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Nagy öröm számomra, hogy Nógrád megye és egyben Magyarország egyik legrégebbi településének a 
polgármestereként figyelmükbe ajánlhatom az Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott Érsekvadkert 
Településképi Arculati Kézikönyvét, és a hozzá kapcsolódó, az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott,
x/2017. y.zz. településképi rendeletét. 
Mi, vadkertiek büszkék vagyunk gazdag történelmünkre, büszkén viseljük hazánk egyik legszebb népviseletét, és 
nagy örömmel üljük meg több évszázados ünnepeinket, miközben tudjuk, az ország egyik legszebb részén élünk. 
Nógrád megye hatodik legnagyobb településeként községünk napjainkban egyre jobban igyekszik arculatának 
megújulásával ismételten elfoglalni a megyében korábban mezővárosként betöltött kiemelkedő gazdasági, 
politikai és kulturális szerepét. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a civil kezdeményezések támogatására, régi hagyományaink felelevenítésére, és 
folyamatos fejlesztésekkel mindent megteszünk azért, hogy községünk egyre élhetőbbé váljon az itt lakók 
számára. 
Ez az Arculati Kézikönyv a község meglévő épített értékeinek felvonultatása, a település karakterének 
megcsillantása, és a jövő építkezéseire vonatkozó ajánlások megfogalmazása révén a felsorolt értékek 
megőrzésének, illetve a felsorolt célok megvalósításának egyik eszközévé válhat.  
Őszintén remélem, hogy ez a Kézikönyv segítségül szolgál az itt élőknek és az ide költözni vágyóknak egyaránt, 
hogy életterüket, lakókörnyezetüket a meglévő épített örökséghez illesztve otthonossá, esztétikussá alakíthassák. 
 
 
Érsekvadkert, 2017 novembere.       Dr Kovácsné Nagy Mária 

                      polgármester 
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Érsekvadkert Nógrád megye nyugati részén, a 22. sz. közút mentén, Rétság és Balassagyarmat között helyezkedik el. A 
Balassagyarmati járáshoz tartozik, önálló önkormányzati hivatala van. A megye községei közül a legnagyobb lakosságszámmal 
rendelkezik (2016. január 1-én lakónépessége: 3468 fő). 
A település a Börzsöny lábánál, a Nógrádi-medencében helyezkedik el. Természeti adottságait tekintve, kezdetben „vadkert”-
azaz vadaskert volt, kiterjedt erdőséggel, majd a terület talajának jó minőségét kihasználva egyre több területet vontak művelés 
alá. Jó mezőgazdasági adottságait mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 1700-as évek elején mezővárosi rangot kapott, évi 
négy vásár tartásának jogával. 
Nevében az „Érsek” előtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre utal. Érsekvadkert (régebben csak Vadkert) a 
megye legrégibb településeinek egyike. A király által gyakran járt útvonal mellett, szolgálófaluként tartották számon. Plébániáját 
először egy 1223-as irat említi, 1283-ban az érsek udvarnokainak (udvari cselédjeinek) lakóhelye. A mai Érsekvadkert története a 
korabeli összeírásokban szereplő három falu: Felső-Vadkert, Közép-Vadkert és Alsó-Vadkert történetéből tevődik össze.  
A történelem viharai nem kímélték: a 16. század közepén a török hódoltság részeként lakossága igen megfogyatkozott, a török 
hadak nagy pusztítással többször is átvonultak a településen. Az új honfoglalás folyamata a török uralom megszűntével 1688 
körül kezdődött. A régi lakosság bujkáló maradéka visszatért, és kiegészülve az érsekség más falvaiból érkezőkkel, és újjáépítette 
a falut, ami a Rákóczi szabadságharc alatt már a megye egyik legnagyobb településének mondható. Ezt követően, mint - mint az 
esztergomi érsek hűbérbirtoka – elnyeri a mezővárosi rangot. A községhez több puszta – így Szentlőrinc-puszta, Hajduárok, 
Káposztás és Mogyoróspuszta – is tartozott. 
A kuruc-labanc összetűzés során a terület ismét hadszíntérré vált. Ahogy a közelben zajló Romhányi csatából 1710-ben, úgy az 
1848-49-es szabadságharcból is kivette Vadkert a részét, nem csupán honvédeket állított ki, de Görgey fejsebét is itt kezelték az 
akkori esperes, Mészáros Imre plébániáján.  
A 19. század végén a település lakossága (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott földhöz. Újabb fellendülés 
következett a falu életében a kiegyezést követően: a lakosok hitelszövetkezetet tartottak fenn, két gőzmalom is működött, egyre 
többen foglalkoztak iparosi, kereskedelmi tevékenységgel. A gazdasági fejlődés töretlensége egészen a trianoni határok 
meghúzásáig tartott, ám ekkor az addig élénk kereskedelmi utak lezárultak.  
Az első, majd a második világháború és az azt követő 40 év újabb gátakat vetett a fejlődés útjába. A főterén lévő hősi emlékmű 
őrzi az I. és II. világháború harcaiban elesettek, a deportált zsidó polgárok és a bevonuló szovjet csapatok áldozatainak nevét.  
A község a rendszerváltás utáni időkben osztozik a magyar vidékre, és a nógrád megyei falvakra különösen jellemző negatív 
gazdasági társadalmi folyamatokban – elöregedés, elvándorlás, növekvő munkanélküliség – de ez a negatív tendencia az utóbbi 
években megállt, sőt visszájára fordult. A magas színvonalú óvodai és iskolai nevelő munkának köszönhetően egyre több fiatal 
választja lakóhelyül a települést. 
Érsekvadkerten máig élnek a néphagyományok, az itteni népviselet a nógrádi viseletek legdíszesebbjei közül való. Újabban 
felelevenítették a jellegzetes helyi étel, a vadkerti nagygönc készítésének hagyományait is.  
 

ÉRSEKVADKERT BEMUTATÁSA 
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Érsekvadkert nyolc országos védettségű műemlékkel büszkélkedhet, és területén mintegy 23 
országosan nyilvántartott régészeti lelőhely található (Hősök tere, Kecskedomb, Kétlókos köze, Lókos-
part1-5, Sertéstelep, Szentlőrinc, Középkori falumag, Kamillaüzem, Dejtári szőlők alja, „Felsővadkert’’, 
Felső pást1, Malom-úti dűlő, Murga, „Alsóvadkert’’, Sportpálya utca, Homokbánya, Göröc-dűlő I-II., 
Rácok-szállás). 
 
