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Nógrádsipek a palóc néprajzi tájegységben, Szécsény várostól délre, attól 10 kilométerre 
fekvő, az Északi középhegység részét képező cserhát dombjai között megbúvó kisközség. 
A 22. számú úton közelíthető meg Szécsényből Varsányon át az úgynevezett 
zsáktelepülés. Községet déli irányban Herencsénnyel, északkeleti irányban pedig Rimóccal 
földút köti össze, Rimócról kiépített kerékpárúton közelíthető meg a világörökség részeként 
számon tartott Hollókő.  
Nógrádsipek a Szécsényi-dombság kistáj területén fekszik. Az épített és természeti 
környezet harmóniájának fenntartása érdekében érdemes megvizsgálni azon domborzati-, 
földtani-, vízrajzi, talajtani-, éghajlati-, és természeti adottságokat, amelyek jellemzik a 
település tágabb környezetét. Ezen tudás birtokában megérthető az évszázados építési 
hagyomány, és ebből kifejlődhet egy logikus Kárpát-medencei építészet, amely a jövőben 
tükrözheti az itt élő nép kulturális identitását. 
 
Domborzati adatok: 
A terület 149 és 442 m közötti tszf-i magasságú tagolt dombság, ill. a DK-i részen a Cserhát 
É-i hegylábfelszíne. A K-i, DK-i, D-i rész az átlagot ( 3,5 ) meghaladó vízfolyás sűrűségű. A 
kistáj NY-i részén NYÉNY- KDK-i, K-i felén pedig ÉÉNY – DDK-i csapású, 300-350 m 
átlagmagasságú andezittelérek adják a terület geomorfológiai gerincét. A teléreket 
keresztirányú eróziós völgyek szabdalják. A jellemző lejtésirány NY-on ÉNY-i , K-en É-i . 
 
Földtani adottságok: 
A kistáj kőzettani alapja felsőoligocén agyagmárga, homok, az ÉNY-i részeken helyenként 
vékony agyagos-vályogos takaróval a felszínen, ill. annak közelében. DNY-on alsómiocén 
homok, homokkő és KDK – NYÉNY-i csapású középső miocén andezittelérek fedik a 
felszínt. DK-en. K-en az alsómiocén és középmiocén slír, homokkő előfordulása a kistáj 
peremére, a pedimentre korlátozódik és a felsőoligocén képződmények közé ÉÉNY-i 
irányba több középmiocén andezittelér is – kistáj szélességében – benyomult. A felszínt ÉK 
felé növekvő vastagságban löszvályog fedi. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül 
kiemelkedő a szécsényi agyag  ( 1,7 Mt készlet ) és andezit ( 0,3 Mt ) előfordulás. 
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Vízrajz: 
A kistáj összefüggő talajvize csak a Szentlélek- patak mentén alakult ki 4-6 
méter átlagos mélységben, míg attól D-re fokozatosan mélyül és csak a 
völgyek mentén jelenik meg. A kistáj rétegvizekben sem bővelkedik. Az artézi 
kutak száma kevés, vízhozamuk jelentéktelen. 
 
Talajok: 
A kistáj közel 60 %-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják. Ezek 
túlnyomóan harmadidőszaki vagy idősebb üledékeken képződtek, vályog vagy 
agyagos vályog mechanikai összetételűek.Erdősültségük kb. 65 %-os, 23 %-
ban szántók.A földes kopárok egy része az agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok lepusztulásával jött létre.A barnaföld részaránya 28 % , 
nagyobbrészt löszös alapkőzeten, részben harmadidőszaki üledékeken 
képződtek. Mechanikai összetételük ettől függően vályog, vagy agyagos 
vályog. Vízgazdálkodásuk és termékenységük is kedvező. Jelentős hányaduk 5 
°- nál kisebb lejtőszögű területen található és zömmel ( 72 % ) szántóterület. 
Lepusztulásuk következtében jött létre a kistáj földes kopárainak másik része. 
A patakvölgyekben alluviális homokon képződött réti és öntés réti talajok 
találhatók, amelyek területi részaránya nem jelentős. 
 
Éghajlat: 
A kistáj mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz éghajlatú.Az évi 
napfénytartam 1900 óra körül alakul, nyáron kevéssel 750 óra alatt, télen 170-
180 órán át süt a Nap.z évi csapadék 610 mm, amiből kb. 360 mm a 
vegetációs időszakban hullik. Átlagosan 45 napig takarja a földeket hó, 
amelynek átlagos maximális vastagsága 22 cm körüli.  ÉNY-i és NY-i az 
uralkodó szélirány, az átlagos szélsebesség pedig kevéssel meghaladja a 2 
m/s-ot. Éghajlati szempontból a terület erdőgazdálkodásra és kevésbé 
hőigényes mezőgazdasági kultúrák termesztésére megfelelő. 



