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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakosunk!

Településeink, falvaink képe az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott. 
Nem csak az épületállomány cserélődött le, de a kertek, az utcák, a közterületek 
vizuális megjelenése is.
A változás ma is zajlik, újabb és újabb igények, divathullámok követik egymást egyre 
gyorsuló tempóban – településeink képe ezért mindig alakulóban van.

Talán gyakran bizonytalanok vagyunk, hogyan vágjunk bele egy építkezésbe. Mekkora 
házra van szükségünk, milyen helyiségek legyenek benne, és ami a településkép 
alakítása szempontjából a legfontosabb: hogyan is nézzen ki?
Hiszem és vallom, hogy lehet és kell is ötvözni a hagyományainkat a modern kor 
vívmányaival. Ennek éppúgy része a műemlékek védelme, a korábban épült házak 
felújítása, átalakítása, mint a kerítések építése, a zöldterületek megújítása, az utcakép 
harmóniájának megőrzése vagy épp kialakítása.

Kiadványunkban iránymutatást kívánunk adni a jövőbeni építkezésekkel, 
felújításokkal kapcsolatban, és jó példákat is bemutatunk. Hogy településünk arculata 
milyen lesz, rajtunk múlik: Nyáregyháza lakosain, vállalkozásain, a közösségen. 
Ezért tisztelettel és szeretettel ajánlom figyelmükbe ezt a kézikönyvet, amely a 
szakemberek mellett elsősorban az itt élőknek és azoknak szól, akik Nyáregyházát 
szeretnék otthonuknak választani.

Az elmúlt években számos beruházást hajtottunk végre, melyeket továbbiak 
követnek majd. Községünk azonban csak akkor lehet igazán sikeres, ha az itt élők 
nem csupán lakhelyüknek, de igazi otthonuknak is érzik Nyáregyházát.
A jövőt Önökkel együtt építjük. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy 
rendezett és fejlődő települést adjunk át gyermekeinknek.

Ehhez kérem segítő együttműködését!

Mészáros Sándor
polgármester
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NYÁREGYHÁZA BEMUTATÁSA
A közel 4000 lakosú Nyáregyháza a Duna-Tisza közi homokhátság északi vidékén he-
lyezkedik el. Budapesttől délkeletre 40, az ország középpontjától északra 16 km-re 
található. A község közúton a 4-es számú főközlekedési útról Pilisnél lekanyarodva, 
vagy az M5-ös autópályáról Újhartyánnál lehajtva közelíthető meg. Közvetlen vasúti 
kapcsolata nincs.

Nyáregyháza nevének „nyár” előtagja egykori nyárfás helyre utal, melyhez az „egyháza” 
utótag akkor járulhatott hozzá, amikor a falu elpusztult, és csak templomának romjai 
maradtak meg. 

A Nyáry család, amelynek neve összefonódik a község történelmével, már az 1300-
as évek első felében tekintélyes birtokkal rendelkezett az akkor „Nyár”-nak nevezett 
birtokon. 1526-ban az akkori földbirtokos Nyáry Mihály, a törökök elől nógrádi birto-
kaira menekült. A falu azonban nem pusztult el, a török hódoltság első felében 20-30 
jobbágycsalád élt és dolgozott a településen.  Az itt élők elsősorban növénytermesz-
téssel (búza, rozs, árpa, kender, len), állattenyésztéssel (sertés, juh), méhészkedéssel és 
bortermeléssel foglalkoztak.

A XVI. század végén a falu a térség egyik legnépesebb települése volt. Később azonban 
az adóterhek, fosztogatások, rabejtések elől a falu népe a környező mezővárosokba 
vagy a Felvidékre szökött, így a település fokozatosan elnéptelenedett. A Rákóczi-féle 
szabadságharc után jogtalan földfoglalók jelentek meg a területen, akik ellen Nyáry Mi-
hály lépett fel első ízben. A XVIII. század második felére az elismert birtokosok bérbe 
adták területeiket, így ide települtek azok a köznemesi birtokos családok, akik jelentős 
szerepet játszottak a puszta benépesítésében, élő faluvá alakításában.  A cselédség lete-
lepítése nyomán létrejött házsorok adták mind Alsó-, mind Felsőnyáregyháza későbbi 
utcaszerkezetének magját, kijelölték a község belterületén húzódó utak jelenlegi helyét. 
1883-ban a faluban már 45 ház állt, és 350-en lakták a települést.

A XIX-XX. században a Nyáry család mellett többek között Wekerle Sándornak, Man-
nó Istvánnak, Leiden Károlynak voltak itt jelentősebb birtokai.  Az ő nevükhöz fűződnek 
a fennmaradt kastélyok, kúriák.  Az összes földterület mintegy 84%-át a néhány nagy-
birtok tette ki.
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Nyáregyháza nevezetes szülötte Nyáry Pál (1806-1871) liberális nemesi politikus, 
1835-től Pest megye főjegyzője, majd Pest–Pilis–Solt vármegye alispánja, a reformkor 
és a szabadságharc neves személyisége, Kossuth híve.  A szabadságharcban való részvé-
tele miatt 10 évi várfogságra ítélték, ahonnan 1856-ban tért vissza felújított kúriájába. 
Hazatérése után iskolát szervezett a faluban, felismerte az alsóbb néprétegek iskolázta-
tásának, szakképzésének szükségességét. Általa került Nyáregyházára Schodelné Klein 
Rozália, aki kivételes hangterjedelmével, technikai és mesterségbeli tudásával az első 
szakszerűen képzett, európai színvonalat képviselő énekesnő volt. Nevét kevesen is-
merik, pedig hozzá fűződik a Normafa névadása, ő volt az a színésznő, aki írók, költők, 
művészek kedvelt kirándulóhelyén, a budai Svábhegyen álló vén bükkfa alatt 1840-ben 
elénekelte Bellini: Norma című operájának Casta Diva áriáját. Tragikus történetükből 
Baranyi Ferenc költő – aki gyerekkorában Nyáregyházán élt – Casta Diva címen írt 
monodrámát.