Római katolikus templom és Szentháromság-os zlop: 
A Szent András templomot a feljegyzések szerint Esterházy Imre esztergomi érsek építette újjá 1745 
előtt egy korábbi épület felhasználásával barokk stílusban. Az egyhajós keletelt templom nyugati 
homlokzata előtt kiemelkedő középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel 
épült. Szentélyéhez mindkét oldalon sekrestyék kapcsolódnak. Az egyszerű nyeregtetővel fedett épület 
belső terei csehsüveg boltozatúak, a hajó bejárati oldalán karzat van.  Az épület jó állapotú, ma is 
szolgálja a község hitéletét. 
A templom bejáratának közelében áll egy kőkereszt, festett korpusszal és Máriával, valamint a déli 
oldalánál  található az 1865-ből származó Szentháromság-oszlop. 
 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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Római katolikus plébániaház: 
A házat 1743 körül építette a templomépítő esztergomi érsek barokk stílusban. A földszintes, 
manzárdtetővel fedett épület L alaprajzú. Kapuja a déli homlokzat középtengelyében 
helyezkedik el. Ucai szárnya egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű,, részben boltozott 
helyiségekkel. Az udvari szárnya kéttarktusos alaprajzú, homlokzatán nagyméretű beüvegezett 
nyílások találhatók. 
 

Drágffy-kúria: 
Az 1790 körül barokk stílusban épült 
kúria L alaprajzú földszintes 
saroképület. A nyeregtetővel fedett 
épület nyugati szárnya alacsonyabb, 
mint a főhomlokzatot is magába foglaló 
déli szárnya. Vélhetően az eredeti  
épülettömeg csak a déli szárnyból állt és 
a későbbiekben bővítették a nyugati  
toldalékkal és az udvar felé tornáccal. A 
19. századi nyílászáróit megőrző kúria 
helyiségei síkfödémesek. 
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Kálvária: 
A kálvária együttese a kápolnából, az előtte 
álló feszületből, a szabadtéri szószékből és a 
teret körülvevő stációkból áll. A szabadon álló 
kápolna historizáló épülete 1904-ből való. Az 
egyszerű, íves záródású szentéllyel készült, 
dél-nyugati homlokzata előtt középtorony 
emelkedik. A síkmennyezetes hajó bejárati 
oldalán karzat található, szentélye félkupolás 
fedésű, míg a toronyalja dongaboltozatos. 
A bekerített együttes nyugati sarkában önálló, 
téglalap alaprajzú kiskápolna található, mely 
felirata tanúsága szerint 1905-ben épült. 
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A Ballasagyarmat felé vezető országút mellett található 
Szentlőrincpuszta. Itt áll a korábban műemléki védettséget élvező,  
1840 körül klasszicsista stílusban épült intézői lak. A szabadon álló, 
téglalap alaprajzú földszintes épülethez észak-nyugati oldalon 
utólagos toldalék épült, innen nyílik pincelejárata. A kéttraktusos ház 
észak-nyugati homlokzatán, a völgy felé nyíló kilátással, falazott 
oszlopokkal tagolt tornác nyílik. 
 

A községben jelentős számban találhatók helyi védett értékek, melyeket a 6/2012. (VIII.2.) rendelet szabályoz. 
 
Területi védelmet élveznek: 

- a községi temető (118/1,2 hrsz.) értékes síremlékekkel, épített temetkezési helyekkel, 
- zsidótemető (1306 hrsz.), 
- Szentlőrinc-pusztai temető (0129/5? hrsz.), 
- Rákóczi út egésze,  
- Petőfi út faluközpontba eső része. 
 

Egyedi védelemben részesültek: 
- a közemető kriptái és kápolnái (Szent Anna kápolna, Drágffy kápolna, haranglábak) 
- a község utcáin található keresztek, útszélli szentek szobrai, emlékművek, úgymint: 

a Rákóczi úton (1608 hrsz.- Klinger, 812 hrsz.-csendőrház mellett, 811/4 hrsz. faluszélli patak felé), 
a Petőfi úton (1239/2 hrsz. --- Nagy-féle, Petőfi út és Gárdonyi út sarok), 
Kápolna (Rákóczi út dél-keleti vége), 
Jánoska-park (Nepomuki Szent János szobra), 
Lourdesi barlang (Hősök tere), 
Világháborús Emlékmű (Hősök tere) 

- a községben található jellegzetes lakóházak, középületek, úgymint: 
Rákóczi út 83. (293/13 hrsz.)  Posta, 
Rákóczi út 91. (313 hrsz.) Községháza, 
Rákóczi út 93. (314 hrsz.) Ary Erzsébet óvoda homlokzata, 
Rákóczi út 97. (429 hrsz.) Helytörténeti Emlékház, 
Rákóczi út 146. (922 hrsz.), 148. (918 hrsz.), 150. (914, 915, 916, 917 hrsz.), 152. (913 hrsz.)  számú 
házakból álló együttes, 
Rákóczi út 149. (779 hrsz.) Felső iskola, 
Rákóczi út 166. (906 hrsz.) alatti lakóház, 
Rákóczi út 216. (834 hrsz.) alatti lakóház, 
Rákóczi út 190. (981 hrsz.) volt gabonaforgalmi épület, 
Petőfi út 26. (1154 hrsz.), 27. (1292/1 hrsz.), 28. (1153 hrsz.), 29. (1291/1 hrsz.), 31. (1290/1 hrsz.)
számú házakból álló együttes, 
Petőfi út 36. (1149 hrsz.) Gyógyszertár, 
Petőfi út 1. (1305 hrsz.) Zsidó emlékház, 
Petőfi út 37/A. (314 hrsz.) Közösségi ház, 
Újsor 2. (1790 hrsz.), 4. (1789 hrsz.), 6. (1788 hrsz.), 8. (1787 hrsz.) számú házakból álló együttes, 
Hősök tere 3. (349 hrsz.) Cserkészház, 
Petőfi út 44. (333 hrsz.) Malom épülete, mint ipartörténeti emlék, 
Petőfi út 46. (334 hrsz.), 48. (335 hrsz.) alatti lakóházak, 
Erdősor utca (1283? hrsz.) régi víztorony, mint ipartörténeti emlék 
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A temetők régi sírkövei, kriptái egy eltűnt világ ember- és 
istentisztelétéről szólnak hozzánk, koruk ízlésének megfelelő 
egyszerűséggel, de a kőfaragó mesterség magas színvonalán. 
 