 
 

 |5 

  

Növényzet: 
 
A terület növényföldrajzi 
térbeosztás tekintetében a Kosdi-
dombság kistájéval teljes 
mértékben azonos. A potenciális 
erdőtársulások a gyertyános 
kocsánytalan tölgyesek és a 
cseres tölgyesek, a keményfás 
ligeterdők, valamint a szubmontán 
égeresek. Napjainkban a kultur 
akácosok is elterjedtek. A patakok 
mentén jellemzőek a magaskórós 
társulások, míg Szécsény 
térségében láp is található, 
amelynek legérdekesebb fája a 
mocsári kosbor. Az erdővel nem 
fedett területeken nyílt dolomit 
sziklagyepek jelentkeznek. A 
lágyszárú vegetációból elsősorban 
a felvidéki és kárpáti elemek 
emelhetők ki, mint pl. zergeboglár, 
a sugárkankalin, az ikrás fogasír 
stb. 
Az erdészileg hasznosított 
felületeket vegyes korú 
keménylombos és fényerdők fedik. 
A mezőgazdasági termesztésre a 
búza, a cukorrépa, a burgonya és 
a vörös here kultúrák a jellemzők. 
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A község a honfoglalás korában a területen élő szlávoktól kapta a 
nevét, amely vadrózsát jelent. Az első írásos említése 1265-ből egy 
„kegyúri jogot tárgyazó „adománylevélből való, „Shipeg„alakban. A 
terület első birtokosai A Kacsics nemzetségből származó Szécsényi 
család, akik 1459-ig birtokolják a területet. Innen 1542-ig a Lossonczy, 
a Ráksai és az Országh család a gazdája. 1542-től a török hódoltság 
kezdetétől a falu Hassanbin Bali birtokát képezi.  
A harci cselekmények és pusztítások, a kétféle adózás következtében 
a település elnéptelenedett. 1690-től népesedik be újra a helyet már 
korábban is birtokló Balás család nyomán. 1745-ben felépítik a falu új 
templomát is. A falu népessége növekszik, ebben az időben épül fel  
neobarokk stílusban a Balás- és a Nagy- kúria, amelyek ma is 
láthatók. A lakosság jelentős része a XIX. században és a XX. század 
első felében is – még helyben – a községet birtokló földesuraknál 
talált munkát. A második világháborút követően először a kiosztott 
saját földön, majd 1960-tól termelőszövetkezeti gazdálkodási 
formában próbáltak megélhetési forrást találni, de a rossz minőségű 
termőföldön így sem kapták meg a várt eredményt. 1960-ban többen 
már az iparban keresték a boldogulás útját. Kialakult az igázók rétege. 
A község 1970-ben elvesztette közigazgatási önállóságát, Varsány 
társközségévé tették. A körzetesítés következményei 1974-ben 
elérték a könyvtárat, óvodát, és az iskolát is. A fejlődés lelassult, a 
lakosság száma évről-évre csökkent. Ez a tendencia jelenleg is tart, 
bár valamelyest enyhült a népességszám csökkenése. A község csak 
az 1990. évi helyhatósági választásokat követően nyerte vissza 
önállóságát. 
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Nógrádsipek műemlékei: 
A település központjában 
találhatók az országos 
védelmű műemlékek: 
1. Volt Balás-kúria: 
Balás Kornél egykori lakóháza 
volt, a XVIII. század második 
felében épült, későbarokk 
jellegű. L-alakú alaprajzzal, 
elől sima-törzsű pilléreken 
nyugvó tornác, nyolc félkörös 
ívvel, gerendás födémmel, az 
ívek fölött téglányalakú, 
szegment záródású nyílások, 
az előreugró szárny 
homlokfalán két ablak, fölötte 
az oromfalon ívelt, 
barokkvonalú kőperem. A 
házon szegment-ívű ablakok, 
nyeregtető, cserép héjazat 
készült. Néhány helyiségben 
keresztboltozatok és faragott 
barokk ajtók vannak. 
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2. Volt Nagy-
Sándor-kúria: 
Nagy Sándor egykori 
lakóháza volt, a XVIII. 
század második felében 
épült, későbarokk stílus-
ban, 1930-ban bővítették. 
A Balás Kornél-féle kúria 
párja, ellenkező oldalon 
álló L alakú szárnnyal, 
homlokzatát kilenc íves, 
sima pilléreken nyugvó, 
árkádos tornác tagolja, a 
pillérek előtt sima felfutó 
lizénákkal. A baloldalon 
előreugró szárny homlok-
zatán két ablak, felette az 
oromfal ívelt, barokk 
vonalú kőperemmel, nye-
regtetővel. Néhány helyi-
ségben kereszt- és 
dongaboltozat. Az 
egyikben hengeridomú, 
fehér mázas empire-
fajánszkályha, gazdag 
fűzéres és vázás 
plasztikus dísszel, sárga-
réz szerelvényekkel (1820 
körül). 
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Régészeti 
lelőhelyek: 
 
