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Bevezetés 

 

A települések a tájban helyezkednek el, a minket körülvevő földrajzi környezetben gyökerez-

nek, ez adja arculatuk alapját. A települést a tájban megjelenő emberek alakítják ki, formál-

ják hosszan, történeti korszakokon keresztül. Jellemzőik a különböző korok stílusjegyeit, 

trendjeit tükrözik, aminek köszönhetően minden település egyedivé válik.  

Ebben az arculati kézikönyvben Magyaregregy építészeti örökségeit és az azokra vonatkozó 

ajánlásokat igyekszünk tisztázni. A festői mecseki környezetben elhelyezkedő község viszony-

lag egységes képet mutat. Kialakult utcahálózata és beépítettsége alapján tipikus falusi ele-

meket találhatunk a területén. Egyediségét tovább fokozza a hozzá tartozó Márévár-rom és a 

strand. Arculati sajátosságait a környező táj, a településre jellemző mintázatok, formák, szo-

kások és hagyományok formálják a mai napig. 

A kézikönyv célja, hogy iránymutatást adjon a közösségnek, hogy a település arculatának 

jövőbeli formálása során legyen mire támaszkodni. A hagyományok megőrzése fontos, hiszen 

olyan változó világban élünk, ahol a régi örökségek, szokások, tradíciók rohamosan fogyat-

koznak, ezért irányt kell mutatni, hogy miképpen lehet megóvni, a további fejlesztésekbe 

bevonni ezeket az értékeket. A település arculatát feltárva, bemutatva sajátosságait ajánlá-

sokat kíván megfogalmazni arra nézve, hogy miképpen lehetnek Magyaregregy lakosai büsz-

kék az épített környezetükre, és hogyan tudják tudatosan alakítani, miközben a helyi értékek 

megőrzése is megvalósul.  

 

Magyaregregyről röviden 

Magyaregregy község Baranya megye északi részén található, ezen belül is a Hegyháti járás 

területén. A települést viszonylag könnyen megközelíthetjük, hiszen Pécsről, Komlóról és 

Dombóvárról, valamint a Tolna megyei Bonyhád irányából is elérhető. Magyaregregy Pécs és 

Dombóvár között található „félúton”, mindkét településtől 30-32 km-re fekszik. A település 

csak közúton közelíthető meg, vasútvonala nincs. Ebből következik, hogy a település a sza-

lagtelkes útmenti falu morfológiai típusba tartozik.  

A község népessége 2017. január 1-jén 745 fő volt. Magyaregregy népességének maximuma 

1910-ben volt 1333 fővel, 1941-től kezdődően pedig tartós, de lassú ütemű népességcsök-

kenés figyelhető meg. Minimumát 2015-ben érte el 726 fővel. Népességszáma alapján a kö-

zepes méretű falvak sorába tartozik. Területe összesen 2680,90 ha, amelyből csupán 81,25 

ha a belterület.  

Magyaregregy gyönyörű természeti környezetben fekszik, a Kelet-Mecsek északi peremén. A 

település a Völgységi-patak völgyében húzódik, és közvetlen környezetében természetvédel-

mi terület is található, amelynek jellegzetes növényei a lapulevél és a bazsarózsa. A környező 
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dombságok átlagosan 300-350 méteresek, amelyek közül kitűnik a Cigány-hegyi kilátó 523 

méteres magasságával. A település körülbelül 400 méter szélességben és 2 km hosszan terül 

el a völgyben, így a főútvonal is É-D irányú. Régebben a község közelében lévő Babina-

hegyen intenzív szőlőtermesztés folyt, köszönhetően a löszös talajnak, ami kiváló a mező-

gazdasági termeléshez. A talajok ugyanakkor nagyrészt barna erdőtalajok, ami a környező 

erdősült területek miatt lehetséges. Napjainkban zártkerti művelés folyik a területen, aminél 

a leggyakoribb ág a szántó és gyep.  

A település környéke már a római korban lakott volt, amire több okleveles bizonyítékot és 

régészeti leletet találtak. Neve az „éger” szóból ered, ami az égerfákkal benőtt helyre utalhat. 

Később, a török hódoltság ideje alatt is folyamatosan lakott terület volt, ráadásul a Márévár 

ekkor katonai célokat is kiszolgált. A törökkor kezdetén 200-300 lélekszámmal rendelkezett, 

1554-ben már Egyregy néven emlegetik a községet. A 17. században szőlőtermeléssel, ga-

bonatermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak a lakók. A településre jellemző még az 

erdőgazdálkodás napjainkig. Az erdők régebben a pécsi püspök tulajdonai voltak, később a 

Mecseki Erdőgazdasághoz kerültek.  

 

Az Első Katonai Felmérés térképén jól látható, hogy két Egregy volt: az egyik magyar, a má-

sik német település volt. 

Első Katonai Felmérés Egregyről és környékéről (Forrás: mapire.hu) 
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A 18-19. század fordulóján németek telepedtek le itt, és alig pár évtized alatt a lakosság 

egyharmadát tették ki. A század elején a falu határában kisebb szénbányák nyíltak, ami sok 

embernek biztosított megélhetést, így a település népessége is növekedni kezdett. Ekkoriban 

intenzív gyümölcstermesztés is folyt a község területén.  

Jelenleg 85,7% a magyar lakosság aránya, a többi részt a cigányság, a németek, a horvátok, 

a románok és egyéb, nem hazai nemzetiségűek teszik ki. Vallási összetételére jellemző a 

római katolikusok túlsúlya, de élnek itt evangélikusok és reformátusok is.  

Jelenleg a község területén több mint 10 vendégház van, illetve működik egy kemping. 

Mindez biztosítja a falusi turizmust kedvelők számára a nyugodt pihenést, és a környező er-

dőkben az aktív kikapcsolódás is megvalósulhat. Látnivalóit tekintve elmondható, hogy leghí-

resebb a Márévár-rom és az Arnold-ház, vagyis a régi mészárszék épületegyüttese.  

 

 

Táji-környezeti értékek 

Magyaregregy a Baranyai-hegyhát kistájba tartozik. Baranya megye északi részén fekszik, a 

Mecsek kapujaként is nevezik. A település a Keleti-Mecsekbe ékelődő Völgységi-patak men-

tén épült ki. Körbeölelik a völgyekkel szabdalt dombok. A terület vízgyűjtője a Völgységi-

patak, amelybe számos, a Mecsekről lefolyó patak (Kisvaszari-vf., Angyula-kúti-mellékág) 

folyik. A felszínt agyagos, löszös üledéken kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj borít-

ja. A lejtőkön nagy az erózió veszély, deráziós-eróziós völgyek tagolják a települést. 

