés 

településképileg egységes megjelenést kölcsönöz.  
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  TELEPÍTÉS 

A területen a lakóépületek 

oldalhatáros beépítéssel állnak, 

kisméretű előkerttel. Az előkert és a 

közterület virágokkal, illetve zöld 

növényzettel történő beültetése is 

hozzájárul a falu természet közeli, 

meghitt megjelenéséhez. Az 

épületek az utcafronti telekhatártól 

egységes távolságra állnak, így 

harmonikus és nyugodt hangulatot 

kölcsönöznek utcának. 

SZÍNEK 

A terület épületeire jellemző a 

visszafogott színhasználat, mind a 

homlokzat, mind a tetőfedés 

tekintetében. 

A fehér szín a domináns az épületek 

megjelenésében. A tetőfedés 

anyaga általában égetett agyag 

színű cserép. 

Az egységes előkert kialakítás, 

épület telepítés és az egységes 

épületforma, tetőkialakítás, 

harmonikus utcaképet hoz létre, 

egyenletes ritmikával az 

épületek közt. 

Színminták: 
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Tetőkialakítás 

A tetők kialakításánál is a lehető 

legjobban átgondolt kialakítás a 

célravezető, hiszen egy gazdasági 

épületet is meg lehet alkotni a 

környezetébe, illetve az egy 

ingatlanon lévő épületekhez. 

illeszkedő tetővel. 

Gazdasági területek 

Magasság 

Egy ipari gazdasági területen az 

épületek nagysága nagyban függ a 

funkciótól és a megkívánt 

paraméterektől. Ennek ellenére 

javasolt törekedni az egységes 

épületkialakításra a különálló 

területen belül. 

Az ipari-gazdasági területek jellegüknél fogva különböznek a lakó területektől, a funkció sajátosságai ellenére, 

van mód, megjelenésében a településhez illeszkedő épületek és környezet kialakítására.  
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  TELEPÍTÉS 

Az épületek telepítésénél amennyiben 

lehetséges érdemes több kisebb épületet 

létrehozni egy nagy helyett. Az ipari-

gazdasági területek ritkán tudnak a 

településképben szépen megjelenni, és 

sokszor a környezetre zavaró hatást 

jelenthetnek, ezért javasolt 

növényültetéssel védősávot létrehozni a 

terület körül. 

SZÍNEK 

Az ipari-gazdasági területen 

kialakított épületeknek és egyéb 

építményeknek is a környezethez illő 

kialakításúnak kell lennie, mely igaz 

a színhasználatra is. A homlokzat és 

a tetőfedés kialakításánál ajánlott 

kerülni a hivalkodó, a környezettől 

elütő színhasználatot. 

Színeiben, megjelenésében egy gazdasági épület is lehet a település megjelenésébe illeszkedő, még akkor 

is, ha funkciójából adódóan, más kialakítást igényelnek, mint a településkép többségét alkotó lakóépületek. 

Színminták: 
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Tetőkialakítás 

A tető kialakításánál célszerű 

egyszerű formát használni, ami 

illeszkedik a már meglévő épületek 

tetőkialakításához. Tagolt tetők 

használata nem szerencsés, tekintve a 

meglévő épületek kialakításának 

egyszerűségét, letisztultságát. 

Kastély területek 

Magasság 

A műemléki védettség alatt álló 

épületek mellett, elsősorban a védett 

épülethez kell alkalmazkodni, 

továbbá már a területen meglévő 

épületeket is figyelembe kell venni. 

Az új épület nem befolyásolhatja a 

kastély épületeket, ugyanakkor a már 

meglévő épületek nagyságát 

érdemes figyelembe venni a tervezés 

során. 

Egyszerű tetőkialakítás, égetett agyag színű cserépfedés, fehér egyszerű homlokzat. Ezzel a kialakítással a 

területen lévő védett épülettel nem konkurálnak a létesítmények, és harmonikus a tájba illeszkedő hatást 

keltenek, jó kiegészítései a kastélynak és a kastély körüli parknak, funkciójuk elősegíti a terület mai 

hasznosítását. 
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SZÍNEK 

A területen a műemlékek múltjához 

méltó színhasználatot kell választani. 

Javasolt a fehér homlokzat, esetleg a 

téglaburkolat. A tető fedése is 

visszafogott és a környezetbe illő 

legyen. Javasolt a natúr cserépfedés. 

TELEPÍTÉS 

Az épületek telepítésénél 

figyelembe kell venni a kastély 

épületeket, a kialakult park elemeit. 

