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B Á T A A P Á T I  B E L T E R Ü L E T  
A D Y  E N D R E  U T C A  

 

Leírás 
Utcai telekhatáron lévő, kovácsoltvas 
kapu. 
  
Védett építészeti elemek 
kapu 
 
Korrekciós javaslat 
beton oszlopok zöldre festése  

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 1. Helyrajzi szám 47. 
- kapu - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős, 
hosszházas elrendezésű lakóépület. 
Faragott oszlopokkal határolt tornácát 
ablaknyílás zárja. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
parabola áthelyezése utcáról nem 
(kevésbé) látható helyre, 
redőnyök helyett zsalugáterek 
használata  
 

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 6. Helyrajzi szám 144. 
- lakóépület - Védelem foka H 

             

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős 
lakóépület, zsalugáteres ablakokkal, 
faragott oszlopokkal gyámolított 
tornáccal. 
Az építés éve a XX. század elejére 
tehető. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, nyílásrendje, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
korrekciót nem igényel 
 

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 7. Helyrajzi szám 52. 
- lakó- és gazdasági épület - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Előkertes, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület. Oromfalát 
vakolati díszek és párkányzatok 
tagolják. Osztott ablakait fa 
zsalugáterek védik. Hosszanti oldalán 
faragott oszlopokkal határolt tornác 
fut. 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca, díszei 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 13. Helyrajzi szám 56/2. 
- lakóépület - Védelem foka H 

     
 

 

Leírás 
Előkertes, nyeregtetős lakóépület. 
Hosszanti oldalán eredeti nyílásrend, 
faragott oszlopokkal határolt tornác 
található. Oromzat hagyományos 
nyílásrendje sérült. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, udvar felöli 
homlokzatának nyílásrendje, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
Utcai homlokzat átalakítása: 
nyerstégla helyett vakolat 
keretezések, ablakok eltolása 
egymástól, zsalugáterek használata, 
födém magasságában párkányzat 
kialakítása.  

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 15. Helyrajzi szám 105/1. 
- lakóépület- Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Magas utcai lábazatokon álló, előkert 
nélküli, nyeregtetős lakóépület. 
oromzatát osztott ablakok és 
ablaknyílás tagolja. Tornácát faragott 
oszlopok határolják, hagyományos 
nyílásrend jellemzi. Röviden 
befordított keresztcsűrjét faragott 
kapu díszíti. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca, keresztcsűr 
 
Korrekciós javaslat 
simított vakolat használata, 
övpárkányzat kialakítása, homlokzat 
festése fehérre, vagy halvány 
mogyoró barnára 

BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 21. Helyrajzi szám 63. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
  



K O S S U T H  L A J O S  U T C A  

 

Leírás 
A falu központjában álló, előkert 
nélküli, utcára merőleges nyeregtetős 
lakóépület félig beépített tornáccal. 
Zsalugáteres, osztott ablakai és 
faragott oszlopokkal gyámolított 
tornáca egységes képet mutat. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tornáca, osztott ablakai 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 1. Helyrajzi szám 155. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Előkertes, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület. Hosszházas 
elrendezésű. Homlokzatait eredeti 
nyílásrend jellemzi. Tornácát faragott 
oszlopok határolják. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tornáca, osztott ablakai 
 
Korrekciós javaslat 
a közmű-szerelvény dobozának 
áthelyezése javasolt utcáról kevésbé 
látható helyre. 
párkányzat, keretezések kialakítása 
vakolatból 

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 2. Helyrajzi szám 154. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Utcai telekhatárra helyezett, 
nyeregtetős lakóépület. Hosszanti 
oldalát faragott oszlopokkal 
támasztott tornác határolja, amely 
íves záródású ablaknyílásban 
végződik. Ablakait zsalugáterek védik. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 3. Helyrajzi szám 153. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Előkertes, kontyolt nyeregtetős, 
alacsony homlokzatú lakóépület. 
Udvar felöli homlokzatát faragott 
oszlopokkal határolt tornác és 
hagyományos nyílásrend jellemzi. 
Utcai nyílásrendje átalakítás miatt 
sérült. 
 
Védett építészeti elemek 
épület tömege, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
utcai homlokzaton kettő ablak 
beépítése, simított vakolat használata, 
fehérre meszelés 
 

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 10. Helyrajzi szám 146. 
- lakóépület - Védelem foka H 

P E T Ő F I  S Á N D O R  U T C A  

 

Leírás 
Előkert nélküli utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület, zsalugáteres 
ablakokkal, udvar felöli homlokzatán 
faragott oszlopokkal határolt 
tornáccal. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 2. Helyrajzi szám 295. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A falu központjában álló, utcára 
merőleges nyeregtetős épület, 
átalakított utcai nyílásrenddel.  
Betonoszlopokkal erősített 
kovácsoltvas kerítése képviseli az 
értéket. 
Védett építészeti elemek 
kovácsoltvas kerítés 
Korrekciós javaslat 
nyerstégla keretezés helyett 
vakolatkeretezések, széles ablak 
helyett kettő keskenyebb, osztott 
ablak beépítése 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 3. Helyrajzi szám 297. 
- kerítés - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Hézagosan zártsorú beépítés, utcával 
párhuzamos kontyolt nyeregtetős 
épület. 
 