Második Katonai Felmérés Egregyről és környékéről (Forrás: mapire.hu) 
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Növényföldrajzi besorolás alapján a Pécsi flórajárásba (Sopianicum) tartozik. A település je-

lentős hányadát erdők borítják, egy része ültetett, nem őshonos fajokat tartalmazó állomá-

nyok teszik ki (akácosok, erdei- és feketefenyvesek, feketediósok, nemesnyárasok). A termé-

szetes állományokban a Mecsekre is jellemző erdőtársulások találhatók: ezüsthársas bükkö-

sök és gyertyános-tölgyesek (szártalan kankalin – Primula vulgaris, májvirág – Hepatica nobi-

lis, farkasboroszlán – Daphne mezereum), extrazonális bükkösök, szurdokerdők (piros mécs-

virág – Silene dioica, gímpáfrány – Phyllitis scolopendrium, díszes és karéjos vesepáfrány – 

Polystichum setiferum, P. acuelatum, pajzsikafajok – Dryopteris spp.), mészkedvelő és mész-

kerülő tölgyesek, cseres-tölgyesek, kisebb foltokban molyhos tölgyesek.  

A vízfolyás mentén patakmenti társulások 

találhatók: égerligetek, magassásosok, mo-

csárrétek és magaskórósok kísérik. A 

Völgységi-patak mentén vörös acsalapu 

(Petasites hybridus) is él. Mocsárréteken 

gyakori az örménygyökér (Inula helenium) 

a legeltetett gyepekben nem ritka a Szent 

László-tárnics (Gentiana cruciata). Az ős-

honos fafajokat tartalmazó erdőkben, jel-

lemzők a szubmediterrán és a balkáni fa-

jok. A domboldalakon üde kaszálók, legelők 

díszlenek. 
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Tájtípus, tájszerkezet, tájjelleg 

Magyaregregy tájszerkezete a területi, vo-

nalas és pontszerű tájelemek összességé-

ből tevődik ki, ami mozaikos képet ad. Te-

rületi kiterjedésű tájelemeit a domborzat és 

a területhasználat határozza meg. Sajnála-

tosan a történeti tájhasználat a legelők fel-

hagyásával már csak nyomokban látható, 

ahogy a dombtetők természetközeli erdő-

ségei is ültetvényekké váltak. A völgyekben 

a vízfolyások mentén nyomokban maradt 

mocsaras, időszaki vízállásos területek, 

ezek többnyire szántók. A domboldalak 

cserjésedése jellemző a legelők felhagyása 

következtében. 

A tájszerkezetet a területhasználat is alakítja, melyek a következő tájtípusokba sorolhatók 

Magyaregregyen: termelőtáj (ezen belül mező-, erdő-, gyep-, kertgazdsági), lakótáj, üdülő-

táj. Tájjelegét a sajátos természeti elemei, a gazdálkodás és a népi kultúra szövedéke alakí-

totta ki. A történeti térképeken jól nyomon követhető a folyamat, amely során az erdők foko-

zatosan visszaszorultak, előbb az alacsonyabb, aztán részben a magasabb térszínekről is, 

helyüket, szántók, kertek, szőlők vették át.  
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Természeti oltalommal érintett területek  

Országos védettség 

Ezek a területek védelmi prioritások által 

korlátozott földhasználatú területek. A vé-

delmi prioritások a következők: tájvédelem, 

természetvédelem, vízvédelem. A területe-

ken való gazdálkodás célja a természeti 

javak (talaj, víz, növény, állat) védelme. 

Ezeknek a területeknek a hasznosításában 

a természet védelméről szóló törvény elő-

írásai a mérvadóak.  

Magyaregregy része az Országos Ökológiai 

Hálózatnak, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 

Körzetnek, Natura 2000-es területeknek, 

tájképvédelmi területek, ex lege védett for-

rások találhatók a közigazgatási határán 

belül.  

Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területe az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 

8/1977. sz. OTvH határozatával került védelem alá. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet terüle-

tét a 10/1993. (III.9.) KTM rendelete bővítette ki. A védettség indoka és célja a területre 

jellemző karsztos folyamatok és formakincs, valamint a Mecsek mészkő szurdokaira jellemző 

életközösségek megóvása, a védett növényfajok és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek 

életfeltételeinek, a földtani, víztani, a tájképi és kultúrtörténeti értékeink megőrzése. A tele-

pülés területére a tájvédelmi körzet védett és fokozottan védett területe egy része esik. A 

természet védelméről szóló törvény a védett területekre vonatkozó szabályokat, korlátozáso-

kat ismerteti, a terület kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelési tervet ké-

szített, amely a fenntartásról, kezelésről részletesen rendelkezik.  

Az Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek A 275/2004. (X.8.) 

Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szól, a pontos lehatárolása 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben jelent meg. A Natura2000 

területek kijelölésének és fenntartásának célja az azokon található élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a célnak meg-

felelő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. E területeken a fenntartás céljainak elérését nem 

veszélyeztető vagy nem sértő, jogerős engedélynek megfelelő tevékenység korlátozás nélkül 

folytatható. E területeken tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevé-

kenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely a terület védelmi céljainak meg-

valósítását akadályozza. A védett területnek nem minősülő Natura2000 területeken csak en-

gedélyköteles tevékenység folytatható. Ezen területeken a természetvédelmi hatóság enge-

délye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához, a terület 
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helyreállításához, az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn fa telepí-

téséhez, kivágásához, száznál több fő részvételével közösségi és tömegsport folytatásához. 

Olyan beruházás engedélyezése előtt, amely nem a Natura2000 terület természetvédelmi 

kezelését szolgálja, hatásbecslést kell végezni. 

 

További természeti értékek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szakasza a törvény erejénél 

fogva védett értékeket felsorolja, ezek: valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, nyílt karszt 

és védőövezeteik. Ezen értékek országos jelentőségű értékeknek felelnek meg. A település 

környezetében található források, barlangok, víznyelők és lápok tehát országos jelentőségű 

természetvédelmi értékeknek minősülnek. 