Helyi jelentőségűek azok a változatos formai 
kialakítással létrehozott szakrális emlékek is, keresztek, 
képoszlopok, melyek visszatükrözik az egykori 
Érsekvadkertiek hitbéli buzgóságát.  
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A falu helyi örökségének kiemelkedő értéke a máig megőrzött történeti  
településszerkezeti magja, melyet az újabb korok beépítései nem roncsoltak, hanem 
kiegészítettek. A korai időktől kezdve kialakult, a Vadkerti-patak völgyének keleti 
oldalára települt, mai Rákóczi út kapcsolta be a települést az észak-déli irányú 
középkori kereskedelmi vérkeringésbe.  
A fő út temlpom közelében kiteresedő egykori vásárosutca-szerű térszerkezete 
alapozza meg a mai település központját is. Az egykori mezővárosi rang is jelzi ezt a 
térségi szerepkört. 

Az második katonai felmérés (1806-
1869) térképén már hangsúlyosan 
jelenik meg a mai Petőfi utca patak 
völgyet átszelő nyomvonala. Kialakul a 
falura jellemző, keresztirányú főutcák
szerkezete. Ezt az alapot egészítik ki 
majd a népesség-gyarapodás igényéből 
létrejövő mai utcák és beépítések. 

 

Az első katonai felmérés (1768-1787) 
egy utcás faluként ábrázolja a 
települést, jól követhető az eredeti  
utcarendszer, mely a község tovább 
fejlődésének alapja. A főútról csak a 
mai Kossuth utca ágazik le. 
 

A település XIX. századi fejlődése 
alapozza meg annak a háztípusnak a 
helyi megjelenését, amikor a telek 
teljes utcai vonalát beépítik, ezáltal zárt 
térfal jön létre a városiasodó falu 
főutcáin. Az egykori fésűs beépítés 
utcai keresztszárnnyal való 
kiegészítése és a telek áthajtó-kapun 
való megközelítésének sajátos mintája 
alakult itt ki. Ezt a mintát akkor is 
követik, ha a tulajdonos tehetőssége, 
térigénye kisebb. Ez esetben a 
főépületet és a telek másik oldalára 
épült melléképültet zárt kerítésfal köti 
össze. Így jön létre a számos védett 
házat tartalmazó, ma is meglévő 
városias utcakép. 
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A Nógrádi-medencében fekvő település területének jelentős részét a 
mezőgazdasági művelés alatt álló, nagytáblas szerkezetben elhelyezkedő, jó 
minőségű termőföldek teszik ki. A megművelt kultúrtájon a domborzatot patakok 
tagolják, melyek több, kisebb-nagyobb vízfelületet is táplálnak. A Vadkerti-patak 
átfolyik a falu lakott területén - és ez a településszerkezetben is meghatározó. A 
Derék-patakra települt víztározó határos a településsel, az itt kialakult változatos 
vízi növény- és állatvilág természeti értékén túl, turisztikai vonzerőt is jelent.  
Ebben a mozaikos tájszerkezetben az erdők megjelenése inkább a település keleti 
határán, a Lókos-patak völgyéből kiemelkedő dombhátakon jellemző. A 
vízfolyásokat kisebb ligeterdők, rétek kisérik. A tájkép meghatározó elemei az 
utakat kísérő fasorok, erdősávok, melyek a mezőgazdasági táblákat szegélyezik. A 
település egy része (főleg az erdősült területek) az országos tájképvédelmi 
övezetbe tartozik, ill. a vízfolyások mente az országos ökológiai hálózat része.  
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Eltérő karakterű települési területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 
település karakter bemutatásával. 
 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4

Hagyományos beépítésű, központi falusias területek

Változó megjelenésű falusias területek

Változó megjelenésű gazdasági területek

Beépítésre nem szánt területek
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Érsekvadkert főutcáin, a Rákóczi és a Petőfi úton kialakult területek sajátossága, hogy a 
faluközpont közelében az egyébként fésüs beépítések helyenként zártsorúvá válnak. Az 
általánosan oldalhatáron álló épületek utcafrontjára, utcával párhuzamos gerincű 
keresztszárnyak épültek áthajtó-kapuval. Ezt a zárt utcaképet aztán fellazítják azok a 
hézagosan zártsorú beépítések, ahol a fő- és melléképületet magas kerítésfal köti össze az 
utcai telekhatáron, melyben nagyméretű kapu helyezkedik el. Ahogyan távolodunk a 
településvégek felé, úgy lazul fel mégjobban ez a zárt térfal és már csak az oldalhatáron álló 
beépítés marad. A központi területektől távol eső kivétel az Újsor utca keleti vége, ahol 
néhány ingatlanon a fent említett zársorú beépítés van, míg a telkek környezetére ez nem 
jellemző. 
Az épületek előkert nélkül épületek az utcai határvonalra. 
A központi területen a Rákóczi és Petőfi utcák kereszteződésének keleti oldalán alakultak ki 
az elmúlt fél évszázadban azok az eredeti szövetet nem követő, modernista beépítések, 
melyek a szocialista tervgazdaság részeként fejlesztették a települést. Ezek a kereskedelmi 
és intézményi épültek többs zintesek, homlokzati kialakításuk, tömegformálásuk elüt a 
hagyományos faluképtől. 
A hagyományos falusias területeken az épületek jellemzően földszintes beépítésűek, a 
nagyméretű telekingatlanokon a lakóépületek mellett a gazdálkodást kiszolgáló épületrészek  
és melléképületek is épültek.  A házak kivétel nélkül magastetősek és jórészt cserépfedésűek. 

HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSŰ, KÖZPONTI- FALUSIAS TERÜLETEK 



 

 

Eltérő karakterű településrészek |17 

 

 

 

  

A főutaktól távol eső mellékutcák területének mai beépülése az 1950-es évektől 
datálható. Az ekkor keletkezett beépítések még követik a hagyományokat:  hosszúházat és 
nyárikonyhát helyeznek el a telken. A társadalmi, politikai változások következtében, a 
megszűnő háztáji gazdaságnak már nincs szüksége nagyméretű telekre. Ekkor jelentek 
meg a településen a kisméretű telkekkel nyitott új, szabályos rendszerű utcák, ahol  
elsőként a sártortetős lakóépületek, majd később a nagyobb alapterületű lakóházak  
épülnek. A patakvölgy kétoldalára, a dombhátakra felkúszó új lakóterületek fokozatosan 
épülnek be, mely az épületállomány építészeti megjelenésében is megmutatkozik. A 
legfiatalabb beépítésnek tekinhető Hunyadi úton már a kertvárosias megjelenésű 
kétszintes, esetenként iker, vagy sorházak épülnek. 
 Ezen a területen lévő telkeken is nagy többségben oldalhatáron álló beépítés alakult ki, az 
épületek az adott utcára jellemző szintszámúak, földszintesek, tetőtérbeépítésűek, vagy 
éppen emeletesek, de kivétel nélkül magastetős fedésűek. A házakat az utcára jellemző, 
azonos előkert mélységgel építették az utcai határvonal közelében. 
A terület építészeti arculata sokféle, de egy-egy utca jórészt azonos építészeti karakterű. 
Helyenként a lakófunkciót gazdasági tevékenység is kiegészíti.  
 

VÁLTOZÓ MEGJELENÉSŰ FALUSIAS TERÜELETEK 
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Érsekvadkert múltját és jelenét is meghatározta és meghatározza a település gazdasági 
aktivitása, mely régen elsősorban a mezőgazdaságon alapult. Ezt egés zítette ki később a 
térségi szerepkört is kihasználva az ide települt malomipar. A XX. század második felének 
iparosítása aztán itt is létrehozta saját üzemi területeit, mely napjainkban is tovább 
folytatódik, a mezőgazdasági és más telephelyek korszerűsödése és bővülése mellett. 
A gazdasági területek esetén kivételes figyelmet érdemel a település központjába lévő malom 
és szűk környezete. A szinte zárványként beékelőtött, a falusi léptéktől teljesen elrugaszkodó, 
többszintes magasságú és tömegű épületek, a terület iparszerű működése, nem csak 
forgalmi szempontból, de a településkép szempontjából is megterheli környezetét. Ezzel  
együtt az elmúlt száz évben a malom épületének sziluettje részévé vált a faluképnek, 
különösen a Petőfi úton közlekedő átmenő forgalom számára feltárulkozó látvány elemeként. 
A többi, jellemzően a település szélein levő, gazdasági területre is jellemző a nagyméretű 
telken a technolóiai igényeknek megfelelő méretű és elhelyezkedésű épületek változatos  
megjelenése. A telephelyek településképi látványa nem mindig kedvező ezeken a területeken, 
hiszen a takaró fásítás és növénysáv telepítésének hiánya miatt a településképet zavaró 
látványelemek jelennek meg a falu kapujában. 
 

VÁLTOZÓ MEGJELENÉSŰ GAZDASÁGI TERÜLETEK 
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Az Érsekvadkertet körülvevő táj, a beépítetlen természeti környezet meghatározó 
elemei a mezőgazdasági művelésű táblák, a patakvölgyeket kísérő rétek és a 
dombhátakon, vízfelületek körül kiterebélyesedő erdő foltok. 
Ezen a külterületen nincsenek épületek az állattartó telepek kivételével. Az erdősült 
részek és művelt mezőgazdasági területek határán a vadászati, vagy turisztikai 
tevékenységet kiszolgáló pontszerűen elhelyezett erdei építmények, vadászlesek, 
vadetetők, pihenőhelyek találhatók csak. 
Ebben a környezetben helyneként megjelenő, a gazdálkodást, vagy éppen a turizmust 
szolgáló építményeknek harmonikusan és mértéktartóan kell reprezentálniuk 
funkciójukat. A környzetüket csak kiegészítő térbeli tárgyak nem nőlhetnek túl az őket 
befogadó tájon.  
A beépítésre nem szánt területek tájképvédelmi övezetét a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell kezelni, hogy a jövő nemzedék is maradéktalanul élvezhesse a 
látóhatáron feltárulkozó Nógrádi-Medence tájképi megjelenését. 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 



 

 

20 | Eltérő karakterű településrészek 

,ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5
Az egyes településrészekre vonatkozó építészeti ajánlások nem tudják 
meghatározni azt a teljes építészeti eszköztárat ami „széppé’’ teheti az adott 

települést. A továbbiakan bemutatott követendő példák azonban segítségül 
szolgálnak a jó gyakorlatok elvének követésére építést, környezetalakítást érintő 

döntésekben. 

Arra a kérdésre, hogy  mitől szép egy településrész képe, nem lehet tőmondatban 

válaszolni. A szépség valójában szubjektív. Van, akinek azért szép valami, mert itt 
született, van, akinek azért, mert nemrég költözött ide, s megvalósította álmait. 

Ebben a fejezetben szeretnénk határozottan állást foglalni arról, hogy milyen épület 
való ide. Azokat a lehetőségeket kívánjuk bemutatni, melyek megismerésével 

elkerülhetjük a telepítés, az épületmagasság, a tetőforma, az anyaghasználat, a 
tároló és kerítésépítés legáltalánosabb hibáit. 
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Ezeken a területeken többféle beépítési típust is megkülönböztetünk az érintett 

ingatlan környezetének figyelembevételével: 

Zártsorú beépítés és telepítés folytatása szükséges azokon az ingatlanokon, ahol 

eredetileg is ez a forma alakult ki. Ez azt is jelenti, hogy az ingatlan utcafrontját 

teljesen épülettel kell zárni a meglévő védett karakterű környezetben. 

Hézagosan zártsorú beépítés javasolt azokon az ingatlanokon, ahol jelenleg is csak 

kerítésfallal biztosított a zártsorúság látványa. Ez a beépítési mód meglévő épületek 

felújítása esetén a továbbiakban is megtartandó. Új építés esetén az elhelyezett 

főépületeket a zárt térfalak megőrzése miatt közel épület magasságú kerítésfal 

kösse össze, melyben áthajtó-kapu kerüljön kialakításra. 

A központi területtől távolodva a lakóházak az oldalhatárra épültek. E zt a beépítési 

módot követve kell új építéseket megvalósítani. 

 Az épületek jellemzően előkert nélkül kerültek a telek utcai határvonalára, ezt az 

elhelyezést a későbbiekben is meg kell tartani. Azon a néhány helyen, ahol előkert 

létesült a korábbiakban, ott ezt az építési vonalat kell követni. 

Tehát lényeges, hogy az utca kialakult térfalát, építési vonalát ne bontsuk meg.  

Illeszkedjünk környezetünk korábbi beépítési viszonyaihoz, hogy a település 

történetileg értékes térszerkezete a továbbiakban is fennmaradjon. 