Még egy színésznő kötődik Nyáregyházához, Fedák Sári, aki politikai nyilatkozatai miatt 
kapott börtönbüntetése után Nyáregyházán telepedett le komornájával. 

A képeken: Nyáry Pál és Schodelné Klein Rozália mellszobra a nyáregyházi Nyáry Pál Általá-
nos Iskola előtt
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Schodelné Klein Rozália idejéből Déryné neve maradt fenn, pedig Schodelné volt az első, nem-
zetközileg is elismert magyar primadonna, aki Európa számtalan nagyvárosában sikert sikerre 
halmozott. Déryné csillapíthatatlan ellenségeskedései ellenére egyre több szakmai támogató állt 
mellé, többek között Vörösmarty Mihály. 1840 nyara a már elvált Schodelné számára meghozta 
a szerelmet is. Ekkor válik meghatározó helyszínné az operaénekesnő életében Normafa.  A Sváb-
hegy tetején egy bükkfa alatt táborozott le vidám művésztársaival, és Pest megye akkori főjegyző-
jével, Nyáry Pállal.  A színészek verseltek, az énekesek daloltak, s mikor Schodelnére került a sor, az 
operairodalom legszebb áriáját – Norma áriáját, Bellini Norma c. operájából – énekelte el a festői 
környezetben, holdfényben. Olyan sikert aratott, hogy a baráti társaság tagjai egymás után ugráltak 
fel és állva tapsolták a művésznőt. „Legyen hát e bükkfának a neve mától kezdve Normafa!”

Schodelné végül ismét külhonba kényszerült, és a hannoveri, mainzi, és londoni színpadot választot-
ta az olykor rosszindulatú magyar közönség helyett. Három év múlva a magyar szakmai vezetés 
ismét hazacsábította a Nemzeti Színházba. 1844-ben ő volt az első Szilágyi Erzsébet Erkel Ferenc 
Hunyadi László c. operájában. Áriájával egyszer, s mindenkorra szívébe zárta a magyar közönség, 
végleg elnémítva a kételkedőket.

1848-ban Nyáry Pálnak nemcsak a szerelme, hanem a szabadság iránti vágya is egyre magasabb 
hőfokon lobogott, ott volt Petőfivel a Pilvax kávéházban s ugyanez a tűz tette a pesti forradalom 
egyik vezéralakjává, majd a Békepárt fejévé. Végig kitartott a kormány mellett, és nem hagyta el 
az országot sem. Elfogták és annak ellenére, hogy 1849. április 14-én nem szavazta meg a trón-
fosztást, előbb halálra, majd 10 év várfogságra ítélték. Schodelné Nyáregyházára költözött, hogy 
a gazda nélkül maradt omladozó kastélyt rendbe tartsa. Az ünnepelt díva 43 évesen egyszerű 
nyáregyházi asszonnyá dermedt a szerelem oltárán. 1854-ben belehalt a magányos várakozásba. 
Szerelme két év múlva szabadult, de halott szerelem, kiforgatott birtok, szűkös anyagi körülmények 
várták. Zárkózott emberré vált. Az iskoláztatás és szakképzés területén azért nagyon sokat tett 
a falujáért, de a politikába már nem talált vissza Nyáry Pál. 1871-ben a mai Széchenyi téren álló 
Stein ház tetejéről vetette le magát a mélybe.

Szerelmétől tisztes távolságban, mégis elérhető közelségben temették el Nyáregyházán a temető 
melletti platánsor végén, egy parkosított akácerdőben.

Pánti Anna operaénekesnő írása nyomán
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Nyáregyháza jellegzetessége, hogy négy, egymástól különálló belterületi részből (Alsó-
nyáregyháza, Felsőnyáregyháza, Károlyitelep és Szentimretelep) áll. További sajátossága 
a településnek a Felsőnyáregyházát, Károlyitelepet és Szentimretelepet összefogó Kos-
suthtelep, mely lényegében egy U alakú dűlőút mentén hol sűrűbben, hol lazábban, de 
jellemzően egymástól távol elhelyezkedő külterületi lakóházakból és erdei tanyákból áll.

1923 előtt a mai Csévharaszt és Vasad is Nyáregyházához tartozott, így a 4-es út Monor 
és Pilis közötti szakaszával közel párhuzamos útra felfűzve a település hat különálló bel-
területi részből állt.  A két levált település karakterében különbözik a mai Nyáregyházá-
hoz tartozó településrészektől, amennyiben Csévharaszt is és Vasad is egy-egy egyutcás 
ófalu köré épülve nőtt az egyes koroknak megfelelő beépítési móddal, építészeti karak-
terrel. Alsónyáregyháza, Felsőnyáregyháza, Szentimretelep, Károlyitelep esetében nem 
határolhatóak le különböző korokban épült területek, mind a négy településrészben 
vegyesen, mozaikosan találhatók hagyományos falusi parasztházak, az elsősorban az öt-
venes-hatvanas évekre jellemző kockaházak, a hetvenes években megjelent nyeregtetős 
– tetőtérbeépítéses típusházak és a köztük elszórtan megjelenő új lakóházak.