 

Egyedi tájértékek a táj arculatát meghatározó elemek, amelyek nélkül a térség egyhangú, 

történelem nélküli lenne. Megőrzésük a helyiek identitástudatának megerősödéséhez és a táj 

diverzitásához elengedhetetlen. A Duna-Dráva Nemzeti Park felmérésében szerepelnek, 16 

db tájértéket tart nyílván a kezelő, amelyről további információkkal adatszolgáltatás hiányá-

ban a DDNPIg. rendelkezik. A településre készített 2015. évi Településrendezési Eszköz tar-

talmaz egyedi tájérték-felmérést, és felsorolja az ex lege védett forrásokat is, amik megte-

kinthetők a település honlapjára is feltöltött tervekben, alátámasztó munkarészekben, Kör-

nyezeti Értékelés dokumentációban. E szerint a következők javasoltak egyedi tájértéknek:  
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 Volt iskola épülete harangtoronnyal 
 Arnold ház 
 Koller János Közösségek Háza  
 Köztéri szobor: „Mentés” c. 

kétalakos faszobor D-H Falusi 
testvérkapcsolat emlékoszlop Máré-
falva Hargita megye kopjafa  

 Kápolna  
 Kálvária 

 Feszületek 

 Szent-kút  
 Máré-vár  
 Erdély park  
 Források: Textiles I. – II. forrás 
 Gergely – Éva forrás, Máré forrás, 

Várkút, Iharos-kút, Kiskút forrás, 
Cikói-forrás, Szedesi-forrás, Pajtás-
kút, Singödör-forrás, 

 Várvölgyi Földtani Tanösvény  

 

Ökológiai Hálózat övezete  

Az Országos Területrendezési Terv kijelölte az országos ökológiai hálózat övezetét. Ennek 

alapján a megyei tervnek ki kell jelölnie az ökológiai hálózaton belül a magterületeket, az 

ökológiai folyosókat és a puffer területeket. Magyaregregy települést csak a magterület 

övezete érinti. található. Az ökológiai hálózat a védett tájvédelmi körzet területét, valamint a 

NATURA2000 területének jelentős részét fedi le. A hálózatot a település és a körülötte lévő 

mezőgazdasági művelés alatti szántó terület szétválasztja. Fontos lenne a két összefüggő 

terület közötti kapcsolatok kialakítása, valamint az Völgységi-patak menti területek ökológiai 

folyosóvá alakítása. 
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Helyi jelentőségű természetvédelmi emléknek javasoljuk az alábbi növényekkel borított zöld-

felületi elemeket.  

 

 

Helyi természeti értékként kezelendő park  

Helyi jelentőségű természeti érték a Völgységi-patak parkosított részei 
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Az iskola udvarán álló hársfa helyi védelemre javasolt 

A búcsújáró hely helyi védelemre javasolt és egyedi tájérték is 
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Tájképvédelmi Területek Övezete  

Ezeket a területeket rendeltetésszerűen és a természetvédelmi céloknak megfelelően kell 

használni. A védelem célja a tájjelleg és tájpotenciál fenntartása és az ökológiai funkciók 

megőrzése. Ehhez a következő objektumok kellenek: élő sövények, erdősávok, fasorok, 

táblaszegélyek/mezsgyék, zavaró tájelemek mellőzése, beépítés korlátozása, tájbaillesztés. 

A tájban megjelenő természetes és épített 

elemek a táj képének meghatározó elemei. A 

tájban megjelenő és vizuálisan 

összetartozónak tekinthető elemek együttese 

a tájképi egység. A táj megjelenését 

meghatározó tájelemek jellemzőek a tájra, 

ezért ezek tájképvédelmi szempontból 

védendők. Az Országos Területrendezési Terv 

Magyaregregy település egész területét a 

kiemelten kezelendő tájképvédelmi övezetbe 

sorolta.  

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének pontosítása a 

településszerkezeti terv feladata, mely a fent említett településrendezési eszközben 

megtörtént. A település területén vannak tájképi szempontból is értékes területek: a Kelet-

Mecsek Tájvédelmi körzet területe, ex lege védett értékek, a NATURA 2000 területe, ökológi-

ai hálózat övezete, a település völgyében végigfutó Völgységi-patak menti területek, a tele-

pülés ősi magjának szövete, a Szent-kút környezete, a zártkertek megmaradt szőlőterületei-

nek változatos egymásmellettisége.  
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Az épített örökség elemei 

Magyaregregyen 25 különböző helyi védelem alatt álló ingatlannal találkozhatunk, amelyek 

között számos lakóépület, templom és gazdasági épület található. A településen két épület áll 

országos műemléki védelem alatt: az egykori mészárszék épületegyüttese és a Márévár-rom. 

Az egykori mészárszék 

Ez a műemlék több ingatlanból áll, és a 

község központjában található. Az épület-

együttest más néven Arnold-háznak hívják, 

amely az előző tulajdonosról maradt hátra. 

Az 1970-es években vásárolta meg az ön-

kormányzat az Arnold családtól az ingat-

lant, régebben mészárszékként, vendéglő-

ként és kocsmaként is funkcionált, jelenleg 

lakó- és gazdasági funkciókat lát el, vagyis 

múzeum, könyvtár, színház és faluház ka-

pott itt helyet. Építészeti szempontból el-

mondható, hogy a népi építészet stílusje-

gyei dominálnak az épületeken. 

 

 

 

 

 

Márévár-rom 

A rom a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben található, Magyaregregyhez tartozik, bár nem a 

község területén belül helyezkedik el. A várrom 340 méter magas hegycsúcson található, 

erdős környezetben és 1958-ban vonták műemléki védelem alá. 

A vár történelmi előzményeinél meg kell említeni a rómaiakat, akik egy őrtornyot emeltek a 

mai rom helyén, de az őrtorony nem maradt fenn az utókornak. Oklevelek és régészeti lele-

tek bizonyítják, hogy a vár a tatárjárás után épült. Első írásos említése 1316-ra tehető, mikor 

Károly Róbert elajándékozta a várat egy nemesi családnak. Egészen a török hódoltság idő-

szakáig nemesi családok „uralták” a várat, és csak kismértékben építettek hozzá új épületré-

szeket, ugyanakkor a 16. században reneszánsz stílusjegyeket adtak hozzá. A török hódolt-

ság korában a vár „fejlődésnek” indult, hiszen palánkvárat építettek hozzá. A török hódoltság 

határának északra húzódása miatt egyre inkább elveszítette katonai jelentőségét, és így 
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pusztulásnak indult. Később, a 17. században, a pécsi püspök tulajdona volt a már romos 

építmény. A jó állapotban fennmaradt szabálytalan, ötszög alaprajzú vár jelenleg múzeum-

ként és pihenőházként üzemel, és kedvelt kirándulóhely, turistacélpont.  