1.  
r.k. templom 
környéke: középkori 
faluhely 
 
2.  
Pusztavár hegy: 
Sztrahora vára 
(Rimóc és 
Nógrádsipek 
határán) 
 
A régészeti 
lelőhelyek területén 
építési beruházás 
nem tervezett. 
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HELYI  ÉRTÉKVÉDELEM: 
 
A település területén szétszórtan 
találhatók népi építészeti 
hagyományokat őrző 
lakóépületek, amelyek a 
település legkorábban kialakult 
utcáin és a templom környékén 
nagyobb sűrűségben maradtak 
fenn.  
A település legrégebben beépült 
központját, ahol ezen épületek 
ma is szép számmal 
fennmaradtak, helyi védelmű 
területként javasoljuk kijelölni. 
A helyi védelmű területen belül 
védett az utcahálózat 
(nyomvonal és határvonal), és a 
lakótelkek oldalhatáros beépítési 
módja, illetve a település-
karakter, amely a palóc népi 
építészet jellegzetessége-inek 
továbbélését segíti elő, a 
korabeli településmag területén.
A helyi védelmű területen belül a 
népi építészeti hagyományokat 
őrző lakóépületeket lehetőleg az 
eredeti formájukban kell 
fenntartani, illetve vissza-
alakítani. Ezen a területen az új 
lakóépületek tömegalakítása, 
tetőformája, nyílásosztása, 
homlokzati anyaghasználata és 
vakolatszíne illeszkedjen a 
településen lévő hagyományos 
palóc lakóházakéhoz. 
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A római katolikus templom nem áll 
országos műemléki védettség alatt, ezért 
építészeti értékei miatt helyi egyedi 
építészeti védelemre javasolt. 
A templom a CanonicaVisitatio szerint 1713 
körül építés alatt áll, 1742-ben átépül. A 
rimóci egyház fíliája. Mellette fa (szükség) 
templom. Helyi értesülés szerint 1917 körül 
bővítették, illetve átépítették, barokk jellegű. 
A régi templom eredeti alakjából már alig 
ismerhető fel valami. A homlokzat előtt álló 
torony zömök alsó része boltozott 
kapubejárattal, valamint a téglányalaprajzú, 
két-két félkörös ablakú hajó részben 
réginek tűnik. 
Az átépítéskor a templomot új, 
kétszakaszos, a hajó falsíkjától enyhén 
visszaugró szentéllyel hosszabbították, 
amely szegmensívelésű fallal záródik. A 
szentélyen is két-két félköríves záródású 
ablak, a torony alsó része előtt háromszögű 
oromfalas építmény, a torony első emeletén 
kerek, felette félkörös ablak. 
A bádogsisak gúla idomú. A templom 
bejáratánál álló kőfeszület lábánál XVIII. 
századi faragott kőkorpusz töredéke, a 
bejárat felett pedig két faragott 
kőangyalfejet falaztak be, valamennyi 
nyilván a régi templomból származik. 
A templom belül díszítés nélküli. Egész 
megjelenése a neoromán stílus 
ékítménynélküli, egyszerűsített alakját 
mutatja. 
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A település polgármesteri hivatala 
Balás Barna egykori lakóházában 
működik. 

Az épület 1850 körül épült, 
későklasszicista stílusban.  

Magasföldszintes, részben emeletes, 
nyolc sima pilléres tornáccal, L 
alakban előreugró szárnnyal. 

Az épület egyik bővített szárnya alatt 
pince található. 

Az épület oldalsó tornácát 
beépítették, az oldalsó nyers tégla 
felületű oszlopsor külső fele kiugrik a 
falsíkból. 