A falu központja Alsónyáregyháza, vagy Nyáregyháza. Itt találhatók a főbb intézmények, 
a múzeum, a műemlékek és a helyi védelem alatt álló értékek többsége.  Alközpontként 
működik Felsőnyáregyháza, mely Szentimretelep, Károlyitelep és Kossuthtelep köz-
pontja, valamint itt található a település működő temetője.

A település enyhén hullámos síksági területen helyezkedik el. Legmagasabb és legala-
csonyabb pontja között 7 m a különbség. Érdekessége, hogy az egyes településrészek 
homokbuckákra, kiemelkedésekre épültek.

A települések sávjában, valamint a közigazgatási terület nyugati határában jelentős ki-
terjedésű erdőterületek találhatók.  Az északi és a déli részen szántóterületek, szét-
szórtan gyepterületek találhatók, gyümölcsös területek csak elvétve.



ÖRÖKSÉGÜNK

Nyáregyháza a környező településekhez képest kiemelkedően gazdag építészeti örök-
ségben. Három műemlék és egy helyi védelem alatt álló épület található a településen, 
de több is érdemes rá.

A három műemlék mindegyike Alsónyáregyházán található.

A református – evangélikus templom (jobbra) a XIX. század végén épült, barokk stílus-
ban.  A templomot a két egyház közösen használja. 

A római katolikus plébánia, korábbi Balla – Fabiny – Wekerle kúria (lenn) feltehetően 
1800 körül épült klasszicista stílusban.  Az építtető Balla Endre, Pest vármegye máso-
dalispánja volt, akinek birtokát a szabadságharc bukása után elkobozták. A kúriát Fabiny 
Teofil kapta meg, aki a pesti egyetem első szemész professzora volt. Fiától, ifjabb Fa-
biny Teofiltól, aki a Tisza kormány igazságügyminisztere volt, vásárolta meg dr. Wekerle 
Sándor miniszterelnök, akinek ez a téli kastélya lett. (A nyári kastély a közeli Wekerle 
majorban, a mai Dánszentmiklós területén állt.) 

3.
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A Nyáry – Vásárhelyi kúria földszintes, hosszú, nyújtott téglalap alakú épület, a Nyáry, 
majd a Vásárhelyi család tulajdona volt. Hajdan 10 oszlop által tartott tornác futott vé-
gig udvari homlokzatán, ezek nagyrészét mára befalazták.  Az államosítás után lakásokat 
alakítottak ki az épületben. Jelenleg igen rossz állapotban van. 

régen...
és most
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2009-ben került helyi védelem alá a Református Harangláb és Templom Felsőnyáregy-
házán (jobbra). A mindössze 40 ülőhelyes református templom az 1980-as években 
épült az 50 évvel öregebb harangtoronyhoz. Különlegessége, hogy a tornyában lévő 
kisebb harang eredetileg Nyáry Pál gazdaságában volt munkára hívó harang, melyet az 
étkezések idejére is megkondítottak. Ez a harang kísérte utolsó útjára Nyáry Pált, az 
1948-as forradalom egyik vezéralakját. 

A Nyáry – Manno kastélyt (lenn) Nyáry Pál építtette 1844-ben, hogy közéleti szerep-
léséhez méltó lakása legyen. Halála után adta el a család a birtokot a görög Manno 
családnak. Egészen 1945-ig az időközben magyarrá lett Manno család volt a kastély 
tuajdonosa. 1910-ben a korábbi földszintes kúriát kibővítették, ekkor nyerte el mai 
formáját. Stílusa eklektikus, melyben a copf elemek dominálnak. Magántulajdonban van.
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A Csévharasztra vezető út mentén fekvő Leiden-majorban áll a századforduló táján 
épült Leidenfrost-kúria.  Az eklektikus stílusú épület 9 szobás.  Az előrelépő középrizalit 
kivételével az épület nyerstégla burkolatú.  A nyílások egy része faragott fa keretelést 
kapott.

A tulajdonos Leidenfrost Károly és családja a II. világháború idején elhagyta az országot. 
A kúriában 1945 után iskola, óvoda és lakások kaptak helyet. Jelenleg használaton kívüli, 
üresen áll, állapota rohamosan romlik.



10 | ÖRÖKSÉGÜNK

A Kozma kúria (jobbra) a XIX. században épült eklektikus stílusban. Korábban a helyi 
termelőszövetkezet használta, majd tésztagyár került a díszeitől megfosztott, átalakí-
tott földszintes épületbe. Jelenleg pálinka főzde működik az átláthatatlan, magas hullám-
pala kerítés mögött. 

Üres, elhagyott kúria Felsőnyáregyházán (jobbra lenn).

Eredeti állapotban megmaradt kétablakos oromfalas parasztház Felsőnyáregyházán 
(lenn).
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Elhagyott, üresen álló kétablakos deszka oromzatos parasztház faoszlopos tornáccal, 
ki-benyíló ablakokkal, a deszkaoromzatban három csúcsára állított négyzet alakú szel-
lőzőnyílással, Szentimretelepen (jobbra és jobbra lenn).

Felújított lakóépület Kossuthtelepen (lenn).
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Nyáregyháza római katolikus templomát 2001-ben szentelték fel a Két Szív tiszteleté-
re. Harminc méter magas tornyában három harang lakik (jobbra).

Az Evangélikus Egyházközösség gyülekezeti háza 1944-ben épült (jobbra lenn).