Melléképületek megvalósításánál is kövessük a környzetünk rendjét. A gazdasági,

állattartó épület elhelyezésénél legyünk figyelemmel a szomszédjainkra, mások 

életét ne zavarja gazdálkodásunk. 

 

TELEPÍTÉS 

Hagyományos  beépítésű falusias területek 

Zártsorú beépítés esetén: 

Oldalhatáron álló beépítés esetén: 
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MAGASSÁG 

Ezen a hagyományos beépítési területen az épületek magassága az építés idejétől 

függően jelentősen eltér egymástól, azonban egy-egy utcarésznek a beépítési 

magassága állandósult.  

Az épületek jellemző földszintes beépítését tartsuk meg és a változó 

épületszélességből eredő tetőmagasság változását is vegyük figyelembe. 

Mivel a területen utcaszakaszonként többféle épületmagsság és tetőforma is 
megjelenik, ezért elsősorban a szomszédaink magasságához idomuljunk. Arányosan 
tarsuk tiszteletben környzetünket és törekedjünk a földszintes épületek esetében is 
erre. 
Az utóbbi ötven évben épült lakóépületek legtöbbször magasabbak az előző 150 

évben épülteknél, mégis az új építések során a környezetétől kiugróan magasabb 

házak - bár formájuk, színezésük, anyaghasználatuk önmagában kellemes látványt 

nyújt - megváltoztatják, az utca, a településrész képét. Erre mindig legyünk 

figyelemmel. 

 

Zártsorú beépítés esetén: Oldalhatáron álló beépítés esetén: 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Ezen a területen a történelmileg kialakult zártsorú, hézagosan zártsorú, vagy 

oldalhatáron álló beépítésű, az utcával párhuzamos, vagy merőleges gerincű

épületekhez a meglévőkhöz hasonló hajlásszögű tetőket ajánlunk. Jellemzően a 35-

42 fokos hajlásszögű tetők illeszkednek ebbe a körzetbe. A néhány éve oly divatossá 

vált mediterrán vagy alpesi tetőforma egyáltalán nem illik ide. 

A környezetünkhöz való illeszkedés megkívánja, hogy mi is folytassuk az egyszerűség 

hagyományát is. A közel azonos hajlásszögű tetők ritmusa mind az utcaképben, mind 

a települést távolról szemlélve, nyugodtságot, rendet sugall az emberben. A 

hagyományos falusi építészetben nem jellemző a kirívó, egyénieskedő formák 

megvalósítása, hiszen a tetők meredekségében is azért követjük egymást, hogy 

hasonló fedőanyag kerüljön rájuk, így elősegítve az egységes megjelenést. 

Oldalhatáron álló beépítés esetén: 

 

Oldalhatáron álló beépítés esetén: 
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TETŐFORMA 

Ezen a területen a korábban ismertetett beépítési formáktól (zártsorú, hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló) függően 

változik az utcaképben is megjelenő tetőforma. Minden esetben igaz, hogy a telken elhelyezkedő épület nyergetetőjének 

iránya követi a beépítést. Ebből fakadóan a környezet vizsgálata alapján javasolható az utcával párhuzamos gerincű 

nyeregtető, vagy az utca vonalára merőleges tető irány.  

Az új házak építésénél, a meglévő házak felújításánál elvárjuk, hogy a szomszédos házak tetőformájához igazodjon az 

építtető. 

Az új lakóházak tetőformája is sok esetben megváltozott az elmúlt évtizedekben itt is, de még ma is a legjellemzőbb a 

hagyományos egyszerű nyeregtető toldalékszárnyakkal. Egyszerűbb lakóépületek esetében találkozatunk a  

hagyományos palóckonytos nyeregtetővel is, ezt a tetőformát és oromzati kialakítást csak akkor kövessük, ha az új 

épületünk helyén eredetileg ezt a formát használták. 

Tehát a legfőbb szabály a környzetünkhöz való igazodás, tekintettel arra, hogy a kiterjedt területen a nyeregtetők 

alkalmazásának több variánsa előfordul. 

Oldalhatáron álló beépítés esetén: 

 

Oldalhatáron álló beépítés esetén: 
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  ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS 

A falu ezenrészének házait is a hagyományos 

anyaghasználat jellemzi. A tömör hatású lábazaton vakolt, 

festett falak nyugszanak, melyeket lefed a cserépfedésű 

tető. Ez az alapképlet, minden ház hármas tagolása. Ezt a 

szerkezeti és anyaghasználati szabályt tartsuk be. A 

súlyosabb hatású anyagok mindig a földre támszkodjanak 

vizuálisan és az égfelé emelkedve könnyebb legyen az ház 

homlokzata is felületi megjelenésében, szinében is. 

A természetes anyagból (kő, fa, cserép) készülő részek

felülete akkor a legszebb, ha megtartja természetes  

színét, s csupán tartósságát növelő színtelen kezelést kap. 

Kőfalak, lábazatok építésére használjunk a közelben 

fellelhető helyi követ, kerüljük a tapétaszerűen ragasztott 

felületek kialakítását. 

Leggyakoribb a világos temészetes szinű (festett) fal.
Falusias környzetben minden élénk megjelenésű anyag 
használata kirívóan hat a visszafogottabb környezetéhez 
képest. 
Bár a településképet nem rontja a színvilág 

változatossága, de fontos, hogy a különböző árnyalatok a 

meleg színek skálájában maradjanak, kerüljük a rikító 

színek használatát.  
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A település főútvonalai mentén az építési kornak és a tulajdonosok ízlésének 

megfelelően többféle kerítés típus alakult ki, melyek elsősorban az adott telek 

beépítési módjától függően jelentenek különböző változatokat. 

A központhoz közeli, hagyományos falusias területeken a zártsorú, hézagosan 

zártsorú beépítésből fakadóan az utca vonalán épített kerítés egy tömör kerítésfal, 

melyet csak az áthajtó kapu szakít meg. 

Ott ahol a beépítés oldalhatáron állóvá kezd válni, ott is jellemzően tömörebb hatású 

kerítés mezőket alkalmaztak, a központhoz közeli területeken. 

Azon az utcaszakaszokon, ahol az oldalhatáros beépítéshez előkert is párosul már 

alacsony lábazatra épülő áttört fa, vagy acél anyagú kerítések épültek. 