Védett építészeti elemek 
beépítése, tömege, utcai homlokzata 
 
Korrekciós javaslat 
Parabolák áthelyezése utcáról 
kevésbé látható részre 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 4. Helyrajzi szám 1. 
- Polgármesteri hivatal - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
zártsorú beépítésű épület oldalsó 
kapuval, az utcavonallal párhuzamos 
nyeregtetővel. 
Építés éve a XX. század első felére 
tehető. 
 
Védett építészeti elemek 
beépítése, tömege, utcai homlokzata 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 6. Helyrajzi szám 2. 
- iskola épülete - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Zártsorú beépítésű hajlított épület 
oldalsó kapuval, az utcavonallal 
párhuzamos kontyolt nyeregtetővel. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzata 
 
Korrekciós javaslat 
az eredeti kapu visszahelyezése 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 10. Helyrajzi szám 6/1. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Páros ház egyik fele. Faragott 
faoszlopos tornácát eredeti nyílásrend 
kíséri. Fazsalugáteres osztott ablakai 
eredeti méretűek. Kovácsoltvas 
kapuja XX. század eleji. 
 
Védett építészeti elemek 
Az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornácának kialakítása, 
kovácsoltvas kapuja. 
 
Korrekciós javaslat 
Övpárkány kialakítása vakolatból. 

 BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 18. Helyrajzi szám 44. 
- Radioaktív kiállító terem épülete - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Fésűs beépítésű, hosszházas 
elrendezésű lakóépület a XX. század 
elejéről. Oromzatát 
vakolatkeretezésű, osztott ablakok, 
övpárkány és magas terméskőből 
kirakott lábazat tagolja. Tornácát 
faragott faoszlopok gyámolítják. 
 
Védett építészeti elemek 
lakóépület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, díszei, tornácoszlopai. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges. 
 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 19. Helyrajzi szám 43/2. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Utcára merőleges nyeregtetős, 
hosszházas elrendezésű lakóépület. 
Oromzatát 3 darab osztott ablak és 2 
padlásszellőző nyílás tagolja. Nyitott 
tornácát faragott oszlopok tartják. 
 
Védett építészeti elemek 
Épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca. 
 
Korrekciós javaslat 
A vakolati díszek visszaállítása az 
oromzaton. 
 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 23. Helyrajzi szám 38. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Nepomuki Szent János kápolna. Római 
katolikus. A XVIII. század második 
felében, a község tulajdonosa, a gróf 
Apponyi család emeltette. Barokk 
stílusú. 
 
Védett építészeti elemek 
a kápolna külső és belső megjelenése. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges. 

BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 29. Helyrajzi szám 32. 
- kápolna - Védelem foka H 

 
 

  



D Ó Z S A  G Y Ö R G Y  U T C A  

 

Leírás 
Fésűs beépítésű, utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület faragott 
oszlopokkal gyámolított tornáccal. 
Utcai homlokzata átalakítás miatt 
elvesztette az értékét. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornáca. 
 
Korrekciós javaslat 
utcai homlokzati nyílásrend 
helyreállítása korabeli fotók vagy helyi 
szokások alapján. 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 4. Helyrajzi szám 308. 
- lakóépület - Védelem foka H 

             

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős 
lakóépület eredeti megjelenését 
megőrző faragott oszlopos tornáccal, 
osztott fa ablakokkal. Kerítése 
betonpillérekkel erősített kovácsoltvas 
elemekből áll. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, udvar felőli 
homlokzati nyílásrendje, tornácának 
kialakítása, kerítése. 
 
Korrekciós javaslat 
utcai homlokzati nyílásrend 
visszaállítása eredeti megjelenésében 
 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 6. Helyrajzi szám 310. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
XX. század eleji, hosszházas 
elrendezésű lakóépület a falu szélén. 
Értékét az eredeti megjelenésében 
megmaradó faragott oszlopos 
tornáca, és nyílásrendje jelenti.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca 
 
Korrekciós javaslat 
a piros festék eltűntetése javasolt 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 8. Helyrajzi szám 314. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős 
lakóépület, hosszanti oldalén faragott 
oszlopsorral kísért tornáccal.  
Utcai telekhatárán betonpillérekkel 
erősített, és beton lábazaton álló 
kovácsoltvas kerítés húzódik. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, udvar felöli 
homlokzata, tornáca, valamint a 
kerítés megjelenése. 
  
Korrekciós javaslat 
utcai homlokzati nyílásrend 
visszaállítása eredeti megjelenést 
követve. 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 19. Helyrajzi szám 324. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A Dózsa Gy. u. 22. szám alatti 
épülethez hasonló kialakítású falazott 
oszlopos, mellvédes tornácú épület. 
Zsalugáteres, osztott ablakai és 
lizénákkal, övpárkánnyal tagolt, magas 
homlokzata rangos külsőt kölcsönöz 
az épületnek. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, vakolati díszei, 
tornácának kialakítása 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 21. Helyrajzi szám 326. 
- Tájház - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A településen ritkaságnak számít, 
hogy a tornácot falazott oszlopok 
határolják, melyek mellvédre 
támaszkodnak. Érdekessége még, 
hogy a tornácot lezáró ajtó az utca 
szintjén került kialakításra, azaz a 
lépcső már a folyosón belül található. 
Az alacsony hajlászögű konty 
„nyomott” hatást kelt. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornáca. 
 