A Fájdalmas Szűz Anya Kegytemplom Károlyitelepen a térség egyetlen Mária kegyhelye. 
1850-ben épült, de mai formáját 1949-ben kapta meg (lenn).
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Feszületek

a római katolikus templom előtt (fenn balra)
Felsőnyáregyházán (fenn)
Károlyitelepen a kápolna előtt (fenn jobbra)
Szentimretelepen (jobbra)
Szentimretelepen a régi temetőben (jobb szélen)
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„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.”

Széchenyi István
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Az Alsónyáregyháza és Szentimretelep 
közötti parkosított akácerdőben található 
Nyáry Pál politikus és kedvese, Schodelné 
Klein Rozália operaénekesnő sírja.

1930 március 15-én avatták fel a Hősök 
terén a hősök szobrát, melyen az I. világ-
háború áldozatainak nevét tüntették fel. 
Később a második világháború kezdetén 
áldozatul esett két falubeli férfi neve is fel-
került az emlékoszlopra.



16 | ÖRÖKSÉGÜNK

Nyáregyháza területén négy természeti terület található: Alsónyáregyházától északra, 
délnyugatra, Felsőnyáregyházától északra, valamint Szentimreteleptől délnyugatra.

A Duna-Tisza közi kistáj legelterjedtebb erdőtársulásai a pusztai tölgyes és a gyöngy-
virágos tölgyes, a gyertyános és a nyíres. A gyenge termőképességű, homokos talajú 
község határának harmadát erdő foglalja el. Gyakori a szürke nyár, de a homok meg-
kötésére sokfelé telepítettek akácot. A község határában található védett növények az 
országban is ritkaságszámba menő érdes csűdfű, kései szegfű és homoki ternye. Állatvi-
lágának jellemző fajai az őz, nyúl, fácán, fogoly, fürj.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
4.

Településközpont

Belterületi lakóterületek

Kossuthtelep

Üzemi terület

Gazdasági területek
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Településközpont

A közel L lakú településközpont egyik szárán, a Nyáry Pál utcában helyezkednek el a 
főbb intézmények: a Községháza, a Kaszner Margit múzeum, a Nyáry Pál Általános Isko-
la, az Egészségház, a Kovács István Művelődési Ház, a református-evangélikus templom. 
A másik száron, a Dózsa György utcában a katolikus templomot és a műemléki védett-
ségű plébániát keskeny parksáv köti össze, mely az intézmények felől egy kiépített park 
és a műemlék, vagy műemléki védelemre érdemes épületek felé vezet.

A lakóépületek többsége az ország egészének vidéki építészetét meghatározó koc-
kaház és a hetvenes években divatba jött, a tetőtérbeépítéses vagy emeletes utcára 
merőleges nyeregtetős, loggiás, vagy erkélyes lakóház. Ezekkel és az emeletes Nyáry 
Pál Általános Iskolával együtt a településközpontban is a földszintes beépítés domi-
nál. A homlokzatképzésre a vakolt fal jellemző, többnyire törtfehér, vagy földszínekkel 
kombinált törtfehér színben. A lakóépületek előkertes beépítésűek, alacsony lábazatú 
áttört kerítéssel.
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Belterületi lakóterületek

A négy belterületi településrész építészeti karakterében nem különbözik. Jellemzően 
a XX. századra jellemző sátortetős kockaházak és nyeregtetős előkertes lakóházak 
alkotják a településképet, melyek között néhol meghúzódik egy-egy ottmaradt paraszt-
ház. Az utcák rendezettek, sokan gondozzák az előttük lévő közterületet. Viszonylag 
sok az elhagyott, üres, omladozó lakóház, melyek közül több még rossz állapotában is 
építészeti értékkel bír. Csapadékvízelvezető árok kevés helyen épült, a homokos talaj 
hamar elnyeli a vizet.

Alsónyáregyháza
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Felsőnyáregyháza (jobbra)
Szentimretelep (lenn)

Károlyitelep (lenn jobbra)
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Kossuthtelep

Két belterületi településrész között helyezkedik el Kossuthtelep, egy sajátosan alakult 
külterületi lakófunkciójú településrész, mely egy U alakú útra szerveződött. Az U két 
szára Felsőnyáregyháza két utcájába torkollik.

A telekosztások nem egy rendező elv mentén történtek. Vannak tanyatelkek, melyeket 
a meglévő tanyák körül alakíthattak ki a földek államosításakor, és vannak, melyek falu-
sias jelleggel, egymás mellett, a kertes gazdálkodásra jellemző módon alakultak.

Jellemző a területen a gazdálkodás, az állattartás.  Az előkert mélysége változó, de több-
nyire az úttól beljebb épültek a házak, melyek a növényzettől nem, vagy alig láthatók.

Az épületállomány nagy része leromlott állapotú. Jellegzetes tanyaépület kevés található 
a területen. Nem állapítható meg a területre egy meghatározó karakter sem a beépítés-
re, sem az építészeti kialakításra.



23 | ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Üzemi terület

A Nyáry-Manno kastély közvetlen szomszédságában épült üzem idegen testként műkö-
dik a település központi részén, lényegében a kastélykert helyén. Hosszú távú cél, hogy 
az üzem a funkciójának megfelelő helyre kerüljön a településen meglévő ipari-gazdasági 
célra kijelölt területek valamelyikén.
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Gazdasági területek

A gazdasági célra kijelölt területek nagyrésze még beépítetlen. A meglévő gazdasági 
épületek nem tekinthetők meghatározó karakterűeknek.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.