 

 

 

Templom 

A község talán leghíresebb épülete, a Kisboldogasszony templom a főutcán található, ugyan-

akkor kicsit elzártan, növényzettel takart területen, erdei környezetben áll. Az épület eredeti-

leg fából épült 1859-ben, amelyet 1864-1867 között átépítettek tégla felhasználásával, mai 

formáját viszont csak 1948-ban érte el és legutóbbi felújítására 1998-ban került sor. A 

6/2001 rendelet alapján helyi műemléki védelem alatt áll. 

Az épület igencsak letisztult hatást kelt, tekintve, hogy a 19. századi klasszicista, gótikus 

vagy neobarokk stílusjegyeket nem tartalmazza. A templom inkább román stílusúnak mond-

ható: vastag falak, egy főhajó és egy kereszthajó, a főhajó végén pedig félköríves apszis. 

Viszonylag kisméretű és kevés faablaka, illetve a díszítettség hiánya is a román stílusjegyeket 

tükrözi. Másik érdekessége a templomnak, hogy nincs tornya. A római katolikus templom 

inkább kápolnának tudható be a méretét tekintve.  

(Forrás: nol.hu) 
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A templom közvetlen környezetében kegyeleti hely található, kültéri padokkal ellátva, amely 

lehetővé teszi a szabadtéri misék tartását. A templom és környezetének állapota az 1998-as 

felújítás óta némileg leromlott, a templom tetőszerkezete és kereszttartó oszlopának felújítá-

sa indokolt lenne. 
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Régi iskola 

Magyaregregy legkarakteresebb épülete azonban a Rákó-

czi utcán található egykori római katolikus iskola. Az iskola 

1842-ben épült, és az utca síkjával párhuzamosan helyez-

kedik el. Érdekessége abban rejlik, hogy a harangtorony 

két épületrészre osztja az épületet. Az épületrészek közöt-

ti hasonlóság az, hogy nyeregtetővel rendelkeznek, azon-

ban rögtön szembetűnik a különbség is: az ablakok elté-

rőek, valamint a két épületrész kerítése is különbözik. A 

harangtoronytól jobbra lévő épületrész ablakai hosszab-

bak és kicsit keskenyebbek is, kerítése öntött vasból ké-

szült, míg a baloldali részé fából. Az épület kisméretű elő-

kerttel rendelkezik, és oldalhatáron áll. A harangtorony 

szépen ívelt toronysisakkal rendelkezik, alaprajzát tekintve 

pedig „L” alakú az iskola épülete, hosszabbik oldala a te-

lekhatárral párhuzamos. 
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Lakóházak 

A 27 helyi műemléki védelem alatt álló 

épület közül a lakóházak adják a legna-

gyobb arányt. A településen belül szórtan 

helyezkednek el, azonban a község köz-

pontjában található egy több épületből álló 

védett együttes is.  

Ezek a lakóépületek egységes arculatot 

tükröznek, hiszen mindegyikük parasztház, 

oldalhatáron álló beépítéssel, és az utcák 

síkjához képest hossztengelyükkel merőle-

gesen helyezkednek el. A parasztházak jel-

legzetes oszlopos tornácai szép állapotban 

maradtak fenn, ugyanakkor sok karbantar-

tási munkát igényelnek. 
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Van példa a község területén a kisméretű 

előkertes beépítési módra is, de a települé-

sen találhatóak olyan lakóépületek is, ame-

lyekre a városias arculat a jellemző.  

Ezek hossztengelyükkel párhuzamosak az 

utca síkjára, nyeregtetővel rendelkeznek és 

ablakaik szimmetrikus elrendezésűek. Ezek 

az épületek általában díszesebbek, kiugró 

homlokzati részletekkel ellátottak.  

Műemléki védelem alatt áll egy olyan lakó-

ház is, amely stílusjegyeit tekintve vegyes-

nek mondható, hiszen megtalálható rajta a 

városias és a népi építészet jellemzői egy-

aránt. Ez a lakóépület emeletes kialakítású, 

nyeregtetővel rendelkezik, kiugró és díszes 

elemekkel tarkítva. 
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Gazdasági épületek  

A helyi védelem alatt álló gazdasági épüle-

tek között találhatunk „tisztán” gazdaságit, 

de olyat is, amely lakófunkcióval egészült 

ki. Ilyen gazdasági épületek lehetnek Ma-

gyaregregy esetében az istállók, pajták, 

présházak, egy egykori kovácsműhely, a 

régi pártház. Ezek az épületek szinte kivétel 

nélkül fakapuval, nyeregtetővel és díszes 

homlokzattal, illetve ablakperemekkel ren-

delkeznek.  

Az egykoron gazdasági épületek elvesztet-

ték funkciójukat, napjainkban inkább csak 

fészerként vagy garázsként üzemelnek. 

Ezek az épületek az esetek többségében a 

lakóházak folytatásaként, arra merőlegesen 

helyezkednek el a telken. 

Magyaregregyen található egy ingatlan, 

amelynél a lakóház és a kisipari funkció el-

különül, ugyanakkor különlegessége abban 

rejlik, hogy a lakóépület kis tömegű, az ut-

cával párhuzamos kialakítású, előkerttel. A 

kis lakóépület faajtóval és zsaluzott faab-

lakkal, valamint nyeregtetővel rendelkezik. 
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A település karakterei 

Magyaregregy arculata, karaktere egységes benyomást kelt. A község karakterei közül leg-

nagyobb arányt a falusias karakter képviseli, de elkülöníthetünk zöldterületi és rekreációs 

területeket, valamint a templom, a temető és a vár egységét. Látható, hogy funkcionális kü-

lönbségek alapján öt karaktere van a községnek. Az utcahálózatot a térség domborzata, va-

lamint a községen átfolyó patak völgye határozta meg.  