Korrekciós javaslat 
az épület mielőbbi felújítása szükséges 
 

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 22. Helyrajzi szám 328. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
  



F Ő  U T C A  

 

Leírás 
Zártsorú jelleget mutató, utcai 
telekhatárra helyezett, XX. század eleji 
épület. Magas lábazata terméskőből 
kirakott. Keskeny, hosszú ablakai 
háromosztású, vakolatkeretezésű. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai 
homlokzatának nyílásrendje. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 2. Helyrajzi szám 211. 
- posta - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős, 
hosszházas elrendezésű lakóépület. 
Oromzatát apró ablakok és a tornácot 
lezáró ablaknyílás tagolja. Nyitott 
tornácát faragott oszlopok határolják. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, tornáca. 
 
Korrekciós javaslat 
Oromzaton övpárkány vakolatból, 
lábazat eltérő anyagból kialakítása. 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 3. Helyrajzi szám 212. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Eredendően egytraktusos lakóépület, 
hosszanti homlokzatán végig futó 
tornáccal. Átalakítás következtében a 
tornác elülső szakaszát befalazták, így 
az utcai homlokzat is 3 ablakot kapott. 
A csűr nyílásrendje a hagyományt 
követi. Értéket jelent a téglából 
kirakott íves szemöldökpárkány, az 
oszlopokon támaszkodó tetőeresz. 
 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, oromzatának 
nyílásrendje, tornácának megmaradt 
része, illetve a keresztcsűr 
megjelenése. 
 
Korrekciós javaslat 
parabola áthelyezése utcáról kevésbé 
látható helyre. Övpárkány kialakítása. 
Díszített széldeszka elhelyezése 
javasolt az oromfal fölé. (minta a 
tornác fölött) 
 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 4. Helyrajzi szám 214. 
- lakóépület, csűr- Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Hosszházas elrendezésű lakóépület, 
előkert nélküli, fésűs elhelyezéssel. 
Utcai homlokzata az átalakítások miatt 
építészeti értékét elvesztette, 
azonban nyitott tornácát faragásokkal 
díszített oszlopok határolják. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornácának 
kialakítása 
 
Korrekciós javaslat 
Utcai nyílásrend, vakolati díszek 
visszaállítása javasolt, régi fotók 
alapján vagy helyben szokásos 
mintákat követve. 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 6. Helyrajzi szám 215. 
- lakóépület- Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A településen egyedüliként 
megmaradt, gondosan díszített fa 
kapu. 
 
Védett építészeti elemek 
a kapu megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
teljes felújítása szükséges 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 12. Helyrajzi szám 222. 
- kapu - Védelem foka H 

 
 

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős 
lakóépület átalakított utcai 
homlokzattal, faragott oszlopos 
tornáccal. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornácának 
kialakítása 
 
Korrekciós javaslat 
Oromzat eredeti nyílásrendjének 
visszaállítása, parabola áthelyezése 
utcáról kevésbé látható helyre. 
 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 13. Helyrajzi szám 225. 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
  



 

 

Leírás 
Előkert nélküli, kontyolt nyeregtetős 
épület átalakított oromzattal, faragott 
faoszlopos tornáccal. Utcai 
telekhatárán kovácsoltvas kerítés. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornácának 
kialakítása, kerítése 
 
Korrekciós javaslat 
korabeli fotók alapján visszaállítani az 
eredeti nyílásrendet 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 18. Helyrajzi szám 230. 
- lakóépület, kerítés - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Előkert nélküli, kontyolt nyeregtetős 
lakóépület egytraktusos 
elrendezéssel. Betonpillérekkel 
erősített kerítését részben még 
kovácsoltvas elemek töltik ki. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornácának 
kialakítása, kovácsoltvas kerítése 
 
Korrekciós javaslat 
utcai homlokzati nyílásrend 
visszaállítása eredeti állapotba 
 

BÁTAAPÁTI, Fő utca 22. Helyrajzi szám 236. 
- lakóépület, kerítés - Védelem foka H 

K Ü L T E R Ü L E T  

 

Leírás  
L-alakú épület a külterületen, a 
radioaktív hulladéktárolók felé vezető 
út mellett. Szára későbbi bővítés 
eredménye. Értékét a hosszházas 
elrendezésű, nyeregtetős, tornácos 
épületrésze képviseli. Építés éve a XX. 
század elejére tehető. 
 
Védett építészeti elemek 
Az épület tömege, oromzatának 
nyílásrendje, osztott ablakai, faragott 
oszlopos tornáca. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

BÁTAAPÁTI, Hutai patak mellett Helyrajzi szám 0118. 
- vadászház - Védelem foka H 

 
 

 