A területen az évek során kialakult 

épület elhelyezést kell folytatni, a 

park azon részeire elhelyezve az 

épületeket, amely már így is 

beépített, és a beépítésre eddig nem 

került részeket meg kell hagyni a 

park számára. 



 

 

30 | Külterület, Alsóbogát környezete 

 

 KÜLTERÜLET, ALSÓBOGÁT KÖRNYEZETE 
A hajdan mezőgazdaságáról híres település 

szántóföldjei a rendszerváltáskor nem a helyi 

gazdák tulajdonába kerültek. Így 

növénytermesztéssel csak néhány családi 

gazdaság foglalkozik. Alsóbogát kitörési 

lehetősége így maradt az ipar és a turizmus.  

A falu határában fekvő tavakban halgazdálkodás 

folyik, a kikapcsolódni vágyók számára, 

legjelentősebb az úgynevezett "egyes". Itt 

nádfedeles épületek, halásztanya, büfé, 

vendégház, sátorozási lehetőség várja az 

idelátogatókat. Nyaranta közkedvelt 

kirándulóhely, hisz a gyönyörű környezetben a 

horgászat mellett csónakázás is lehetséges. 

A tavat szegélyező erdőben a felüdülést jelentő 

séta után, e natúr környezetben a szabadtéri 

sütés-főzés jelentheti az önfeledt 

kikapcsolódást. A határ épp oly gazdag 

gombákban, mint apró és nagyvadakban, 

madarakban: fácán, szarvas, vaddisznó, réti sas, 

még a fekete gólya is honos erre. 
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  Külterület építészeti útmutató 

Magasság 

Külterületen, beépítésre nem szánt területen építményt elhelyezni 

különösen nagy gondosság és előzetes tervezés után szabad. Az 

építménynek a környezetbe illeszkedőnek kell lennie, és elhelyezése a 

környezet lehető legkisebb átalakításával kell, hogy megvalósuljon. 

Az építmények magasságát úgy kell megválasztani, hogy jelenlétével ne 

dominálja a természetes környezetet, a lehető legjobban illeszkedjen a 

tájba. Ajánlott földszintes épületek tervezése a területre. 

 

Terepkialakítás 

Az emelkedő terepen kialakított 

gazdasági épület elhelyezésénél 

kerülni kell a partfalak, támfalak 

kialakítását, célszerűbb a terep 

természetes adottságait kihasználni, 

illetve rézsűk kialakításával 

kialakítani a megfelelő 

terepszinteket. 

Tetőkialakítás 

Külterületen az egyszerű tetőformák 

alkalmazása az ajánlott, szintén a 

környezethez illeszkedő kialakítás 

miatt. Érdemes a térségben 

hagyományos közepes hajlásszögű 

tetők kialakítása. 

SZÍNEK 

Mind a homlokzat, mind a tető 

meghatározásánál ajánlott a 

természetes anyagok és színek 

használata. A harsány színek 

használata nem ajánlott, a 

homlokzaton célszerű a fehér, bézs 

szín használata. Tetőfedésként az 

égetett agyag színű cserép fedés 

ajánlott, illetve a nagy fesztávú 

épületeknél a természethez közeli 

színek használata a kívánatos. 

Színminták: 
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

8 
Nyugat-Külső-Somogy 

A kistáj potenciális erdőterület. A természetes 

erdőtársulások megmaradt állományai nagyobbrészt 

gyertyános-tölgyesek, északias kitettségű 

völgyekben bükkösök. Egyes állományokban gyakori 

a májvirág, szártalan kankalin, szúrós csodabogyó, 

pirítógyökér, kisvirágú hunyor. Ritka orchidea a piros 

madársisak. Délies kitettségben mészkedvelő 

tölgyesek fejlődnek, gyepszintjükben nő a 

bajuszoskásafű. Meredek lejtőkön megjelenik a 

cserszömörce. Erdőszéleken él a bókoló gyűrűvirág, 

nagyezerjófű, tarka nőszirom, mezei aggófű. A 

természetes erdőtársulások helyén igen gyakran 

akácosokat, erdei- és feketefenyveseket és más 

kultúrerdőket, valamint jellegtelen származékerdőket 

találunk, illetve jelentős a mezőgazdasági kultúrák 

aránya. Erdőssztyepp-foltokon szarvasgyökér is 

előfordul. Kevésbé bolygatott állományaiban 

gyepalkotó a pusztai csenkesz, ritkábban a magyar 

csenkesz. A homokpusztagyepek maradványfajai a 

homoki ternye, szúrós hölgymál, homoki 

szalmagyopár, őszi füzértekercs és fekete kökörcsin. 