A FELÚJÍTÁS TÍZPARANCSOLATA

1. Ismerd meg környezeted értékeit, mielőtt hozzányúlsz!
2. Mutass példát szomszédaidnak és kövesd a jó példát!
3. Újítsd fel az eredeti építészeti tagozatokat és díszítéseket, mert az Istenek a részletekben laknak!
4. Használd ki a hagyományos beépítés előnyeit!
5. Először az udvar felőli szárnyat bővítsd és tetőtéri ablakot is csak az udvarra nyiss!
6. Garázst az utcára ne nyiss, a melléképületet a lakóházzal vagy a falazott kerítéssel 

szervesen építsd egybe!
7. Próbáld rekonstruálni a hagyományos ablakosztást, mert a homlokzat a ház arca, 

ablaka pedig a szeme!
8. Cseréld ki a vaslemez kaput hagyományos fakapura!
9. Ápold a ház előtti virág- és növény sort, mert a tied!
10. Ne zárkózz be, hanem lépj ki és segíts másoknak is!

AZ ÉPÍTÉS TÍZPARANCSOLATA

1. Mielőtt új épületet tervezel, kétszer is gondold meg, hogy a régit nem lehet-e felhasználni!
2. A tervezéssel építészt bízzál meg!
3. Ne feledd, hogy az építés közügy is!
4. Próbálj alkalmazkodni a kialakult beépítéshez és az utcaképhez!
5. A telek beépítésénél ne csak a házban, hanem udvarban és térfalakban is gondolkozzál!
6. Az udvart úgy tervezd, mint a házadat: olyan helyiségekről van szó, amely fölül csak 

a tető hiányzik!
7. Az oldalhatáron álló beépítést ne a szegénység, hanem a józanság és a kulturáltság 

jelének tekintsd!
8. Használd a hagyományos környezetkultúra elemeit: a tornácot, a falazott kerítést, a tetőfeljárót, 

és töltsd meg új tartalommal!
9. Az épület homlokzatánál alkalmazd a harmonikus arányrendszer törvényeit!
10. A kevesebb több: az egyszerűség nemessé tesz!

+1 A tervezéssel csak jó építészt bízzál meg; szegény ember ne vegyen olcsó dolgokat, mert ráfizet!

Meggyesi Tamás professzornak, a Műszaki Egyetem Széchenyi díjas egyetemi tanárá-
nak a tízparancsolatai általános érvényű tanácsok az építkezők, felújítók számára. Hogy 
Nyáregyházán mi az, ami illeszkedik a környezetbe, azt a helyi sajátosságok, szokások, 
hangulatok határozzák meg. A kézikönyv építészeti útmutatója ábrák, példák segítsé-
gével próbálja meg bemutatni, mit érdemes figyelembe venni, ha a faluban építkezést 
tervezünk.



TELEPÍTÉS 

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep falusias kiala-
kítású részei 

Nyáregyházán az oldalhatáron álló be-
építés jellemző. A településközpontban 
vegyesen található előkertes és előkert 
nélküli beépítés. Előkert nélkül többnyire 
középületek, üzletek épültek, lakóépület 
esetében javasolt előkert kialakítása. Elő-
kertes környezetben tartsuk a kialakult, a 
szomszédságra jellemző mélységű előker-
tet.

A melléképületeket a beépített oldalhatár 
mentén helyezzük el, a főépület mögött. 
Melléképület ne kerüljön a főépület elé az 
utcafrontra.

A lakóépületek az oldalhatár mentén, az-
zal párhuzamosan állnak, ami egységes az 
utcaképet és optimális telekhasználatot 
biztosít.

Új építés, vagy meglévő épület bővítése 
esetén az utcára jellemző ritmus meg-
tartása érdekében keresztszárnyat, ke-
resztirányú bővítést legalább az utcai 
homlokzatszélesség méretével mélyebben 
indítsunk.
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Kossuthtelep tanyás telkei

A tanyaterület beépítésénél vegyük figyelembe, hogy a telek nem egy, a belterületen 
szokásos építési telek nagyobb változatban. A beépítés módja alapvetően más, mint a 
másutt szokásos beépítési mód. A különböző funkciókat, melléképületek – legyen a 
tanya gazdálkodó, csak lakó, vagy vendéglátó, üdülő jellegű – itt nem egymás mögött 
helyezkednek el. A tanyákon mindig megtalálható a tanyaudvar, melynek jellemzői: 

 - a tanyatelek közepe nem beépített, hanem körbeépített 
 - az épületek többsége az udvar felé nyílik, kifelé zártak a homlokzatok 
 - különálló épületek alkotják a tanyát, mert a tanyaudvar nyári átszellőztetése 
  így biztosított és mert az épületek így könnyebben bővíthetők 

A tanyát fák veszik körbe, a fák védenek a szelektől, árnyékot adnak, és irányt mutatnak. 

Az épületek elhelyezésénél fontos szempont a védett elhelyezés, a megfelelő tájolás 
(a bejárati homlokzat legtöbbször kelet-délkeleti irányba néz), valamint a tanyapor-
ta és a tanyabejáró minél teljesebb szemmel tarthatósága. A lakó- és melléképületek 
elhelyezésének legfontosabb szempontja a célszerűség: az udvaron történő mozgás 
iránya, gyakorisága. Figyelembe kell venni a széljárást is, mely nemcsak a főépület helyét 
határozza meg: a nagyobb tömegű melléképületeket is igyekezzünk a telek hideg, sze-
les, északi oldalának háttal elhelyezni, így az egyes épületek védik egymást a szél ellen, 
s egyben a lehető legnagyobb védelmet biztosítanak az udvarnak is. Fákat is e logika 
szerint ültessünk.
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MAGASSÁG

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

A településen az épületek a Nyáry-Man-
no kastély, az általános iskola és néhány 
túlméretezett lakóépület kivételével föld-
szintesek, földszint + tetőtérbeépítésűek.
Településképi szempontból lényeges, hogy 
az épület ne emelkedjen ki a szomszédos 
épületek közül. A telekméretek általában 
megfelelő méretű alapterület elhelyezését 
teszik lehetővé egy, vagy legfeljebb egy 
még egy tetőtéri szinten.