Az épület középső része fölé emeleti 
bővítmény került, a főhomlokzaton 
emeleti tornác épült a földszinti 
tornác fölé. 

Az emeleti tornác két jobb oldali 
nyílása beépítésre került, a vakolt 
oszlopok félig kiállnak az utólag 
beépített homlokzati falsíkból. 
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A Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként a település 
közvetlen környékén lévő kisebb-nagyobb földrészletek 
megszakított ökológiai folyosóként funkcionálnak, míg a 
községhatár D-i fele magterületnek minősül. 

Helyi védelmű természetvédelmi terület a Dobos-kút, 
amelyhez pihenőhely épült. Látványos földtani képződmény 
még a Dobogó-tető oldalában elterülő kőrengeteg. 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat területein, az országos- és 
helyi védelem alatt álló, természetközeli állapotokkal 
jellemezhető, nyilvántartott területeken nem kívánatos 
semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a természetes 
élőközösségekben (növénytársulásokban), és élőhelyekben 
maradandó károsodást vagy átalakulást eredményezne. 

 



 
 

Eltérő karakterű településrészek |15 

 

  

4 
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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A település területén szétszórtan találhatók népi 
építészeti hagyományokat őrző lakóépületek, amelyek 
a település legkorábban kialakult utcáin és a templom 
környékén nagyobb sűrűségben maradtak fenn. A 
település legrégebben beépült központját, ahol ezen 
épületek ma is szép számmal fennmaradtak, helyi 
védelmű területként javasoljuk kijelölni. 

A helyi védelmű területen belül védett az utcahálózat 
(nyomvonal és határvonal), és a lakótelkek oldalhatáros 
beépítési módja, illetve a településkarakter, amely a 
palóc népi építészet jellegzetességeinek továbbélését 
segíti elő, a korabeli településmag területén. 

A helyi védelmű területen belül a népi építészeti 
hagyományokat őrző lakóépületeket lehetőleg az 
eredeti formájukban kell fenntartani, illetve 
visszaalakítani. Ezen a területen az új lakóépületek 
tömegalakítása, tetőformája, nyílásosztása, homlokzati 
anyaghasználata és vakolatszíne illeszkedjen a 
településen lévő hagyományos palóc lakóházakéhoz. 

VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ 

TERÜLET: 

ELTÉRŐ 
KARAKTERŰTELEPÜLÉSRÉ
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A település térbeli fejlődését a 
továbbiakban a völgykatlan 
geomorfológiai adottságai 
határozták meg. Így épült be 
többek között a Petőfi, Dózsa 
György és Arany János utca is. A 
település intenzívebb fejlődését a 
„zsáktelepülés” jelleg is korlátozta. 

Ezen területeken falusias jellegű 
családi házak a jellemzők, tágas 
udvarokkal, kertekkel. A lakóházak 
sátortetővel, vagy nyeregtetővel 
épültek, egy vagy két színtes 
kivitelben, a telkek oldalhatárán. 

Ezen településrészek ezért a 
jellemzően falusias területbe 
sorolandók. 

 

JELLEGZETES FALUSIAS TERÜLET: 
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A település belterületétől 
keletre két területen is 
pincés terület található, 
melyek a közeli kertes 
mezőgazdasági szőlő 
területek mellett találhatók. A 
pincék elé szőlőfeldolgozó 
gazdasági épületek is 
épületek, nem ritkán emeleti 
pihenő, vagy tároló színttel. 

A település nyugati és északi 
részén mezőgazdasági 
állattartó telephely található. 

Ezen területekre jellemző a 
gazdasági tevékenységeket 
kiszolgáló épületek 
nyeregtetős kialakítása. 

Jellegzetes gazdasági 
területként javasolt 
lehatárolni. 

JELLEGZETES  GAZDASÁGI  TERÜLET: 
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A település külterülete változatos 
domborzatú, az északi, laposabb 
területeken és a völgyekben a 
szántóföldek és legelők a jellemzők. 
 
A település déli részét a Cserhát 
dombjai, hegyei uralják, a 
meredekebb domboldalakon és 
domhátakon az erdők az 
elterjedtebbek. 
 
A település déli részén máig 
fennmaradt a kertes szőlőkultúra 
kertes telekstruktúrája, amely a 
pince és présházsorok 
környezetében találhatók. 
 
Mára már csak néhány parcellát 
hasznosítanak szőlőként és 
gyümölcsösként, egyes területek 
mára egybefüggő füves „legelő” 
területekké változtak, a természet 
térhódításával. 