Természetes az, hogy a település arculatát az épületek közterületre néző 

kerítéseikkel együtt határozzák meg, ezért szükséges, hogy egy-egy mikro 

környzeteben jellemző beépítési formát és a hozzákapcsolódó kerítésépítési 

szokásokat folytassuk a továbbiakban is. A központtól távolodóan nem csak a 

beépítés lazul, hanem a kerítés áltláthatósága is fokozódik, ahogyan a városiasodó 

utcakép végérvényesen tipikus falusivá lesz. 

A kerítések anyaghasználatára vonatkozóan javsoljuk a természetes anyagok 

előnyben részesítését amellett, hogy a csatlakozó épülettel való egységet mindig 

meg kell teremteni. Igaz ez a felületi megjelenésre és szinezésre, különös tekintettel, 

amikor kerítésfalat építünk. A hagyományos területeken a kerítésfalakban készülő 

kapukat a korábban is megszokott hagyományos színekre (tégla vörös, okkersárga, 

sötét zöld) mázoljuk, vagy hagyuk meg természetes színében és textúrájában a fát. 

A lábazatok anyaga, burkolta legyen azonos a lakóépület lábazatával, hiszen a kerítés 

a ház meghosszabbítása. 

 

KERÍTÉSEK 

A központi részen a legjellegzetesebb 

kerítés típus: faragott kváder terméskő 

lábazaton vakolt téglafal, az áthajtó 

kapuval azonos cserépfedéssel. Ebben az 

esetben a kerítésfal nyári konyhát rejt el, 

felületi megjelenése teljesen azonos a 

mellete álló lakóépületével. A visszafogott 

színárnyalatú épített homlokzati 

részekben jól kiemelkedik a tégla vörös 

kapu. A tömör kerítésfal folyatja az utca 

térfalának zártságát. 
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A kivételek is erősítik a szabályt, a ciklop 

falazatú terméskő lábazaton vakolatlan 

téglafal, beton fedkővel készült. Minden 

anyag természetes hatása érvényesül, 

időtálló, részletgazdag felület jött létre. 

Ezenek a nyersen maradó felületeknek az 

alkalmazása szép, kontrasztos keretet 

adhat egy vakolt felületű épület mellett is. 

A Petőfi utca keleti irányban 

merdekebben emelkedő részén van ahol 

a kerítés egyben támfal is, mely 

megtámasztja a telek emelt térszintjét. A 

ciklop terméskő falon márcsak alacsony 

acél kerítés készült,  hiszen magassága 

így is elegendő .  

A terepszint változást esztétikusan 
megjelenítő kerítés bár egyedi az utcában, 

anyaghasználatában illeszkedik az itt 
jellemző kerítésekhez. 
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Vadkert főutcái mentén is számtalan 

helyen táalákozahatunk a lazább 

beépítésű részeken kovácsoltvas 

kerítésekkel, valamint az un. Haidekker 

tipusú, vagy annak egyszerű másolatát 

jelentő fém kerítésmezőkkel, ezek mind 

hozzátartoznak a vidék építészeti 

hagyományaihoz. Őrizzük meg őket, 

újítsuk fel, hiszen látványuk már 

csaknem egy évszázada beleivódott a 

hazai faluképekbe. Új kerítések 

építésénél folytassuk ezt a hagyományt. 

A fémszerkezetű kerítések színezésénél 

kerüljük a többféle szín használatát, 

válasszunk az acélszerkezetekre 

jellemző, grafitszürke, esetleg sötétzöld 

színek árnyalataiból. 

Ezek a jól átlátható, áttört kerítésmezők 

hagyják érvényesülni a mögöttük lévő 

házat, virágoskertet, a rendezett portát.  

 

Az egységes utcaképi megjelenés szép 

példája, amikor a szecessiós hatású 

épület mellett a kerítés is ezt a karaktert 

viszi tovább motívum világával. 
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Ezeken a területeken a zártsorú beépítésű és előkert nélküli részeken a teljesen átláthatatlan utcai határvonal miatt a porták előtt a 
közterületen kialakult utcakertek váltak virágos díszkertté, ezeket gondozták, ápolták az ott lakók. A ház elé ültetett gyümölcsfák 
terméséből is ők részesültek. Mindenki magáénak tekintette a háza előtti utca részt, ő gondoskodott rendben tartásáról is. Ez a 
tudatos tevékenység alakította régen és manapság is a falu arculatát. Népies szóhasználattal: takaros porták előtt rendezett utcák. 
Ma is igaz, hogy egy falusi kert, a ház után a porta második arca.  
A telek klasszikus hármas tagoltsága legyen az alapja a továbbiakban is kertművelésünknek. 
Az épület előtti díszkertben gondozott virágágyások, örökzöld dísznövények legyenek, ezek ápoltsága elsődlegesen meghatározza 
az utcaképet. 
Az épületek melletti oldalkertek már változatosabb megjelenéssel bírhatnak, hiszen a tulajdonosok életvitele nagyban 
meghatározza ezek funkcióit is. Ezek a kertrészek lehetnek díszkertek, pihenőkertek, vagy akár haszonkertek. 
Az ingatlanok hátsó kertejei megintcsak az életviteltől függően lehetnek többfélék, bár a falusias környezetben a házkörüli termelés 
céljára lehetne leginkább használni őket. A visszaszorulóban lévő háztáji célú kerthasználat felszabaduló területeket eredményez a 
házsorok mögött, melyek közösségi használata is lehetséges a későbbiekben. A Vadkerti ---patak mentén a központba csatlakozó 
sétány nem csak a településrészek gyalogos összekötését erősítheti, hanem a település turisztikai vonzerejét  is fokozhatná.  
Az egyes kertrészekbe telepítendő növényzet kiválasztásánál legyünk figyelemmel a helyi sajtátosságokra, válasszunk a területre 
jellemző őshonos növényfajtákat. Kerüljük az alergén, ivázív jellegű dísznövények kiültetését, gondoljunk családunkra és a 
környezetünkben élőkre egyaránt. 
A közterületről jól látható kertrészeken ültessünk virágos növényeket, példát véve a hagyományos falusias portákról, hiszen 
szemetgyönyörködtető látvány az utcáról egy állandóan vizuló virágos kert. Ne válasszuk a nyírt gyep és tuja bokrok 
egyhangúságát. A vírágágyásokat virágzó, illatozó gyógynövény ágyásokkal is egészítsük ki, így még a család fűszer és tea igénye is 
kielégíthető. 
 