TETŐHAJLÁSSZÖG

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

A hagyományos, és Nyáregyházán is jel-
lemző tetőhajlásszög a magyarországi ég-
hajlati viszonyokra reagálva 40°körüli, ami 
megfelelő védelmet nyújt a csapadéktól és 
az erős napsugárzástól is.

A mediterrán jellegű, alacsony hajlásszögű 
és a nagyhajlásszögű alpesi tető tájidegen, 
alkalmazásuk nem javasolt.



29 | ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

TETŐFORMA

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

Nyáregyházára az egyszerű tetőformák jellemzőek. Ne építsünk összetett, bonyolult 
formájú tetőt, az az utcaképet is rontja, a kivitelezési hibák esélyeit is növeli és a pad-
lástér sem lesz jobban kihasználható alkalmazásukkal.

Az utcára, a szomszédos épületekre jellemző tetőformát válasszunk. Oromfalas, utcára 
merőleges nyeregtetős környezetben maradjunk az oromfalas, utcára merőleges nye-
regtetős tetőformánál, sátortetős környezetben sátortetős, vagy kontyolt nyeregtetős 
épületet építsünk.

A tetőtérbeépítés szükségmegoldás! Amennyiben a telekméret lehetővé teszi, föld-
szintes épületet tervezzünk, ennek használata is kényelmesebb, télen-nyáron kelle-
mesebb és olcsóbban fenntartható a hőmérséklete.

Ha nem oldható meg másként a szükséges alapterület biztosítása, elsősorban tető-
síkablakok elhelyezése javasolt, ez egyszerűbb, vagyis kedvezőbb formát és nagyobb 
bevilágítást jelent, mint a kutyaólak.

Kiemelt tetőablak alkalmazása során törekedjünk minél kevesebb, egyforma ki-
emelésre, egyenletes ritmusú kiosztással.



30 | ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

SZÍNHASZNÁLAT

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

A rikító, harsány, homlokzatszínezés hamar kimegy a divatból, uralja az utcaképet, ked-
vezőtlen látványt okoz. Az erős színű épületek egymás mellett kellemetlen összhatást 
eredményeznek.  A belterületen a hagyományos pasztell-, elsősorban földszínek, a kül-
területen a fehér, vagy sárga meszelt falat idéző színek használata javasolt. Kevés színt 
használjunk! Több szín alkalmazása esetén azok egymással harmonizáljanak. A sötétebb 
színeket kisebb felületen használjuk, a nagy felületek legyenek világosak.

TORNÁCOK

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

Nyáregyházán a parasztházak közül nem mind tornácos, de a kis- és középnemesi kú-
riák mindegyike rendelkezik tornáccal, ámbitussal. Ezek az átmeneti terek több szem-
pontból is hasznosak: nyáron árnyékolnak, télen beengedik a napsugarat az épületbe, 
kinti tevékenységhez pedig védett helyet biztosítanak. Új építésű házaknál is javasolt 
alkalmazásuk, erre Nyáregyháza új épületeinél látunk is szép példákat (ld. 42. old.).
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AJTÓK, ABLAKOK

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

A parasztházak jellemző ablakai a hatsze-
mű, ki-benyíló ablakok, sok esetben a két 
réteg között ráccsal. A polgárosodó, vagy 
kisnemesi réteg lakóházai esetében a T 
osztású, alul nyíló ablak alkalmazása volt 
gyakori. Mindkettőre jellemző az álló tég-
lalap alak, melynek arányai nagyon hason-
lóak. Később a kockaházaknál megjelent a 
fekvő téglalap alakú, háromosztású ablak 
típusa, melynél a két markáns osztás ál-
tal megjelenik az álló téglalap motívum. Új 
építés esetén alkalmazzuk a hagyományos 
arányrendszert!

Az ablakoknak kitüntetett szerepük volt, 
amit vakolatdíszekkel, vagy az ablaktokok 
finom faragásával sokszor ki is emeltek, 
még a legszegényebbek is.

Felújításkor az épület korának, anyaghasz-
nálatának megfelelő minőségű és anyagú 
nyílászárót használjunk. A hagyományos 
építési anyagoktól idegen a műanyag nyí-
lászáró, a műanyagredőny, a készen kapha-
tó vakolatdísz. Kerüljük ezek alkalmazását! 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZ-
NÁLAT

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

Nyáregyházán a vakolt vagy fehér meszelt 
homlokzatképzés jellemző. Új épület, vagy 
felújítás során a homlokzat egésze, vagy 
nagy része vakolt felületet kapjon, ami 
kő-, tégla-, vagy faburkolattal egészíthető 
ki. Kettőnél több féle homlokzatburkolati 
anyagot ne használjunk!