 

 

Falusias karakter 

Általános jellemzők 

A falusias karakterű lakóházak telkei nagyrészt szalagtelkesnek mondhatók (vagy fésűs), 

előkert nélkül, változó teleknagysággal, utcafrontra merőleges, zártsorú beépítéssel. Ez a 

fajta beépítés nem teszi lehetővé a közterületek növelését, hiszen a megépült házakat nem 

bonthatjuk el, így a hagyományos falusias karakter sokáig fenn tud maradni. Az 1960-as 

években épültek újabb lakóházak is, amelyek elszórtan helyezkednek el a településen belül, 

így nem alkotnak egységet. Ezek már szabályos telekszerkezettel rendelkeznek, általában 

oldalhatáron álló beépítéssel, amellyel nem „lógnak ki” a régebbi stílusú lakóházak közül. 

Különbség azonban, hogy az újabb ingatlanok előkerttel is el vannak látva, így a zártsorú, 

utcafronti beépítés néhol megtörik. A Petőfi utca déli oldalán találkozhatunk néhány emeletes 

épülettel is. A hagyományos falusias karakter legjellegzetesebb épületei a parasztházak, 

amelyek általában gazdasági melléképülettel is rendelkeznek, ezek a házak jellemzően föld-

szintesek, a tetőtéri beépítés ritka.  
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A következő csoportot a hajlított házas beépí-

tésű lakóházak teszik ki, amelyek az utcavo-

nallal párhuzamosan befordított házakat jelen-

tik. Ezek általában már rendelkeznek kismére-

tű előkerttel, szimmetrikus ablakelrendezéssel, 

nyeregtetővel és sok esetben díszes homlok-

zattal. Ezen kívül találkozhatunk Magyaregre-

gyen tipikus „kockaházakkal” is sátortetővel. 

A falusias karakter épületeinek anyaghaszná-

latára jellemző a tégla és a vályog alkalmazá-

sa, kifejezetten a parasztházak és melléképü-

leteik esetében. Egyes lakóházak lábazatán 

láthatunk terméskő felhasználását is. A felso-

roltak közül talán a tégla a legfontosabb 

anyag, hiszen számos téglából kirakott díszí-

téssel találkozhatunk. A cserepek legtöbbször 

égetett agyagból készültek. A tetőszerkezetek 

hagyományos lejtőszöge 35-45°, amely ideális 

a nyeregtetők esetén, de a magyaregregyi 

épületek között találkozhatunk sátortetős vagy 

fióktetős megoldással egyaránt. Az épületek 

színeit tekintve nem jelenthetjük ki, hogy len-

ne egy domináns szín. A parasztházak általá-

ban fehér, sárgás színűek, ugyanakkor a „mo-

dernebb” házak élénkebb színűek. Az ablakok, 

ajtók körvonalait gyakran vörös színnel emelik 

ki.  

Az épületek utcafronti oldalán jellemzően há-

rom ablak található a homlokzaton, míg az 

oromzaton padlásablak(ok) és különböző ala-

kú szellőzőnyílás látható. Az ablakok és nyílá-

sok lehetnek díszítettek, például szemöldök-

párkánnyal vagy élénkebb színnel keretezve. A 

homlokzati ablakok különlegessége, hogy az 

egyik rendszerint a tornáchoz tartozik, és 

gyakran üvegezett. Ritkábban a földszint és a 

tetőtér közti sávot is beszínezik vagy kiemelik 

más anyaghasználat révén, vagy akár külön-

böző mértani formákat helyeznek el ott.  
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Magyaregregy esetében több parasztházzal is találkozhatunk, így 

fontos megemlíteni a parasztházak jellegzetes tornácát, illetve a 

tornácok faoszlopait. Ezek lehetnek négyzet vagy kör alapúak, 

egyszínűek, díszesek, de akár faragott mintázatúak is. Az egyszí-

nű oszlopok rendszerint sötétebb színűek, mint maga az épület, 

általában barna, bordó, sötétzöld.  

Szintén érdekes elemek a falusias karakterű területeken a keríté-

sek. Magyaregregyre nem mondható el, hogy egységesek lenné-

nek a kerítések. Sok portán öntöttvas vagy fából készült kerítéssel 

találkozhatunk, míg a fiatalabb házak merészebb formákat alkal-

maznak, ugyanakkor az anyaghasználat többnyire azonos. 

  

A régi központi magra a 

település egykori mezőgaz-

dasági jellegének megfele-

lően a keskeny, a patakig 

vagy a hegyoldalig tartó 

telekkel és az oldalhatáron 

álló, földszintes paraszthá-

zas beépítéssel. Az újabb 

településrészeken (Kossuth 

u. déli vége, Zrínyi u.) két-

szintes családi házak is 

épültek, jellemzően már 

szélesebb telekkel. A főépü-

letekhez kapcsolódóan a 

hátsókertben, vagy közvet-

lenül a főépülettel egybe-

építve a háztáji gazdálko-

dáshoz szükséges állattartó 

melléképületek, illetve ga-

rázsok találhatók. A telepü-

lés belterületéhez észak-

nyugatról és keletről köz-

vetlenül kapcsolódó terüle-

tek egykori szőlő-

gyümölcsösök is lakóterületként hasznosulnak (Béke u., Arany J.u., Rózsa u. Zrínyi u.). Nö-

vényesítés szempontjából a falusias hangulatot a lágyszárú növénykiültetések, a muskátlis 

ablakok és a gyümölcsfák, diófák teremtik meg Magyaregregyen.  
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Ajánlások 

Telepítés és beépítettség 

A kialakult zártsorú fésűs beépítési mód fenntartása ajánlott, új épületet javasolt oldalhatárra 

építeni, hogy az új épület illeszkedjen a környezetébe, így biztosítva az egységes település-

kép fennmaradását. Az előkertek alkalmazása lehetséges, amennyiben csak pár méterre nyú-

lik be a telken. Az előkertek esetében gondolni kell az alkalmazható növényzetre is. Ameny-

nyiben fákat szeretnének telepíteni, úgy ez mindenképp javasolt átgondolásra, mivel egy 

előkerti fásítás nagymértékben megváltoztathatja az egységes utcaképet.  

Az egykori gazdasági melléképületek állapota sok esetben kifogásolható, így azok felújítása 

javasolt. A felújítás során törekedni kell az épület eredeti szerkezetének, anyagának, színvi-

lágának megőrzésére. 