 

BEÉPÍTÉSRE  NEM  

SZÁNT TERÜLET: 
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5
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. 
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez 
jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem 
szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk 
bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki 
gyakorlatlanul túlkénezi borát. 
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TELEPÍTÉS: 
 
A védett, hagyományt őrző településrészen 
a családi házak telepítése oldalhatáron álló, 
a telken belüli elhelyezkedése az utcára 
merőleges rendszerű.  
 
A nem utcára merőlegesen telepített, 
indokolatlanul, nagy mértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt.  
 
A családi házak a telek oldalhatárán állnak, 
a ház mögött növényzettel határolva 
kialakítható a védett kert. 
 
 
 
 
TEREPALAKÍTÁS: 
 
Az építési telkek terepfelszínének nagy 
mértékű megváltoztatása nem javasolt, 
mivel ez a természeti és épített környezet 
harmóniáját rombolja. 
 
Az épületeket lehetőleg a terepszíntbe 
süllyesztve tervezzük, vagy ha ez nem 
lehetséges, akkor minimális 
terepkiemelést, vagy terepbevágást 
alkalmazzunk, esetleg andezit kő támfallal. 

VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ TERÜLET 
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MAGASSÁG: 
A védett, hagyományt őrző 
településrészen a családi 
házakmagassága közel azonos. 
A meglévő épületek közé épülő 
újházaknak hasonló magassággal 
kellépülniük, mint környezetük. 
A túl magasházak nem illeszkednek a 
védett, hagyományt őrző településrész 
utcaképébe. 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG: 
A település védett, hagyományt őrző 
településrészén a családi házak 
tetőhajlásszöge közel azonos. 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük,
mint környezetüknek. A túl magas,
illetvetúl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek a 
településképbe. 
 
TETŐFORMA: 
A védett, hagyományt őrző 
településrészen lévő családi házak
tetőformája egyszerű. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül
kialakult egy kontytetős házakból álló
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú 
épület kerüljön, hanem a
szomszédokhoz hasonló kontytetős, 
vagy a hagyományos oromzatos 
kontytetős. 
 
SZÍNEK: 
A védett, hagyományt őrző 
településrészen a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő új épületek
építése ajánlott. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó
színhasználat, a rikító színű fémlemez 
fedés és burkolat. 
Javasolt az andezit kő lábazat, a fehér 
vakolat és a natúr színű cserépfedés 
alkalmazása, esetleg poltári cserép. 
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KERÍTÉSEK: 
 
A település védett, hagyományt 
őrző területén az áttörtkerítések 
kívánatosak, tömör és 
nemátlátható megoldások nem 
elfogadhatóak. 
 
A kerítések anyaga fa, kialakítása 
fa oszlopos léc, vagy keskeny 
deszka kerítés, esetleg két felé 
hasított keskeny gömbfából, 
barnára mázolva, vagy a fa erdeti 
színét alkalmazva javasolt. 
 
A kerítések lábazata, vagy oszlopai 
ezen kívül hagyományos andezit 
kőből is épülhetnek, fugázva. 
 
Nem javasolt a fém kerítés 
használata, a tégla kerítés is 
inkább az újabb településrészeken 
alkalmazandó. 
 
 
KERTEK: 
 
A védett, hagyományt őrző 
település részen a lakóépületek 
melletti sávban hagyományosan a 
dísznövényekkel betelepített 
udvarok helyezkednek el, sok 
esetben az épületek előtt virágos 
kerttel. 
 
A telek hátsó részé a házikert 
művelés a jellemző, burgonya, tök, 
bab, zöldségek, gyümölcsök 
termesztésével. 
 
Az udvaron néhol szőlő tőkék 
jelennek meg, a nagyobb 
udvarokon, kerteken diófa is 
előfordul. 
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TORNÁCOK: 
A népi építészet egyik könnyen
felismerhető, jellegzetes eleme az
oldalsó oszlopos tornác, amely 
esetenként az utcai homlokzatra is 
kiterjed. Ékes példái ezen településen is 
jól megfigyelhetőek. 
Ezek az átmeneti -„külsőbelső” terek 
készülhetnek az épület anyagából, de 
akár fából is, mint azt a településen 
fennmaradt legrégibb népi lakóházak is 
jól példázzák. 
A tornác kialakítására, elhelyezkedésére 
is számos, részleteiben eltérő megoldás
lehetséges. Az arányos, tornácos
épületek sora karakteres utcaképet
mutat, mely erősíti a település egységes
arculatát és identitását. 
Új épület tornác kialakításával és 
újszerű átgondolásával tovább vihetjük 
e hagyományt új otthonunkba. 
 