Kedvezőtlen utcaképet eredményez, a kö-
zösségnek hátat fordít, így barátságtalan 
hatású, ha a közterület felé ablaktalan, vagy 
csak alárendelt helyiség kisméretű ablakai 
kerülnek. Arccal forduljunk az utca felé!
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üzemi terület

A településközpontban lévő üzemi épüle-
tek homlokzatát – míg nem kerülnek el 
egy, a funkciónak jobban megfelelő telep-
helyre a település területén rendelkezésre 
álló gazdasági területek valamelyikén – ja-
vasolt a lakóterülethez jobban illeszkedő 
módon kialakítani. Könnyűszerkezetes, 
bontható, de nemesebb homlokzati anyag, 
kellemesebb színhasználat alkalmazása ja-
vasolt.

gazdasági területek

A lakott területektől távolabb eső nagy 
tömegű épületek esetében a funkció-
nak megfelelő, de igényes anyaghasználat, 
színdinamikai tervezés, a monotónia elke-
rülése javasolt.
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RÉSZLETEK

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

Az épületrészletek alkalmasak arra, hogy 
az egymáshoz tömegükben hasonló épü-
leteket jellegzetessé tegyék. Őrizzük meg 
a hagyományos építészeti elemeket!

Átértelmezve a kortárs építészetben is al-
kalmazhatunk hasonló, visszafogott finom 
részleteket, melyek egyedivé varázsolják 
házunkat.

KERÍTÉSEK

településközpont, belterületi lakóte-
rületek, Kossuthtelep

Nyáregyházára az előkertes beépítés jel-
lemző, az épület előtt kert és kerítés van. 
Ha a kerítés tömör, vagy áttört, de nád-
szövettel, fémlemezekkel, vagy bármilyen 
más anyaggal eltakart, az épület erődít-
mény-szerűvé válik, elveszti kapcsolatát 
az utcával. A tömör kerítéssel nem csak a 
külvilágot zárjuk ki, magunkat is bezárjuk. 
Alkalmazzunk áttört kerítést, mely az elő-
kert átszellőzését, benapozását is biztosít-
ja, és az utcakép szempontjából is lényege-
sen előnyösebb, mint a tömör fal. 

A meglévő tömör kerítés megjelenését 
növény befuttatásával lágyíthatjuk
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KERTEK

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

A rendezett kert, a virágok, növények nagymértékben hozzájárulnak a település képéhez, de kertünk, sőt a lakás klímájához is. Fon-
tos, hogy az éghajlatnak, talajviszonyoknak megfelelő növényekkel ültessük be a kertet.  Az örökzöldek, tuja-félék tájidegenek, az 
éghajlat sem megfelelő számukra.

A nyáregyházi homokos talaj is alkalmas díszkertek, konyhakertek kialakítására.  A dísznövények közül homokos talajba, napos, szá-
raz, meleg helyre ültethető pl. a pázsitszegfű, a gólyaorr, a kökörcsin, az orvosi zsálya, a varjúháj, a kövirózsa. A haszonnövények közül 
megterem a sárgarépa, paprika, paradicsom, tök, cukkini, retek, torma, fokhagyma, futóbab, rebarbara, dinnye, szőlő, kajszibarack.

A faluhoz, a falusi hangulathoz hozzátartoznak a haszonállatok.  A kapirgáló, nem tápon, mesterséges környezetben nevelt baromfik 
nagyon keresettek.  Aki teheti és vállalja a folyamatos gondoskodást, tartson libát, tyúkot, gyöngytyúkot, kecskét, ahogy Nyáregyhá-
zán sokan teszik az udvaron, vagy akár az erdő szélén szabadon engedve.
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üzemi terület

A lakott területbe ékelődött ipari funkciójú területet javasolt növényzettel határolni. A 
telekhatár mentén háromszintes növényzettel (gyepszint, cserjeszint, lombszint) vagy 
ahol erre nincs elegendő tér, élőkerítéssel a szükséges zöldfelület is biztosítható, a 
településbe pedig szinte parkként illeszkedik a terület úgy, hogy a növények, vagy nagy 
részük egy funkcióváltás esetén megmaradhat.

gazdasági terület

A gazdasági területek településképbe, tájba illesztése, a természet egyensúlyának fenn-
tartása, az esztétikus látvány biztosítása miatt fontos az összefüggő nagy zöldterületek 
kialakítása és fenntartása. Többszintes növényzet telepítése javasolt a területen honos 
fajok alkalmazásával.
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ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

Kockaházak:
Nyáregyházán is meghatározó épülettípus a ’60-as évek falusi építészetére jellemző 
sátortetős kockaház. Ezek építészeti megítélése nem túl pozitív, de jó alapot jelente-
nek ahhoz, hogy jó érzékű építész nem túl nagy anyagi ráfordítást igénylő átalakítással 
egyedivé és követendő jó példává varázsolja. Energetikai felújítás során ügyeljünk a 
nyílászárók arányára – a hőszigetelés ne csökkentse a nyílásméretet, mert az torzítja az 
arányokat. Ne cseréljünk feleslegesen nyílászárót: a fa ablak szépen öregszik és sokáig 
javítható. Kettőnél több színt ne használjunk a homlokzaton. Ne díszítsük túl a homlok-
zatot. Ha redőnyt alkalmazunk, az legyen az ablakkal megegyező, vagy közel megegyező 
színű, a redőnyszekrény maradjon rejtve. Fontoljuk meg a táblás külső árnyékoló hasz-
nálatát, ami a homlokzatot is kedvezően alakítja.

Oromfalas nyeregtetős lakóházak:
Nyáregyháza másik jellemző épülettípusa a földszintes, a hagyományos parasztházakhoz 
hasonló arányú, de annál nagyobb, többnyire tetőtérbeépítéses lakóház. Felújításkor 
alkalmazzunk nemes anyagokat: égetett cserép fedést, világos vakolt homlokzatot. Er-
kélyt, loggiát ne építsünk, idegenül hat falvainkban, használati szempontból sem indokolt. 
Finom vakolatarchitektúra, külső árnyékoló, zsalugáter vagy tömör deszka is alkalmaz-
ható, melyek a homlokzat arányait javíthatják.

