
 
 

BÜKKLOKA / FĂGEŢEL 

EGYEDI TÁJÉRTÉKKATASZTERE 
CADASTRU PEISAGISTIC 
2012. SZEPTEMBER/SEPTEMBRIE 2012  

 
Bl. k 01 Pince /Pivniţă  
Bl. k 02 Hagyományos ház és csűr /Casa tradiţională și șură 
Bl. k 03 Kilométerkő /Bornă kilometrică 
Bl. k 04 Gyümölcsös /Livadă 
Bl. k 05 Temetőkert /Grădină de cimitir 
Bl. k 06 Pince /Pivniţă 
Bl. k 07 Pince /Pivniţă 
Bl. k 08  Háborús emlékmű /Monument istoric 
Bl. k 09  Hősök emlékére állított kereszt 
 /Cruce ȋn amintirea eroilor 
Bl. k 10 Templom /Biserică 
Bl. k 11 Feszület /Crucifix 
Bl. k 12 Forrás kereszttel /Fȃntȃnă cu cruce 
Bl. k 13 Pince /Pivniţă 
Bl. k 14 Gémeskút /Fȃntȃnă cu cumpănă 
Bl. k 15 Népi fürdő /Baie tradiţională 
Bl. k 16  Forrás /Izvor 
Bl. k 17  Forrás /Izvor 
Bl. k 18 Esztena /Stȃnă 
Bl. k 19  Forrás /Izvor 
Bl. k 20 Tatros patak forrása 1./Izvorul pȃrȃului Tatros 1. 
Bl. k 21 Tatros patak forrása 2./Izvorul pȃrȃului Tatros 2. 
Bl. k 22 Esztenákl /Stȃne 
Bl. k 23 Forrás /Izvor 
Bl. k 24 Szénatároló /Depozit pentru fȃn  
Bl. k 25 Szénatároló /Depozit pentru fȃn 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka/Făgetel 

Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 01 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Pince/Pivniţă 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték-Agrártörténeti emlék/valoare legată de  

producţie- Valoare de istorie agrară 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala 46°27’51.5’’ É, 25°56’19.2’’ K/partea nordică 

 a străzii principale 46°27’51.5’’ N, 25°56’19.2’’ E 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Az út szélén elhelyezkedő, földbevájt,  betonnal 

erősített bejáratú, faajtóval ellátott útszéli pince/ Pivniţă situată pe marginea drumului,  

sub pămȃnt, cu ușă din lemn,  intrare consolidată cu beton  

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: felújításra szoruló/necesită renovare 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet, kultúrtörténeti érték/ Element ce ȋmbogăţeste imaginea localităţii 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: a bejárat eredeti formájának és anyagvilágának visszaállítása/readucerea intrării la forma originală cu materiale 

originale 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás/ vizită pe teren 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Monika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 02 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: hagyományos ház és csűr 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos egyedi tájérték - Épületegyüttes 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala  

46°27’51.5’’ É, 25°56’34.9’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: - 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare:: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: a lakóház nem, a csűr  

veszélyeztetett állapotú 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: a tetőszerkezet kijavítása/cseréje eredeti  

anyghasználattal, a csűr felújítása 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Monika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 
 

 



ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 03 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Kilóméterkő 

Típusa /Tipul V.P: Közlekedéssel kapcsolatos  

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala 

46°27’49.7’’ É, 25°56’38.1’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: betonból készült  

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: - 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 



ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 04 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Gyümölcsös 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos-agártörténeti egyedi tájérték 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala  

46°27’48.9’’ É, 25°56’44’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: 33 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: régi  tájfajtákat tartalmazó gyümölcsös 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet, fontosa régi gyümölcsfajok szempontjából 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: gondozás, karbantartás 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 

 



ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k  05 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Temetőkert 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos – Vallási, temetkezési emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala  

46°27’46.3’’ É, 25°56’56.8’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic:: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: a domboldalon fekvő, műkő-, fém- és  

fakeresztekből álló temetőkert, fakerítéssel határolva. 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 06 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Pince 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala 

46°27’45.9’’ É, 25°56’58.6’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Az út szélén elhelyezkedő, földbefájt, faborítású, 

 faajtós pince 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: pusztulófélben van, veszélyeztetett  