AJTÓK, ABLAKOK: 
Az épületek megjelenését és hangulatát 
a nyílászárók nagyban befolyásolják. A 
zárt épülettömeggel így nyitunk a 
külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen 
módon tesszük ezt. 
A különböző településkarakterű 
településrészek nyílászáróiban is eltérő
képet mutat, mely sajátosság 
megőrzése ami feladatunk is. 
A hagyományos nyíláskialakítás a
védett, hagyományt őrző
településrészen jól megfigyelhető: két 
szárnyú, jellegzetesen a legrégebbi 
épületeken hat osztatú, az újabb 
hagyományos épületeken három 
osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. Ezen  
településrészen hosszanti kialakítású, 
keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor 
érdemes körüljárni a környéket,és ihletet 
meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni
környezetébe, ezzel is gazdagítva az
utcaképet. 
 
HOMLOKZATKÉPZÉS, RÉSZLETEK: 
A védett, hagyományt őrző területen az 
épületek lábazata andezit kő, a 
homlokzati falak simított vakolatosak, 
fehérre meszelve, vagy fehérre 
színezve. 
A túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább
zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben. 
A tetőszerkezetek hagyományos „palóc 
kontyos” tetők, vagyis oromzatos 
kontytetők, ahol az oromzat magasság a 
tető teljes magasságának általában az 
1/3-a. Az oromzatok, és eresz deszkák 
díszes faszerkezetek. 
Ezen jellemző tetőszerkezetek 
megőrzendők, az új tetőknél is 
alkalmazandók a hagyományos 
tetőformák. 
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  TELEPÍTÉS: 
 
A jellemző falusias településrészen a 
családi házak telepítése oldalhatáron
álló, a telken belüli elhelyezkedése az 
utcára párhuzamos és merőleges 
rendszerű. 
Nem elfogadható, ha egy ház az 
utcavonalától elforgatott rendszerbe van
telepítve. 
 
A jellemző falusias településrészén a 
családi házak telepítése akkor 
megfelelő, ha a ház az oldalsó 
telekhatárral párhuzamos. Az épület 
utcafronti homlokzata a két szomszédos 
épület utcafronti homlokzatával egy 
vonalba kerüljön. 
 
TEREPKIALAKÍTÁS: 
 
Jó megoldás a terpkialakításnál a
családi ház részleges bevágása. Az így
kitermelt földdel feltölthető egyenesre a 
telek, kevés földet kell megmozgatni. 
 
Kiváló megoldás továbbá, ha az 
épületeleve terepbe illesztve épül, így 
kapcsolata a környezetével jó, a 
földmunka minimális. 
Nem elfogadható az épület 
földbevájása, az így kialakuló 
mélyedésben az esővíz összegyűlik, a 
kert rosszul használható. Nem 
elfogadható továbbá a ház teljes 
kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő 
platóra kerül, kiemelkedik. 

JELLEGZETES FALUSIAS TERÜLET 
 



 
 
26 | Építészeti útmutató 

 

  

MAGASSÁG: 
A jellegzetefalusias településrészen a 
családi házak magassága közel 
azonos. Az új épületeknek olyan 
magassággal kell épülniük, mint 
környezetükben jellemző lakóházak 
magassága. 
A túl magas házak nem illeszkednek a 
falusias jelgű településrészbe. 
 
TETŐFORMA: 
A jelleghzetes falusias elepülésrészen 
lévő családi házak tetőformája 
változatos. Új házak építésénél a 
szomszédok figyelembe vételével 
lehet illeszkedni a településképbe. 
Amennyiben a tervezett családi ház 
környezetében sátortetős épületek 
állnak, úgy oda ne nyeregtetős 
tetőformájú épület kerüljön,hanem a 
többi épülethez hasonlótömegű és 
tetőformájú. 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG: 
A jellegzetes falusias területen a 
családi házak tetőhajlásszöge közel 
azonos. 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknakhasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük,mint környezetüknek. 
A túl magas, illetve túl alacsony 
tetőhajlásszögű tetővel épülő házak 
nem illeszkednek a településképbe. 
 