 

 

Magasság 

A falusias karakterű területek kialakult beépítési magassága a földszintes, vagy maximum 

tetőtéri beépítést támogatja, így ennél magasabb épületet nem javasolt építeni. Amennyiben 

mégis emelettel rendelkező ingatlan épül, akkor a tájba illeszkedés elve szerint célszerű a 

környező házak stílusát alkalmazni. A község fontos látképe az egykori római katolikus iskola 

harangtornya, amely magasságával előnyt élvez, és térszervező képességgel is bírhat, így 

ennek megtartása ajánlatos. 
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Tetőforma és tetőhajlás 

A tető hajlásszögének a 35 és 45 fok közötti tartományba kell esni, az utcakép megőrzésé-

nek céljából. A lapostető létesítése minden körülmények között kerülendő. A tetőforma tekin-

tetében a nyeregtető a preferált, de újabb építésű ház esetében a fióktető sem okoz komoly 

diszharmóniát. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín 

Az épület építése során építőelemként legcélszerűbb téglát használni. Ez alkalmas a főépület, 

a melléképület és a ház mellvédjének anyagaként is. Ajánlatos a lábazatot elkülöníteni más 

anyag- vagy színhasználattal, aminek célja a homlokzat egyszínűségének megtörése. Érde-

mes világos alapszínt választani, mivel a település épületeinek nagy része fehér, halványsár-

ga, okker, pasztell vagy bézs színű, tehát lehetőleg ne válasszunk élénk, rikító színeket. A 

tető anyagának kiválasztásakor az agyagcserepet érdemes előnyben részesíteni, a lemeztető 

használata tájidegen. A földszint és a tetőtér között, illetve az ereszek alatt különböző geo-

metria minták vagy növénymotívumok elhelyezése lehetséges. Különösen szép és hasznos a 

falra felfuttatott borostyán, vadszőlő, szőlő, amelyek természetes kültéri zöldfalként funkcio-

nálhatnak. 
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Ajtók és ablakok 

Az ablakok és ajtók hagyományos kiosztását célszerű megőrizni. Különösen színes, festett, 

matricázott ablaküvegek elhelyezése nem javasolt. Az ablakkeretek anyaga fa, vagy fahatású 

anyag kell, hogy legyen. Színüket tekintve a sötétebb színek, főleg a barna és a sötétzöld a 

támogatott, a redőnyök illeszkedjenek a vakolat vagy a nyílászáró színéhez. Az ablakok körül, 

alatt, felett festéssel lehet díszíteni, tagolni a homlokzatot.  

 

Részletképzés 

A települési karakter fontos elemét képezik a 

tornácok faoszlopai. Anyagukban, színűkben komoly 

változtatást eszközölni nem ajánlott. A túlzott, 

gicces diszítés és az antik hatás kialakítása is 

kerülendő. Ezek karbantartása ajánlott, hogy minél 

tovább tudják képezni a település különleges 

építészeti adottságainak körét.  

Érdemes odafigyelni a szellőzőnyílások, illetve 

padlásablakok diszítésére, keretezésére, ami 

történhet különböző színek, anyagok, minták 

alkalmazásával. Az ereszcsatornák és avargyűjtők 

megmunkálása is támogatható.  
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Kerítések 

A kerítések maximális javasolt magassága 1,8 méter. A zárt, átlátást teljesen meggátló kerí-

tések építése kerülendő. Az elkészítés során célszerű hagyományos anyagokat (tégla, fa, 

kovácsoltvas) felhasználni, és mintákat (téglapillérek közötti tömör falécek, téglapillérek kö-

zötti áttört falécek, kovácsoltvas minták) alkalmazni.  

 

Kertek 

A növényzet megválasztása, kiültetése so-

rán legyünk tekintettel arra, hogy a ház 

méreteinek érzetét a környező növényzettel 

befolyásolhatjuk: magas növényzettel 

csökkenthetjük, alacsony növényekkel nö-

velhetjük a ház méretének érzetét. A szem-

lélő számára telkünk láthatóbb része az 

elő-, illetve oldalkert lehet, amely ilyen te-

kintetben nem csak védelmi, hanem díszítő 

szerepet is ellát. Díszes, gondozott előker-

tünkben nem csak saját magunk, hanem az 

arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó be-

nyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban 

hozzájárulunk utcánk, településünk szép 

arculatához. 

Lehetőség szerint a helyi természeti adott-

ságokhoz és hagyományokhoz, meglévő 

növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. 

A növények kiválasztását meghatározza a 

hely, ahova ültetjük. Figyeljük meg, mely 

növények érzik jól magunkat évek óta a 

környező kertekben, vagy kérjük szakem-

ber segítségét. Sövények közül a lombhul-

latókat részesítsük előnyben, magasságuk 

ne haladja meg az 1,5 m magasságot. A 
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keskeny előkertben illeszkedjünk a szűk 

térhez és a nyílászárók elhelyezkedéséhez. 

Keskeny, oszlopos növényeket alkalmazha-

tunk, amelyek hangsúlyozzák az épület 

függőleges vonalait. 

Kerüljük az agresszív, ún. invazív fajokat, 

ezek kordában tartása nagy nehézségekbe 

ütközhet. Az előkertek gondozott képet 

mutatnak, ha lágyszárúakkal ültetjük be. A 

kisméretű kerteket változatos kiültetéssel 

lehet feldobni, ebben segítenek a virágzó 

és a színes lombú cserjék, évelők. Az elő-

kertek és a kerítés előtti „utcakertek” a te-

lepülés arculata szempontjából különösen 

fontosak, hiszen az utcakép formálásában 

is szerepük van. Örökzöld sövényekkel ta-

karni lehet a nemkívánatos elemeket. 

Javasoljuk a kertekben is a honos és/vagy 

egykori falusi kertek jellemző növényeit al-

kalmazni, amelyek nem vadulnak ki, nem 

árasztják el pollenjeikkel, nem terjednek el 

gyöktörzsükkel és nem uralják el a terüle-

tet. Javasoljuk a gyümölcsfák megtartását, 

a szőlők, veteményesek fenntartását.  
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A kerti építmények, kerttechnikai elemek kialakítása során vegyük figyelembe, hogy a kert az 

épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor 

tölti be szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kert-

alakítás során az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. Elsődlegesen tehát 

az épület stílusához, üzenetéhez, közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megoldásokat 

alkalmazzunk. A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmoni-

zálva készüljenek. A pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók fa-

vázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet kialakítá-

sakor annak növénnyel való befuttatása javasolt. 
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Utcák, parkok, közterek 

Általános jellemzők 

A község morfológiájából adódóan, a településen nem alakult ki egy klasszikusnak mondható 

központ, nagy térrel vagy nagyobb összefüggő zöldterülettel. Azonban központként említhet-

jük a Kossuth utca és a Zrínyi utca találkozását, ahol a temető és a közösségi ház is találha-

tó. Emellett pedig megemlíthetjük az Erdélyi Parkot, amely egy székely kapuval, kopjafával, 

egy emlékművel és több paddal is rendelkezik, kisebb közösségi térként funkcionál. A fából 

készült elemek dominálnak, mind az utcabútorok mind az emlékművek esetében is.  
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A községben található egy testvértelepülési emlékhely is, hiszen Magyaregregy testvértelepü-

lése a németországi Stockum. A terület szépen karbantartott, rendezett, utcai bútorral és 

kisebb növénycsoportokkal ellátott, ugyanakkor az emlékhelyhez vezető út nincs leburkolva, 

így kissé zavaró összképet kelt.  