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet, kultúrtörténeti érték 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: teljes feljavítás 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka  

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 07 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: pince 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala  

46°27’46.3’’ É, 25°57’07.9’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Az út szélén elhelyezkedő, földbefájt, faajtós és 

 kőrakásos bejáratú  pince 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható állapotú,  

veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet, kultúrtörténeti érték 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: felújításra szorul az eredeti építési anyagok használatával 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 
 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 08 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Háborús emlékmű 

Típusa/Tipul V.P.: Történelmi eseménnyel kapcsolatos emlék- Hősi emlékmű  

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  déli oldala 46°27’43.4’’ É, 25°57’12.0’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:-:  

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: A templom bejáratával szemben elhelyezkedő, 

 faragott, háborús- és életfa motívummal diszített háromágú faoszlop  

csúcsain keresztekkel. A márványtábla felirata: 

„Eroii satului Făgeţel / 1916-1918 / Bucur S Dumitru / Bucur C Simion / Bucur P Ioan 

1940-1944 / Bucur I Victor / Bucur I Iavob / Pora G Ioan” 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare:: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: állapota jó, stabil ,  

nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data:: 2012.09.24 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 09 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Hősök emlékére állított kereszt 

Típusa /Tipul V.P: Történelmi eseménnyel kapcsolatos emlék- Hősi emlékmű 

Pontos helyszín /Localizare exactă: Ortodox temlpom mellett  

46°27’44.0’’ É, 25°57’12.6’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: A templom északi oldalán elhelyezkedő, 

betonalapon álló fémkereszt. Felirat:  

„Intru slava eroilor neamului” 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: állapoat jó, 

 nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 
 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 10 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Templom 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos – vallási emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  déli oldala  

46°27’44.0’’ É, 25°57’12.6’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: Ortodox egyház 

Kezelő /Administrator::- 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Fakerítéssel körülvett gyepes telken álló egytornyos 

 ortodox templom. 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: jó állapotú,  

nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: karbantartás 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data:: 2012.09.24 

 

 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 11 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Feszület 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos – vallási emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  déli oldala  

46°27’47.3’’ É, 25°57’12.5’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: útszélen, a templomkertben  álló, fából készült, 

 festett, fémborítással ellátott feszület. Felirat:” I.N.R.I.” 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: jó állapotú,  

 nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: - 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

  

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:   Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 12 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Forrás kereszttel 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos egyedi tájérték – Forrás, vallási emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala 46°27’49.3’’ É, 25°57’20.2’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: oldalán fémcső kifolyóval ellátott kő- és betonalapon álló fakereszt, 

 fa- és fémborítással, ortodox kereszt jellel, felirat:” INRI”. 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: 2011 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: stabil, jó állapotú 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: - 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



 
 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 13 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Pince 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  északi oldala 46°28’00.8’’ É, 25°57’58.9’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic:: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Útszéli,elől  kőfallal, faajtóval ellátott földbevájt  

pince 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: állapota elfogadható 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja  a településképet, kultúrtörténeti érték 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: karbantartásra, felújításra szorul eredeti anyaghasználattal 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:   Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 14 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Gémeskút 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos emlék-ívókút 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  déli oldala 46°28’00.7’’ É, 25°58’01.6’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Fából kialakított vízkiemelő szerkezet, láncból  

készült vödörtartó, hiányzik a nehezéke. A kútgödör fölött favázzal ellátva. 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: Gazdagítja a településképet, fontos kultúrtörténeti elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: karbantartás, javítás 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data:: 2012.09.24 

 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 15 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Népi fürdő 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: A főutca  déli oldala 46°27’29.3’’ É, 25°58’59.4’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: famedencével és lépcsővel ellátott, 

 léckerítéssel körbevett fürdő 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: gazdagítja a településképet, fontos kultúrtörténeti emlék 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: karbantartás, javítás 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 16 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Forrás 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssell kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°27’07.5’’ É, 25°59’28.9’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: az ösvény mellet elhelyezkedő, deszkaküpüs 