Helyenként átszivárgásos, illetve forráslápok 

alakultak ki. Szittyós és csátés láprétek jellegzetes faja 

a fehérmájvirág, mocsári nőszőfű, széleslevelű 

gyapjúsás, tőzegpáfrány, helyenként rostostövű sás. 

Kékperjés réteken nő a buglyos szegfű, hússzínű 

ujjaskosbor. Vízfolyások mentén patakparti nádasok, 

magassásosok, helyenként csermelyaszatosok 

díszlenek. 

Dél-Külső-Somogy 

Mezőgazdasági szempontból kiváló adottságú, ezért évszázadok óta művelt, erősen átalakított, döntő részben 

a zárt tölgyesek övébe tartozó, alacsony dombvidéki terület. Somogy legkevésbé erdősült kistája. A lösszel 

borított platók, völgyek üde tölgyeseiből alig maradt hírmondó, zavart állományaikban azonban számos 

értékes, de sokszor vitatott származású növényt találunk. A kistáj keleti felében az erdőssztyepp-jelleg 

felerősödik, az erdőkből azonban itt is csak töredékek maradtak fenn. Az egykor intenzíven legeltetett, 

meredek oldalakon a magasfüvű, szubmediterrán jellegű löszgyepek értékes maradványait találjuk, sajnos a 

cserjésedés miatt visszaszorulóban vannak. A mocsarakat és égereseket a völgyekben gyakran halastó-fűzérek 

helyettesítik. A tavak szegélyén közepes természetességű, másodlagos magassásosok, nádasok, hínarasok 

alakultak ki. Az élőhelyek regenerációs képessége a túlzott fragmentáltság következtében általában gyenge, 

az özöngyomok viszont igen sikeresen terjeszkednek. Gyomflórája közepesen gazdag. 
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Országos Ökológiai Hálózat 

Védett terület 
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KERÍTÉSEK 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 

suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 

nec 

nunc orci. Phasellus sodales sem ut 

arcu dignissim condimentum. Cras 

feugiat 

auctor mollis. Quisque egestas purus 

nunc, id accumsan metus lobortis at. 

Pellentesque porttitor enim sed orci 

vestibulum hendrerit. Quisque 

suscipit, 

enim id volutpat pharetra, odio 

metus commodo justo, nec auctor 

erat libero 

vitae nunc. Nunc placerat erat in 

diam auctor, non finibus tellus 

efficitur. 

Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam 

sed nisi vitae arcu auctor luctus nec 

sed 

lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 

nulla iaculis, consequat consequat 

nisi. 

tempor nisl cursus, sed maximus 

quam placerat. Vivamus consectetur 

magna 

quis turpis luctus ullamcorper. 

Integer accumsan. 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 

suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 

nec 

nunc orci. Phasellus sodales sem ut 

arcu dignissim condimentum. Cras 

feugiat 

auctor mollis. Quisque egestas purus 

nunc, id accumsan metus lobortis at. 

Pellentesque porttitor enim sed orci 

vestibulum hendrerit. Quisque 

suscipit, 

enim id volutpat pharetra, odio 

metus commodo justo, nec auctor 

erat libero 

vitae nunc. Nunc placerat erat in 

diam auctor, non finibus tellus 

efficitur. 

Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam 

sed nisi vitae arcu auctor luctus nec 

sed 

lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 

nulla iaculis, consequat consequat 

nisi. 

Az áttört kerítések jól átlátható 

környezetet és településképet 

biztosítanak. A fa illetve kovácsoltvas, 

illetve a sövénykerítés kedvelt a lakosság 

körében. A sövénykerítés használatánál 

érdemes ügyelni a gondozásra, és arra, 

hogy a sövény ne legyen túl magas, így 

egy tömör falat képezve az ingatlan 

előtt. A túlzottan megformált 

településképbe nem illeszkedő kerítés 

alkalmazása nem megfelelő. 

Közterületeken az alacsony 

sövénykerítés jó térelválasztó lehet. 
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Alsóbogát területén sok helyen találunk rendezett 

kerteket, a műemlékek telkén parkot. Az épület 

környezetében kialakított kertben ügyelni kell a 

zöld növényzet és a kerti építmények elhelyezésére, 

az épület, és a kert használhatósága és 

összekapcsolása érdekében. Érdemes a déli oldalra 

lombos fákat ültetni, amelyek nyáron árnyékot 

nyújtanak, de télen átengedik a napsugarakat. 

Ügyelni kell az oldalkertben, a gépjármű közlekedés 

biztosítására, a parkolás, de az ingatlanra történő 

nagyobb méretű dolgok szállítása miatt is. Az 

előkertbe ültetett növények kiegészítik, illetve 

meghatározzák az épület utcafronti hangulatát, és 

a portáról tett első benyomásokat. A kertekben 

fontos az esztétika és a használhatóság is. 