 

A fa használata, a köztereken és az utcabú-

torok esetében is dominál, amely abszolút 

illik a település karakteréhez. A buszmegál-

lók és a hirdetőtáblák is egységesek faszer-

kezetből épültek fel, a köztéri padok és ku-

kák is illenek az arculatba. A növényzet is a 

legtöbb helyen szépen gondozott.  

Magyaregregy külterületi zöldfelületi rend-

szerét a Mecsekről lefutó, fás-ligetes völ-

gyek, a települést körbeölelő erdő és a tele-

pülésen 2 km hosszan keresztülfolyó Völgy-

ségi-patak alkotja. A belterülettel a kertek 

kapcsolják össze ezt a rendszert. A Völgysé-

gi-patakra lehúzódó telkek különböző inten-

zitással használt kertjei zöldfelületként kísér-

ték a vízfolyást. A fentieken kívül a zöldfelü-

let természetes elemeit képezik a patak-

völgyre merőlegesen futó völgyi utcák kertjei 

és a belterületig lekúszó beerdősült terüle-

tek.  
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A település régi, a 18. századi térképeken is ábrázolt utcái szűkek, keskeny telkek a jellem-

zőek, ezért ezekben az utcákban nincs, vagy csak részleges van hely és igény a növénytele-

pítésre. A közút dél felől északra haladva egyre szűkebb keresztmetszetű. A település Hosz-

szúhetény felőli végén még van lehetőség növénytelepítésre, majd egyre keskenyebb sáv áll 

rendelkezésre, míg végül buszöböl és járda sem fér el. 

A település domborzati viszonyai miatt a völgyben folyó Völgységi-patak gyűjti össze a csa-

padékot. A patak mederrendezése jelenleg nem megoldott, kiaknázatlan a kékfolyosó szere-

pe. 
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Ajánlások 

Burkolat, járda 

A járdák és az utak burkolata és állapota nem minden esetben megfelelő. Találkozhatunk 

néhány helyen burkolatlan, vagy rosszabb minőségű útszakaszokkal, amelyek felújítása aján-

lott. A járda kialakítása sem mindenhol egységes, van ahol szépen burkolt, de előfordul, 

hogy csak betonlapok vannak letéve, melyek megsüllyedtek, balesetveszélyessé váltak, sőt 

valahol járda sincsen kialakítva, csupán csak zöld sáv húzódik a házak előtt. Ezek kijavítása 

és egységesítése feltétlenül szükséges. Közterületeken találkozhatunk néhol macskaköves 

borítással is, mely követendő példaként szolgálhat, de elterjedt a modern térburkoló anyagok 

használata is. Ezek formája és színe változatos, a jövőbeni fejlesztéseknél az egységesebb 

képre, a környezetben használt színekhez történő illeszkedésre is törekedjünk. 

  

Utcabútorok, emlékművek 

Utcabútorok telepítése, csak a meglévő stílushoz és arculathoz igazodva ajánlott. Mivel ezen 

egységek esetében dominál a fa, és ez az az anyag, ami a legjobban a település karakteré-

hez illik, így mindenképpen a fából készült elemek elhelyezése célszerű. A kihelyezésre került 

fából készült utcabútorok folyamatos állagmegóvása javallott. Emellett ajánlatos még, fából, 

vagy terméskőből készült virágládák, virág kaspók kihelyezése is a településen, a faanyag 

mellett a terméskő használata ajánlatos még az utcabútorok, vagy díszítőelemek kialakítása-

kor, ugyanis ez az, amely a fa mellett, nem karakter-idegen anyag. 



35 

 

  

 

A településen több útmenti kereszt és emlékmű is található, amelyek környezetének gondo-

zása, és karbantartása, esetleges restaurálásuk is nagyon fontos. Új emlékművek elhelyezé-

sekor, pedig ügyelni kell a helyszín kiválasztására, hogy az adott elem ne lógjon ki a környe-

zetéből. 

Temető 

A temető és a ravatalozós gondozása során, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az állag-

megóvásra, a község esetében azért is, mert igen forgalmas út mentén helyezkedik el.  
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A történeti jelentőségű sírkövek és emlékművek megóvása kiemelten fontos, ezek megfelelő 

elhelyezése, és ha lehetséges restaurálása ajánlott. Kiemelendő még a temető környezeté-

nek állandó gondozása, és új növények, elsősorban örökzöldek telepítése ajánlott. 
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Zöldfelületek 

 

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a 

helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. 

Mivel rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan 

fontos. Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi.  

A nem megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A 

teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók igényeit: várható szokásait, a haszná-

lók számát, a használat időszakait, jellegét. Megfelelő mennyiségű és minőségű teret szüksé-

ges biztosítani a tevékenységekhez és a közlekedéshez.  

A növényfajok megválasztása és ültetése 

során azok térigényét is figyelembe kell 

venni, számolva növekedésükkel, egymásra 

árnyékolásukkal. Alapvető szükséglet a meg-

felelő térformálás. A térformálásban kerüljük 

a szűkületeket, a befogadó, átölelő térfor-

mákat részesítsük előnyben.  

A település központjában lévő zöldfelületek 

intenzívebb fenntartásúak kell, hogy legye-

nek, mint a kieső területeken lévőké. Így 

megfelelően tudják szolgálni a település 

lakóinak zöldfelületi igényeit.  

A zöldfelületeken álló idős faállomány a te-

lepülés egyik legfontosabb településképi 

értéke is, ezért a település teljes közigazga-

tási területére vonatkozó „Favédelmi, faki-

vágási és fapótlási rendelet” megalkotása 

szükséges. 