SZÍNEK: 
A település jellegzetes falusias 
településrészének színvilága 
változatos, mégis megfigyelhető egy 
visszafogott illeszkedés, hasonló 
anyag- és színhasználat. 
A településrészen a meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. Nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító 
színű fémlemez fedés és burkolat. 
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KERÍTÉSEK: 
A jellegzetes falusias területen 
változatos anyaghasználattal 
találkozunk: a nyers felületű terméskő 
tartóoszloptól kezdve a tégláig, a 
legtöbb esetben fa köztes elemekkel 
vegyítve. 
Jó példái annak, hogy a hagyományos 
mellett megférnek a modern anyagok, 
kialakítások is. A kerítések kialakítása 
során bátran dolgozzunk a 
lakóépületünknél is alkalmazott 
anyagokkal, színekkel: így méginkább 
harmonikusabb, egységesebb hatást 
érhetünk el. 
 
KERTEK: 
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 kertalakítás 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
harmonizálva készüljenek. A pergolák,
növényrácsok, gépkocsibeállók,
kukatárolók kialakíthatók favázas
szerkezettel is, a nyílászárókkal
harmonizáló színezéssel. 
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TORNÁCOK: 
A tornác az a folyosószerű, 
fedett, félig nyitott tér, mely 
átmenetet képez a kertés a 
ház között. Nyáron kiválóan
árnyékol, télen viszont 
megfelelő tájolás mellett nem 
állja útját az alacsonyan sütő 
napsugaraknak. Véd az
esőtől, hótól, forróságtól. A 
régi népi házak favázas vagy
téglából épített oszlopos 
tornácai szép, követendő
példák lehetnek. 
Megszélesített, vagy terasz 
fedésként használt átiratként 
az épület legkellemesebb 
helyét alkothatják. 
 
HOMLOKZATKÉPZÉSEK: 
Új épületek építése esetén 
tetszőleges anyagú, de fa 
mintázatú, vagyfegyverzetű, 
víztiszta, vagy matt
síküvegezésű, osztott 
ablakok beépítése javasolt. 
Utcai homlokzaton érdemes 
spalettát vagy zsalugátert
kialakítani, illetve 
redőnyszekrény csak
beépített, rejtett kivitelben 
létesíthető, a nyílászáróval 
megegyező színben. A
nyílászárók javasolt színe a 
fa eredeti színével azonos 
szín, vagy a világos és
középbarna, olivazöld, illetve
ezek szürkével tört árnyalata. 
 
Az épületek homlokzatvakolat 
színezésénél a visszafogott 
árnyalatú föld színek, a 
hehér, vagy a sárga 
halványabb árnyalatai a 
javasoltak. 
 
Az épületek lábazati 
kialakításánál érdemes 
használni a településen 
hagyományosnak tekinthető   
fagyálló andezit követ, 
fugázva. 
 
A tetőfedés anyagaként 
javasolt használni a natúr 
színű égetett agyag 
cserépfedéseket, amely 
szintén esztétikus, egységes 
településképet teremthet. 
 
Ezen munkarészben láthatók 
a mai jó példák is. 
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JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET 
 

TELEPÍTÉS, 
TETŐFORMA: 

A jellegzetes gazdasági 
területen két helyen is 
pincés terület található, 
melyek a közeli kertes 
mezőgazdasági szőlő 
területek mellett 
találhatók. A pincék elé 
szőlőfeldolgozó 
gazdasági épületek is 
épületek, nem ritkán 
emeleti pihenő, vagy 
tároló színttel. 

Kiváló megoldás, ha az 
épület eleve terepbe 
illesztve épül, így 
kapcsolata a 
környezetével jó, a 
földmunka minimális. 

A település nyugati és 
északi részén 
mezőgazdasági állattartó 
telephely található. 

Ezen területekre jellemző 
a gazdasági 
tevékenységeket 
kiszolgáló épületek 
nyeregtetős kialakítása, 
fehér hoklokzati 
kialakítása. 
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ANYAGOK, AJTÓK: 

A jellegzetes gazdasági 
területek pincés, présházas 
területein az épületek 
anyaghasználatára jellemző 
a természetes építőanyagok 
használata, homlokzati 
megjelenése. 

A falazatok a régebbi időben 
kőből épületek, vakolat 
esetén fehérre vakolva, vagy 
nyers kő felülettel, fugázva. 

Az újabb présházak gyakran 
tégla anyagúak, nyers 
homlokzati kialakítással, 
fugázva, sokszor kővel 
kombinálva, amely szép, és 
a természeti környezettel jól 
harmonizál. 

A présház ajtók a régi fa 
ajtók hagyományait követik, 
esetenként míves 
faragásokkal díszítve. 