KERTEK 
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A zárt térfallal beépült részeken ritkán találkozunk a 

tornácok  utcaképi megjelenésével, hiszen a házak  

alaprajzi szerkeszetése inkább áthajtókat 

eredményezett. A falusi házban kisvárosi jellegű 

átmenti tér jött létre és hosszú időn át tovább élt a 

helyi építési szokásokban. 

A hézagosan zártsorúvá, majd oldalhatáronálló 

beépítésé váló részeken már megjelenik a tornác, mint 

az utcaképet is formáló építészeti elem. A falusias ház

jellegzetes része a tornác, mert jól használható 

átmenetet képez a belső és külső terek között.  

A nap járásával változó árnyékoltságú átmeneti tér 

védelmet biztosít a mögötte lévő homlokzatnak, 

nyílászáróknak és egyúttal kiegészíti is a ház zárt 

tereinek funkciót. Egy tornác sok mindenre 

használható, ideiglenes esőbiztos tárolásra, a nappali 

terek bővülete is lehet, előtető a bejárat előtt, pihenő 

tér a kánikulában. Ezért fontos, hogy megőrizzük  

nyitottságát, átjárhatóságát: ez az összekötő kapocs 

ház és kert között, ami minden falusi, vidéki porta 

hasznos része. Gondoljuk erre, ha meglévő öregházunk  

felújítását tervezzük, vagy új épület építésénél, a 

hagyományos forma és tér képzés ma sem avult el  

funkcionálisan sem. 

TORNÁCOK, ÁTHAJTÓ KAPUK 
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Az  előkert nélküli, hézagosan 

zártsorú beépítéseknél a tornác 

nem, de ajtaja megjelenik az 

utcaképben. A legtobbször szűk 

szalagtelkek esetében ez 

biztosította a személy bejáratot a 

telekre és csak nagykapu épült a 

behajtás biztosítására. Ha az 

automata kapuk világában  

megváltozó telekhasználatunk nem 

igényli a külön személy bejárót, 

akkor sem szüntessük meg. Házunk 

homlokzati arányaihoz ez is 

hozzátartozik, tartsuk zárva, egy 

későbbi használathoz őrizzük meg. 

Az előkertes oldalhatáron álló 

beépítéseknél a tornác már telken 

belüli védett térre nyílik ezért 

legtöbbször utcai- és 

oldalhomlokzata is nyitott. Ez az a 

megszokott kép amit a 

hagyományos faluképben 

megszoktunk. 
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A főutcák megjelenésében karakteresen vannak jelen a 

zártabb beépítésű részek nagyméretű áthajtó kapui. A 
régebben kizárólag fából készült kétszárnyú nagykapuk, 

legtöbbször magukban rejenek személybejáratot is. A míves 
asztalos munkával készült kapuszárnyak változatos 

mintázatúak, fa betéteik elhelyezkedése figyelembe veszi a 
szerkezetelvűség és tartósság szabályait. Készítésük 

korának ízlése szerint a keretek kiemelő festést kaptak, míg 
a  belső mezők világosabb színre mázoltak. 

Ezeket a kapukat újítsuk fel, őrizzük meg és tekinsük 
mintának újak készítése esetén is.  A későbbiekben 

fémszerkezetből készült társaikon is megfigyelhető a 
nagyfelületek ellensúlyozására fellépő díszítési igény és 

gondosság. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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Az áthajtó kapuk kistestvérei a 

tornácokba nyíló személybejárati kapuk 
ahogyan azt már ismertettük. A helyi 

asztalos remeknek is tekinhető ajtók 
szinezésükben, mintázatukban 

idomultak a ház többi nyílászáróihoz. 
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Az időváltozásával a házak és benne a nyílászárók is változtak. A több fény 
igénye létrehozta a nagyobb ablakot, azonban a műszaki modernizáció nem 

ellentétes a nyílászáró formai értékének megőrzésével. A ház teljes 
megjelenéséhez illeszkedő, míves kialakítású ablak visszatükrözi a lakók 

szépérzékét is. 

A felújítás során ezeken az 
épületeken tervezett árnyékoló 

szerkezetek beépítése során 
törekedjük arra, hogy az utólagos 

redőnyök, zsaluk ne rontsák el az 
eredeti szerkezet esztétikus 

megjelenését. Minden esetben 
gondoljunk a célszerűség mellett a 

formai kialakításra is, az utólagos 
redőnytokok rejtett kivitelben 

készüljenek. 

A nyílászárók szinezésénél 
használjunk hagyományosan 

visszafogott színeket, kerüljük a 

sötét színárnyalatokat. 

A hanyományos lakóházon a nyílászáró arányok mindig álló formátumúak, megnyújtott 

magasságukkal esztétikusan illeszkedtek a homlokzathoz. Vadkerten szép példákat 
találunk a stílusos ablakok és ablakkeretezések megoldáasaira. Felújítás, átalakítás esetén 