A zöldfelületek felszereltségének javítása, 

funkciógazdagítása folyamatosan megoldan-

dó feladat, ezért a település teljes közigaz-

gatási területére vonatkozó 

„Zöldfelületgazdálkodási és fejlesztési terv” 

megalkotása szükséges. 

A cél a közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek elbontása 

látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott szétválasztása szintén jelen-

tős javulást eredményezhet.  
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A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor 

ügyeljünk arra, hogy a megfelelő távolságra ültessük őket, figyelembe véve végleges mére-

tüket. Olyan fajokat válasszunk, amelyek nem nőnek bele a felsővezetékbe, egyéb közműve-

zetékekbe és az út fölé, akadályozva a biztonságos közlekedést.  

A jó faválasztással és ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult fák csúnya látványa. A 

fasorok ültetése őshonos, tájra jellemző fajokkal, szakági tervek alapján történjen. Utcafásí-

táshoz ajánlott fajok: orgona, gyümölcsfák, díszalma, kőris, berkenye, juhar, gyertyán, hárs, 

vízközelben fűzfa, éger, valamint ezek alakilag változatos fajtái, a színes lombú fajok töme-

ges alkalmazása az utcafásításban kerülendő. Javasolt ugyanakkor a cserjék, sövények al-

kalmazása a közművek alatt (pl. hibiszkusz, tűztövis, buxus, fagyal, orgona, tiszafa, rózsa, 

stb.). kerülni kell a túlzsúfolt növénybeültetéseket. Javasolt továbbá a nem honos növényfa-

jok cseréje honos fajokra, különös tekintettel a császárfák, ecetfa, selyemakác, bambusz 

mellőzése, amelyek könnyen elvadulnak, illetve tájidegnek, rombolják a település arculatát. 

 

Beépítésre nem szánt terültek karaktere 

Általános 

Magyaregregy sajátossága, hogy külterületein az erdők aránya a hazai átlaghoz viszonyítva 

kifejezetten magas. Az élénk domborzat, a községnél némileg kiszélesedő fővölgybe torkolló 

keskeny, meredek oldalú mellékvölgyek némileg hegyvidéki jelleget kölcsönöz a beépítésre 

nem szánt területeknek. Ennek megfelelően jelentős szerepe lesz az erdőgazdálkodásnak, 

illetve az erdők jóléti-rekreációs szerepkörének.  

A rekreációs funkció legfontosabb eleme a Máré-vár, illetve vár alatti völgy torkolatánál kiala-

kított kemping és strandfürdő területe. 

 

 
Forrás: www.marevar.hu 
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Ajánlások 

Zöldfelület-gazdálkodás 

A külterületet érintő fejlesztéseknél az új létesítmények telepítési helyét a „Tájak esztétikai 

minősítése MSZ 20372 szabvány” szerint kidolgozott tájpotenciál-vizsgálat alapján lehet kije-

lölni, majd a megfelelő helyre épített műtárgyat a szabvány további útmutatásai alapján táj-

építészeti megoldásokkal tájba illeszteni, végül a telket zöldfelületrendezési terv alapján ki-

alakítani. A gazdálkodást össze kell hangolni a tájképvédelmi, ökológiai érdekekkel: biztosíta-

ni kell a természeti értékek megőrzését, a biológiai sokféleséget, az invazív fajok irtását, ho-

nos, tájra és termőhelyi adottságnak megfelelő fásszárú és lágyszárú növényzet ültetését, a 

meglévő értékes fászárú állomány jó karbantartását, különös tekintettel a régi gyümölcsfák-

ra, hársfákra. 

 

Erdőterületek 

Ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak visszaszorítása, őshonos növényzet-

tel való fokozatos átalakítása. A domboldalakban álló, vagy védelmi rendeltetésű (talaj) er-

dőknél a vízgazdálkodás-menedzsment kedvező befolyásolása miatt, továbbá az természeti 

oltalom alatt álló területek okán természetközeli erőgazdálkodást kell kialakítani. A védett 

területeken a kezelési terv az irányadó. A mezőgazdasági, lakó és gazdasági területhaszná-

lattal érintkező területeken a pufferként funkcionáló szegélyzónák (cserjések, mezsgyék) 

megőrzése, szükség szerint kiegészítése javasolt. 

A Völgység-patak mentén a védősávok kialakítása a cél. A belterület határa mentén az erdők 

minőségi javítása fontos feladat, különös tekintettel a belterülettel határos területek fafaj-

összetételére. Csak őshonos, a tájra jellemző növényeket lehet kiültetni. Az invazív, agresszív 

és tájidegen fajok cseréje sürgős feladat. 

 

Mezőgazdasági területek 

 

A cél az összeköttetés biztosítása a tájfásítás és a belterületi zöldfelületi hálózat között, a régi 

fasorok, mezsgyék visszaállítása tájvédelmi szempontból. Javasolt cserjefajok: galagonya, 

kökény, csíkos kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som, vadrózsa, jerikói lonc, fagyal, java-

solt fafajok: hárs, gyertyán, tölgy, kőris, éger, vadkörte, alma, berkenyék. 
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Vízparti sávok 

A vízfolyások a települések legattraktívabb elemei lehetnek. Magyaregregyen központi szere-

pet játszik a Völgységi-patak, amelynek völgyébe települt a falu. Környezetének alakítása 

közös ügy, több, magántelekkel határos szakasz rendezése megoldandó, cél a patakvölgy 

közösségi használatának minél nagyobb mértékű lehetővé tétele. 

A vízfolyások szélsőséges vízjárásúak, továbbá a klímaadaptáció megköveteli a vízfolyások 

menti területek többszintes növényállománnyal való borítását. A falu határában folyó patak 

mentét ajánlott finomra hangolt növényesítéssel szegélyezni, hogy a település belterületével 

össze legyen kötve a kék- és zöldfolyosó. Füzekkel, égerrel, szilvával, almával és egyéb ős-

honos vízigényes, illetve pangóvizet is elviselő fajjal javasoljuk beültetni a partját. Ezeken a 

területeken az ökológiai szempontok kerüljenek előtérbe az ökológiai hálózat folytonossága, 

a biodiveritás megőrzése, a klímaadaptáció céljából. A cél a természetes növényzet megóvá-

sa, telepítése, az ökológiai folyosók szerepének további erősítése. 
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