Alsóbogát területén, több helyen az épületek után 

termőföldek kerültek kialakításra, így a klasszikus 

értelemben vett kertek, inkább a lakóház közvetlen 

környezetére korlátozódik. Fás szárú növény az 

ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, 

hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta 

tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű 

kezelésére – az emberi életet és egészséget nem 

veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem 

akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a 

meglévő építményekben, létesítményekben, és 

nem akadályozhatja azok biztonságos működését. 

KERTEK 
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  Az épületek leglátványosabb, és ezért fő eleme 

az utcafronti homlokzat. Ennek kialakításánál, 

különösen figyelmet kell fordítani a településre 

jellemző karakter megőrzésére. Fontos a 

homlokzati arányok, a nyílászárók mérete, és a 

tető kialakítása. Javasolt a természetes 

anyagok használata, a vakolt festett felület, 

tégla, fa. A visszafogott pasztellszínek, fehér 

választása a kedvező hatású az utcakép 

szempontjából. A településre az égetett agyag 

színű cserépfedés a jellemző. A településen, a 

burkolt homlokzati felületek nem jellemzőek. 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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 Fontosak egy település arculatának 

kialakításában az épületeken, 

építményeken található részletek, a 

homlokzat, és tető egyes elemeinek 

kidolgozása, megjelenése. A településen 

az egyszerű kialakítások a jellemzőek, az 

alacsony lábazat, a kevésbé díszített 

párkányzat, a nyílászárók körüli letisztult 

kialakítás. 

RÉSZLETEK 
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  Alsóbogáton nem halad keresztül főút, így az 

utcákon a közlekedés kisebb mértékű. Az 

úttestek a kismértékű közlekedés miatt 

keskenyek, a két oldalán zöldfelülettel. 

Alsóbogát központjában szépen kialakított és 

gondozott tér található nagy parkkal. A 

zöldfelület jól kialakított, a parkot az úttesttől 

alacsony sövénykerítés választja el. A park 

melletti buszváró kialakítása jól illeszkedik a 

környezetébe. A park további fejlesztése még 

harmonikusabb központi teret ad a 

településnek, például sportjátszótér, főzőhely, 

vagy akár vizes élőhelyek bemutatására 

alkalmas építmény. Az út melletti rézsűk 

kezelése fontos feladat, ennek jó példája a 

fagyallal befuttatott terület, mely így egységes 

zöld felületet képez, és a rézsűt megóvja az 

erodálástól. Fontos feladat az utcák melletti 

vízelvezető árkok karbantartása, a csapadékvíz 

kezelése miatt. A szűkebb utcákban a 

csapadékelvezető csatorna helyeként történő 

lefedésével növelhető a közterület, mely így a 

parkolás és az egymással szemben haladó 

forgalom szempontjából is kedvező lehet, 

ugyanakkor az épületek előtti zöldsáv is 

növelhető ezzel a megoldással. Fontosak a 

közterületen a szobrok, illetve emlékhelyek, 

ennek jó példája a világháborús emlékmű. 

A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása 

csak az adott fasor vonalába történő 

telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta 

felhasználásával történhet, ha annak 

környezeti feltételei adottak. Ha a pótlás 

inváziós fás szárú növény kertészeti 

változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, 

vagyonkezelője köteles gondoskodni a fás 

szárú növény továbbterjedésének 

megakadályozása érdekében az újulat 

eltávolításáról. A telepítendő fás szárú 

növényfajok mindenképp őshonos, táji 

adottságoknak megfelelő növényfajok 

legyenek. A telepítésre javasolt fa fajokat a 

Közterületi Sorfák Jegyzéke tartalmazza. 

UTCÁK, TEREK 
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Az egységes arculatú utcabútorok, utcai eszközök kialakítása, és elhelyezése a település közterületein, utcáin, 

fontos elemét képezi a falu egységes arculatának.  A hangulatban, anyagukban azonos alkotások 

harmonikussá teszik a teret, utcákat. A közterületek fejlesztése révén egységes, a természeti, táji környezettel 

harmonizáló utcai eszközök kerülnek elhelyezésre Alsóbogát területén. A különböző funkciójú táblák, 

utcabútorok egységes kialakítást kapnak, népi motívumokat idéző díszítéssel. A faanyagból készülő alkotások 

szépen reflektálnak a természet közeli település hangulatára. 