 és forrásfoglalás deszkaborítással 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható,  

nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: Tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: a deszkaborítás kijavítása, forrás tisztítása, környezetének rendezése 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 17 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Forrás 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssell kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°27’10.8’’ É, 25°59’38.2’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: faküpüs forrásfoglalás az esztena környékén,  

deszkalapokkal beborítva 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: közepes az ideiglenes  

borító miatt, nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: felújítás, tetővel való ellátása 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 

 



ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 18 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Esztena 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssell kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: Bl. K 016 számú forrás után a hegycsúcs irányába, 

 az északi völgyben  

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: fémborítású, gerendaszerkezetű építmények a  

Tatros forrása felé(1 esztena) 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: használat alatt álló, jó állapotú, nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: az eredeti fedés (dránica)visszaállítása 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data:: 2012.09.24 

 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 19 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Forrás 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos emlék - Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°27’03.1’’ É, 25°59’14.9’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator::: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: Gumicső-kifolyóval ellátott , küpü nélküli forrás 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: közepes,  

nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: javítás, tisztítás, környezetének rendezése, küpü,  

és természetes anyagból készült kifolyó készítése 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 20 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Tatros patak forrása 1. 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos  egyedi tájérték 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°26’36.8’’ É, 26°00’00.8’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: cölöppel jelzett , fa gyökerei közül eredő,  

magának a földben utat vájt vízfolyás 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elhanyagolt 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: a vidéket meghatározó Tatros patak egyik forrása 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: környezetének rendezése, kijelőlése 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 21 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Tatros patak forrása 2. 

Típusa /Tipul V.P: Településsel kapcsolatos  egyedi tájérték 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°26’49.8’’ É, 26°00’11.3’’ K  

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: a földből több  pontból szivárgó forrás 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elhanyagolt, be nem jelölt 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: a vidéket meghatározó Tatros patak egyik forrása 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: kijelölés 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 22 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Esztenák 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: a déli völgy vége felé (a Piposz panzió irányába)a masodik esztena 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: fémborítású, gerendaszerkezetű kis lakókunyhó,  

ágakból álló kerítéssel körülvéve 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható, 

 nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: természetes anyaghasználat a felújításnál 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 



 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 23 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Forrás 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: 46°26’53.2’’ É, 25°59’15.5’’ K 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator::-:  

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: az esztenák közelében elhelyezkedő, fa gyökere 

 közül eredő forrásfoglalás, kővel kirakott oldalakkal 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: elfogadható,  

odafigyelést igényel 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: küpü készítése, tisztítás, környezetének rendezése, a hozzáférhetőség megoldása 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k  24 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Szénatároló  

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: a Piposz panzió felé a déli völgyben az esztenák után 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: eredeti faborítású, kőalapon álló faépítmények 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: jó állapotú,  

nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: javítás, karbantartás, az eredeti anyaghasználat 

 megőrzése 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 
 

 



 

 

ADATLAP/FIȘĂ TEHNICĂ 

 

 

Település neve/ Denumirea localităţii:  Bükkloka 

 Egyedi tájérték jelzete /Codul valorii peisagistice (V.P.): Bl.k 25 

Tájérték megnevezése /Denumirea V.P.: Szénatároló 

Típusa /Tipul V.P: Termeléssel kapcsolatos emlék-Agrártörténeti emlék 

Pontos helyszín /Localizare exactă: a Piposz panzió felé a déli völgyben a B024 után 

Helyrajzi szám/ Numar topografic: - 

Tulajdonos/ Deţinător: - 

Kezelő /Administrator:: - 

A tájérték főbb jellemzői /Principalele caracteristici: eredeti faborítású , kőalapon álló faépítmény 

Kor, keletkezés időpontja /Vȃrsta,datare: - 

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége /Caracterizarea stării de conservare: jó állapotú, 

 nem veszélyeztetett 

Az egyedi tájérték minősítése /Clasificare calitativă: tájképet gazdagító elem 

Önkörmányzat állásfoglalása /Poziţia primăriei: - 

Szükséges intézkedések / Măsuri necesare: javítás, karbantartás, az eredeti anyaghasználat megőrzése 

Adatforrás/ Sursă: helyszíni bejárás 

Adatfelvevő/ Culegător de date: Borbáth Mónika, Madár Kinga, Meszesán Péter, Lovas Vilmos 

Adatfelvétel időpontja/ Data: 2012.09.24 

 

 

 


