
ELTÉRŐ
KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, 
a településkép, arculati jellemzők és 
településkarakter bemutatásával

Lókút teljes közigazgatási területe 18,11km2, 
ám maga a település épített része talán 2km2. 
Ha egyértelműen, és tisztán nem is, de két 
különböző településrészt, sajátos jellegű 
épületeket ill. beépítést fel lehet fedezni a 
településen. A történeti településrész a Bem 
utca 299 hrsz-ú ingatlantól keletre található, 
az ettől nyugatra eső rész pedig átalakuló 
településrésznek minősíthető.                  
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TÖRTÉNELMI 
TELEPÜLÉSRÉSZ  

A településrész jellemző településszerkezeti eleme a szalagtelkes beépítés, 
amely a terület morfológiai adottságai okán a mai napig megmaradt. Valamint 
a széles zöldterülettel fedett közterület. A településrész jellemző beépítése a 
hosszúházas lakóépület. A szalagtelkes településszerkezetnek megfelelően a 
lakóházat a telekhatáron építették, a vele átellenes oldalon gazdasági épüle-
tet, nyárikonyhát építettek. A hosszúház mögött helyezkedtek el a gazdasági 
épületek, az istálló és mögötte a az egyéb háziállatoknak (sertés és szárnyasok) 
épített ól. a terület morfológiája végett (viszonylag kis mélységben beépíthető 
telek) az egyéb háziállatainak a beépítéssel átellenes oldalon építettek ólakat 
(ebből mára már kevés maradt fenn). A Bem utcában az eredeti hosszúházas 
(utcára merőleges tetőgerinccel) beépítés megmaradt épületein jól látszanak az 
épületek arányai, ~7,2-7,5 m széles épületek tornáccal és utca felé 1 helyiséggel 
(szobával), 37-38 fokos tetődőlésű magastetővel, jellemzően cserépfedéssel. 
Sajnos sok helyen átépítésre került a hosszúház (az utcai tartaktusban + 1 
szoba került bővítményként az eredeti épülethez, más helyen elbontás után 
új épületet építettek. Valamint az eredeti épületek nyílászárói, azok eredeti 
méreteire utaló nyílásokkal együtt mára, néhány kivételtől eltekintve, eltűntek. 
A településrész beépítése sajnos összefüggően nem maradt fenn. Azonban a 
megmaradt egyes elemei a településképi karaktere okán megőrzésre javasolt, 
ezek az elemek a hosszúházas oldalhatáros beépítés egytraktusos, egyszintes 
lakóházzal, melynek szélessége és tetődőlése őrzi a korabeli beépítést, valamint 
fennmaradt elem a tömör falazott kerítés és a beépítéssel átellenes oldalon 
megmaradt gazdasági épületek, nyári konyhák sora (a ma embere is megtalálta, 
a mára már egylakásossá alakult telkeken, ennek az épületnek a funkcióját, ezért 
is tudott megmaradni). Ezen elemek az utcaképben az egységesség látszatát 
keltik, adnak egy ritmust a beépítésnek. Ezt a látszólagos egységet, ritmust meg 
kell őrizni. Megőrzésre érdemes a Magyarország hegyvidékein kialakult első 
beépítési forma, a szalagtelkes beépítés, mely nem engedi a kerteket beépíteni, 
felaprózni.
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ÁTALAKULÓ
TELEPÜLÉSRÉSZ  

E településrész egy része 10 x 10 m-es alapház 
(„Kádár-kocka”), Valamint e településrészen 
épületek a 70-es, 80-as és 90-es évek beépíté-
se, az arra a korra jellemző építészeti elemeket 
magukon viselve. Közös jellemzőjük azonban, az 
oldalhatáron álló beépítés illetve a magastető, 
hagyományos anyag és színhasználat. Jellemző 
tetőhajlásszög 35-40 fok közötti. A falusias jelleg 
mellett azért is érdemes ilyen tetőt alkalmazni, 
mert így nem árnyékoljuk le a saját és szomszé-
dunk kertjét, illetve gazdaságosan kihasználható 
geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli 
tetőfelületre esetlegesen épített napelemek 
és napkollektorok a lehető leghatékonyabban 
tudnak működni. A településkép egységességét 
őrizni segít, ha a ház oromzattal fordul az utca 
felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával párhuza-
mos gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes 
építeni, ahol a környező épületek már ilyenek, 
illetve a terepviszonyok nem teszik lehetővé az 
elterjedtebb tájolást. Keresztbe beforduló belső 
épületszárnyat csak kellően széles telek esetén 
érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: a 
jószomszédi kapcsolatokon túl, naposabb, leve-
gősebb lesz a kertünk, és szabadon élvezhetjük a 
környék dombos táj egybefüggő látványát.



TANYÁS TERÜLET - ÓBÁNYAPUSZTA

Lókút szomszédságában, a Hárskútra vezető út túloldalán találjuk Óbányapusztát. Az 1920-as évek elején Lókút község 
határában három birtokegység alakult ki.  Az egyik volt a lókúti gazdág birtoktömbje, a másik volt az óbányapusztai urada-

lom, a harmadik rész pedig a pénzepusztai uradalom. Mindkét uradalom központját egy-egy kastély - a pénzespusztai  és 
az óbányapusztai kastély alkotta. Ez utóbbi az 1830-as években épült fel a korábbi, 18. században alapított, majd megszünt 

óbányai üveghuta helyén. 
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1960-ban az óbányai kastélyban állami gyógypedagógiai nevelőintézet kezdte meg működését. Az intézményben 
évekkel később speciális általános iskolai nevelés is zajlott, mely 1998-ig működött, majd a gyermekeket lakásott-

honos rendszerbe helyezték át. A funkció nélkül maradt, teljesen felújított épület napjainkig is üresen áll. 
A kastély közelében, a békés, csendes környezetben kisebb gazdaságok, és néhány családi ház is található.