Információs tábla Faluköszöntő tábla (tetővel) Faluköszöntő tábla (tető nélkül) 

Pihenő pad Utcajelző tábla Irányjelző tábla (kezes fa) 
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El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 

nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz: 

ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri 

világítás színhőmérsékletére. 

A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda 

irányítsa, ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén 

a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően 

irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők 

szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt 

irányába. A fényeknek - még a díszvilágítás esetén is - lefelé 

kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített 

fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. Az 

utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és alacsony 

intenzitással kell megvilágítani: vidéki utakon a 0,3 cd/m2 

fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással 

elérhető. A kültéri világítást, a tényleges használat idejéhez 

kell igazítani. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb 

fényre van szükség, ennek megfelelően a közvilágítás fénye 

csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os 

csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen 

ki lehet kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség. 

 



 

 

41 | Ösztönzés a jó példára 

 

Alsóbogát területén több jó példa van a 

harmonikusan, a településképbe illeszkedő 

épület, környezet kialakítására. Ezek a példák 

ma már nem csak a lakóépületeknél 

figyelhetők meg, hanem a központi park, a 

közterület alakítása, és a műemlékek felújítása, 

mai kornak is megfelelő használatában is 

fellelhető. Ugyanakkor fontos, hogy a jó példák 

elismerést kapjanak, ahogy nagy léptékben a 

megújult kiskastély műemléki épülete számos 

díjat nyert, és számos neves támogatója van az 

épületnek, úgy a kisebb léptékben, de a 

tulajdonos lehetőségeihez mérten esetenként 

ugyanolyan nagy erőfeszítést igénylő 

környezet rendezés, és felújítás, 

épületkialakítás is elismerést nyerjen. Erre az 

igényre adott választ Alsóbogát 

Önkormányzata, egy mára már hagyománnyá 

vált ösztönző, és elismerő rendszerrel, az 

„Alsóbogát megszépül” díjjal. A díjat azok az 

ingatlanok nyerhetik el, melyek sokat tesznek a 

környezetük, és az épületük rendben 

tartásával, és jó karbantartásával Alsóbogát 

rendezett, harmonikus megjelenéséért. 

ÖSZTÖNZÉS A JÓ PÉLDÁRA 
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 ENERGIAELLÁTÁSI ÉS HÍRKÖZLÉSI 
ÉPÍTMÉNYEK 
A felszíni energiaellátási és elektronikus 

hírközlési sajátos építményeket, műtárgyakat a 

település belterületén, elsősorban közterületen 

kell elhelyezni, a település szövetébe, és 

építészeti karakteréhez illeszkedő módon. A 

külterületi védett táji értékek területén sajátos 

építményt elhelyezni nem lehet. Sajátos 

építmények elhelyezése során meg kell őrizni a 

település kül- és belterületi kialakult képét. 

A sajátos építmények mérete csak a 

legszükségesebb mértékig növelhető. 

Anyaghasználatban és színhasználatban a 

természetes megjelenést kell előtérbe helyezni. 

Ajánlott az egyszerű forma. Vezetékek 

létesítésénél, illetve fejlesztésénél előtérbe kell 

helyezni a föld alatti, rejtett megoldásokat. 

Mobil bázisállomás létesítésénél keresni kell a 

meglevő objektumok használatának lehetőségét 

(meglevő torony, víztorony, kémény, 

templomtorony, magasabb ipari létesítmények, 

lakóépületek, stb.).  

A belterületi berendezések illetve az 

antennatartók elhelyezésének biztosítása 

mindenképpen kiemelt közérdek, ezért ezt 

korlátozni településképi szempontok alapján is 

csak racionális keretek között célszerű. 
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Hirdetések és reklámtáblák, 

óriástáblák jelenléte nem jellemző a 

településen. Ugyanakkor a megjelenő 

kisebb reklámfelületek elhelyezése is 

fontos szerepet játszik a település 

képének alakulásában. 

Reklámhordozó berendezés 

elhelyezése, csak utcabútor, például 

pad, buszmegálló, köztéri szemetes 

felületén ajánlott, és ott is jól 

megtervezett helyre, ami beleillik a 

bútorzat kialakításába. Óriástábla és 

henger reklámfelület elhelyezése 

kifejezetten nem ajánlott, tekintve a 

település jelenleg kialakult állapotát és 

természet közeli elhelyezkedését. 

Védett természeti területeken, Natura 

2000 területeken, az ökológiai hálózat 

magterületén és ökológiai folyosó 

területén, egyedi tájérték, valamint a 

tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területeken reklámhordozó 

és reklám - jogszabályban 

meghatározott kivétellel - nem 

helyezhető el. 
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