Parasztházak:
A parasztházak felújításának esetében az előző két típusnál is fokozottabban érvé-
nyes, hogy ne rontsuk el. Anyag- és színhasználatban ne térjünk el a hagyományostól. 
Arányait tartsuk meg. Lehet hozzáépíteni, erre egy, a meglévő épületre merőleges új 
szárny javasolt legalább 5 m-rel az utcai homlokzattól hátrafelé. Nyílászáróit lehetőség 
szerint tartsuk meg. Ha már nem javítható, ne cseréljük „korszerűbb” anyagúra, más 
méretűre, ma már újonnan elkészíthetők az eredetivel megegyező ablakok, ajtók. A 
parasztházak építésekor még nem készült talajnedvesség elleni szigetelés. Megfelelő 
szerkezetek alkalmazásával ezek az épületek is szárazon tarthatók, ezért is fontos, hogy 
ne változtassunk alapvető szerkezeteken: műanyag ablak nem csak, hogy nem illik ehhez 
az épülettípushoz, de penészesedést is okoz, ne alkalmazzuk!



38 | ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA (UTCÁK, KÖZPARKOK)

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

Az utcakép meghatározó elemei a burkolatok és a zöldfelületek. A járdák, kapubehajtók 
anyagaként térkő, vagy tégla alkalmazása javasolt, melyek között a csapadékvíz hamar 
elszivárog.

Az utcai zöldfelületek esztétikai és ökológiai értékét árnyékot adó fasorokkal, szá-
razságtűrő virágokkal, talajtakaró növényekkel, alacsony cserjékkel beültetett utcaker-
tekkel növelhetjük. A légvezetékek alatt kisebb lombkoronájú fákat célszerű telepíteni. 
A külterületi dűlőutak és a tanyákhoz vezető bekötőutak mentén fasorok telepítése 
javasolt.

A település központjában a római katolikus templom és a plébánia között, a Dózsa 
György út és a sportpálya között az úttól fa- és cserjesorral elválasztva sétány és park 
alakítható ki korszerű és kényelmes utcabútorokkal.
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EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

településközpont, belterületi lakóterületek, Kossuthtelep

A kültéri gépészeti egységek elhelyezését ne bízzuk csupán a szerelőre, akinek a dolga, 
hogy működjenek a berendezések, szerelvények, de nem dolga a településképpel való 
törődés.

Legjobb, ha már a tervezés során kérjük a tervezőt, hogy biztosítson számukra megfe-
lelő helyet akkor is, ha abban a pillanatban nem tervezünk klímaberendezést, parabola-
antennát vagy más egyebet felszereltetni.

A homlokzaton, az utcához közeli falszakaszon ne helyezzünk el gépészeti berendezé-
seket!
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A napelem, napkollektor korszerű, alkalmazzuk, de az utcai homlokzatot ne borítsuk 
velük!

A tetőgerinchez közel, kis mennyiségben, építész által tervezetten napelemek elhelyez-
hetők.

A csapadékvíz elvezetése, a légkábelek, transzformátorok, átalakítók elhelyezhetők kul-
turáltan is. Ne uralják az épület homlokzatát, az utcaképet!



JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA
ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

A római katolikus templom az Alsónyáregyháza központját jelentő két utca, a Dózsa 
György utca és a Nyáry Pál utca sarkán található, a Nyáry Pál utca tengelyével szemben.

Az egyszerű tömegformálású, visszafogott építészeti eszközökkel megformált templom 
2000-2001-ben épült.

6.



Új és felújított lakóházak Alsónyáregyházán

A különböző társadalmi rétegek építészete mindig hatással volt egymásra. A népi és kis-
nemesi építészet elemeit harmonikusan ötvöző lakóépület (jobbra) igényes anyaghasz-
nálattal, mértéktartó díszítőelemek alkalmazásával épült. Tömegformálása illeszkedik a 
falusi környezetbe, de lehetővé teszi a mai igényeknek megfelelő alaprajzi kialakítást. 

Deszkaoromfalas, parasztház (jobbra lenn) beépített tornáccal, téglakeretes és külső 
spalettás ablakokkal.  Anyaghasználata igényes, színezése a hagyományokat követi.  Az 
épület részletgazdagsága még éppen nem sok.

A kortárs építészeti eszközökkel tervezett épület (lenn) a falusi lakóházak elemeit 
(oromfal, tornác) újraértelmezve alkalmazza, nem hagyományos, de a faluképbe illő szí-
nezéssel.
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Külterületi tornácos lakóház (jobbra) Alsónyáregyháza határában. Az ablakok hagyomá-
nyos osztásúak. A tetőtérbeépítés a tető síkján belül történt, tetősíkablakokkal. Anyag-
és színhasználata hagyománykövető. A kert parkosított, gondozott.

Jellegüknek megfelelően felújított, karbantartott falusias lakóházak Felsőnyáregyházán. 
(lenn és jobbra lenn)
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A növénnyel befuttatott kerítés és kapu 
(balra) otthonossá teszi az egyszerű be-
járatot, a futónövény a gazdagon faragott 
kaput (jobbra) pedig kiemeli. A kapuhoz fa-
ragott postaláda is készült.

Jó példák alacsony lábazatú áttört, deszka 
betétes kerítésekre. (lenn)
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Gondozott pihenőkertek (jobbra)

Homokos talajon termő haszonnövé-
nyekkel (szőlő, zöldségek) beültetett kert 
(lenn)
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JÓ PÉLDÁK 
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Irányítótábla forgalmas kereszteződésnél (jobbra)

Tetősíkkal párhuzamosan elhelyezett napelemek (lenn)
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