A mezőgazdasági állattartó 
területen előfordulnak a 
nagyobb méretű épületeken 
lévő nagyobb méretű fém 
ajtók is. Javasolt a tájba illő 
fa kerítés használata. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 
 

A tájképvédelmi jelentőségű 
településrészeken fokozott 
körültekintéssel kell minden 
beavatkozást (építést és 
terület használatot) 
megvalósítani.  
 
Általánosan javasolt a 
területek beépítetlen 
jellegének megtartása a már 
kialakult és értéket képviselő 
építmények értéket képviselő 
karakterének megóvása 
mellett.  
 
Az értékes tájkarakter 
megőrzését szolgálja a 
területhasználat és a 
telekszerkezet hosszú távú 
megőrzése. 
 
A tájképvédelmi jelentőségű 
területeken reklámfelület 
elhelyezésére szolgáló 
önálló építmény, felszíni 
elektromos hálózati vagy 
hírközlési elem vagy 
építmény elhelyezése nem 
ajánlott. 
 
Gondoljunk az éjszakai 
fényszennyezésre is, a 
világítás kialakítása 
soráncsak lefelé világító 
megoldásokat alkalmazzunk. 
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Ha az utcán végig-
sétálunk, megfigyelhet-
jük a jellemző épület
formákat. Míg a védett, 
hagyományt őrző telepü-
lésrészen a népi 
építészet hagyományait 
tükröző tornácos 
épületek a meghatáro-
zók, a falusias   területe-
ken a nagyobb méretű, 
zömében sátortetős, 
vagy kontytetős épületek 
az elterjedtebbek. 
A közterületek tervezé-
sekor is alkalmazkodjunk 
a meglévő adottságok-
hoz, utca-keresztmet-
szethez, jellemző 
homlokzatmagasságok-
hoz, tetőformákhoz. 
Érdemes tekintettel lenni 
környezetünkre, hogy ne 
alakuljon ki zavaros utca-
és településkép. 
Éljünk a lehetőséggel, 
tegyük még szebbé 
településünket! 

6 

Utcák, terek 

UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK 
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Utcák, terek 
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                            Utcák, terek 
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A virágos, zöld utcák, 
gondozott terek nagyon 
fontos hozzátartozói az 
élhető településnek, és 
a barátságos, szeret-
hető, esztétikus telepü-
lésképnek.  
 
A közterületeken, 
utcákon, tereken lévő 
növényzet fontos 
szerepet tölt be a 
település lakóinak 
életében. 
 
A cél egyértelműen 
ezek megőrzése, 
fenntartása, és újabbak 
létesítése. 
 

A parkosított zöldfelü-
letek hozzájárulnak a 
pihenéshez, a kikapcso-
lódáshoz, közösségi élet 
színtereként. 

Utcák, terek 
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Az utcaképhez a hirdetőtáblák, 
reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy 
hozzátartoznak, mint az épületek vagy a 
növényzet. A hirdetés lényege a 
tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is 
megtehetünk. A védett, hagyományt őrző
településrész területén reklámhordozó nem 
helyezhetőel. Cégér, cégtábla 
elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az 
alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, 
anyaghasználatához. A település egyéb 
területein csak a szabályozás szerinti 
reklámhordozó helyezhető el, itt szintén 
elengedhetetlen a megfelelő 
anyaghasználat. A tájképvédelmi 
jelentőségű területeken reklámhordozók 
elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. 
Újabb felszíni infrastruktúra-hálózatok
elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó 
karban tartása elegendő és szükséges. 
A vízfolyások a település legattraktívabb
elemei lehetnek.  A településen központi 
szerepet játszik a patak. Környezetének 
alakítása közös ügy is, ezért javasolt a 
patak és az út közötti biztonsági korlát 
természetes építőanyagokból történő 
kialakítása, andezit kő oszlopokkal, fa 
korlátbetétekkel. 
A településen lévő épületek utcai 
hoklokzatán, illetve közterületről látható 
részén kerülni kell a homlokzathoz nem 
illeszkedő egyéb műszaki berendezések 
elhelyezését. 
A víz környezetünk egyik leglátványosabb
eleme, ugyanakkor a kellemes közérzet
biztosításának alapja. Az utak, járdák
megfelelő vízelvezetése alapvető a
harmonikus településkép létrehozásához.
Ugyanakkor a csapadék hasznosítása,
megtartása nagyban megnöveli a szép
környezet kialakítását és fenntartását. A
védett, hagyományt őrző területrészeken az 
árkok fontos településképi elemek, 
burkolásuk természetes andezit kőből 
javasolt, kő kapubejáró hidakkal. 
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