ne dobjuk ki ezeket a nyílászárókat: újítsuk fel őket, üvegezésüket pótoljuk és ha 
menthetetlennek bizonyulnak, gyártsunk újat a régi mintájára.  
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 Az egész településen szinte csak a hagyományos és egyben a 
természetes anyagok használata, felületi megjelenése jellemző. Kő, 
tégla lábazat, vakolt, festet fal, régi házakon fa oromzatok, zömmel 
cserépfedés, elvétve rombuszpala van az épületeken. 
A közösségi épületeken a lábazat kőanyagával azonos díszítő 
sávok, kiemelések is készültek, rangot, tekintélyt kölcsönözve a 
háznak. A néhány kisvárosias arculatú homlokzat a nyílászárók
körüli vakolatkeretezéssel, vakolt tagozatokkal készült. 
A vakolt homlokzatok újra szinezésénél kerüljük a rikító, a 
környezetükből kihívóan megjelenő színek használatát, a meglévő 
vakolattagozatokat őrizzük meg. A természetben is megjelenő 
visszafogott szinezés mellett a felületek részletgazdag kialakítása 
teremt jó összhangot az épületeinken. Műanyaghatású, csillogó 
felületek alkalmazását kerüljük, ezek idegen zárványként jelennek 
meg a hagyományos falusias környezetben. 
A tetők cserépfedése javasolt, fém anyagú fedéseket csak korcolt 
lemezfedésként használjuk, az ipari hatású táblás fedések utcai 
megjelenése idegen a terület építészeti környezetében. 
Amikor meglévő épületünket utólagosan hőszigeteljük, a 
homlokzatra kerülő hőszigetelés esetén őrizzük meg a ház eredeti 
vonásait, ne tűnjenek el a vakolatdíszek, a természetes 
megjelenésű kő, tégla felületek. Kerüljük a túlzó, giccsbe hajló 
ablakkeretezéseket, utólagos rátét díszítőelemeket. Ablakcsere 
esetén is gondoljunk arra, hogy a régi épületek esetén továbbra is a 
faszerkezetű nyílászárók illenek hozzá. Új homlokzatképzésnél 
kerüljük a monotóm hatású, csempeszerűen ragasztott 
kőutánzatok készítését. 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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A polgári megjelenésű házak felújításánál legyünk mértéktartóak, csak az eredetileg is meglévő díszítést hasznájuk.
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Napkollektor és napelem el helyezésénél az 
utcakép védelme érdekében az épület 
hátsókerti, udvari tetőfelületeit használjuk, 
lehetőleg egy tömbben jelenjenek meg a házon. 
Klímaberendezések kültéri egységeit ne 
helyezzük utcafrontra, keressünk számukra 
kevésé hangsúlyos, védettebb, akár 
növényzettel takart helyet. 
A riasztóberendezések külső egységének 
megjelenése szintén kényes lehet a 
főhomlokzaton. Itt is érvényes az a szabály, 
hogy az észlelési lehetőségeket nem rontva, de 
mégis finomhangolva a látványt, szerencsésebb 
az oldalhomlokzatra tenni az egységet. 
A parabolaantennák látványa nem az utcaképbe 
való, ezért javasoljuk az utcai homlokzattól 
távolabb, esetleg melléképületen elhelyezni 
őket, takarásban. Házunkon ne ezek a műszaki 
berendezések legyenek a legdominánsabbak. 
 

A hagyományos parsztporták egyszerű 
homlokzatképzése a fehér vakolt fal és kő 

lábazat, ezeket a felületeket felújítások során is 
őrizzük meg egyszerűségükben.

Egy melléképület vakolatnélküli homlokzatai is 
lehetnek esztétikusak, amennyiben 
mesterségbeli tudásról árulkodnak. 
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A községünk, az utcánk tele van azokkal a 
sokszor észrevételenül ott lévő részletekkel, 
melyek visszatükrözik az itt élők  
gondosságát, érzékenységét. Így van ez az 
épületeinkkel is. Az építőmesterek tudása, 
kreativitása, arány- és szépérzéke hozta 
létre azt a sok „mélázó pillanatot’’ egy házon,  
vagy akár egy kerítésen, ami kerek-egésszé 
teszi a művet. 
Vegyük észre ezeket a részleteket, melyek 
gazdagítanak egy-egy nagy  
homlokzatfelületet, érdekessé tesznek egy 
kerítés, vagy  kapu oszlopot. 
Őrizzük meg környezetünk tovább 
építésénél, házfelújításnál ezeket a 
kidolgozott vakolathímeket, 
kőfaragványokat, kéményfejeket, míves 
részleteket.  

RÉSZLETEK 

Minden kornak megvan a maga díszítő 
szokása. A Vadkerten az új kor 
vakolathímei készültek az 1960-70-es 
évek házain is, úgyanúgy mint az elmúló 
népi kultúra része. 
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Kerítés felújításnál, tetőfedés cserénél 
őrizzük meg az eredeti díszítő elemeket, ha 
szükséges pótoljuk, ne váljon az új felület 
sematikussá, éktelenné. 
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A posta épületének fa oromzati dísze a kor 
szokása szerint erdélyi motívum kinccsel
készlült és visszautal a népi építkezések 
tetőlezárására. 
A Rákóczi utca néhány régi házának  
deszkaoromzata egykori lakói monogramját 
és az építés évszámát tartalmazzák. Ezt a 
régi szokást újítsuk meg, amikor újjáépítünk 
egy ilyen oromzatot, bátran hagyunk mi is 
nyomot az utókornak. 
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Változó megjelenésű falusias területek 

TELEPÍTÉS, TÖMEGFORMA, ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZATKÉPZÉS 

A történeti utcaszerkezeten kívüli lakóterületek tartoznak a változó 

megjelenésű karakterű területek közé. Az építési idejükben és karakterükben 

is változatos utcák általános szabályai az illeszkedés elvén alapulnak. Az egy-

egy utcaszakasz egységességét megőrző településkép fenntartása a cél. 

A változó megjelenésű falusias területeken az oldalhatáron álló beépítés a 

legjellemzőbb, földszintes, helyenként tetőtérbeépítéses, vagy emeletes 

(Hunyadi,Szt. István utcák) , magastetős épületekkel. Ezt a kialakult rendet a 

még foghíjjas telkek beépítésénél is vegyük figyelembe. A tetőgerinc 

meghatározó irányát, az ereszvonalat a már meglévő többi épülethez 

illeszkedően határozzuk meg. A házat az utcától a többi épülettel egy 

vonalba, előkerttel építsük. Ezen a területen jellemző a nyeregtető számos 

variációjának alkalmazása, de szépszámmal van sátortetős ház is. A 

tetőhajlásszög esetében igazodjunk környezetünkhöz, túl alacsony, vagy túl 

meredek tetőszögek idegenként hatnak ebben a közegben is. Természetesen 

igényes építészeti formaalakítással bármilyen tető készülhet, de annak 

indokoltságát esztétikailag is át kell gondolnunk. 

Mivel az épületek az utcával egykorúak ezért ezek homlokzati tagoltsága, 

nyílászáróik is építési korukat tükrözik, ez azt jelenti, hogy nem kizárólagos 

elvárás az álló formátumú nyílászáró, inkább az arányos 

homlokzatszerkesztés szabályait kövessük. Nagyméretű nyílászárókat a 

funkcionális követelményeknek megfelelően az udvari homlokzatokra 

helyezzünk. 

Itt sem javasoljuk a természetestől eltérő hatású felületek, élénk színek 

alkalmazását. A lábazatképzésnél használjunk kő, téglaburkolatokat, a 

homlokzatvakolatok lehetőleg világos színekkel készüljenek, a tetőfedésnek 

leginkább cserépfedés illik az utcába. 

Az utcai kerítés mindenképpen áttört hatású legyen, időtálló anyagból, 

visszafogott szinezéssel.  
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Változatos, de az utca karakterébe illeszkedő tetőidomok. 
Az előkertes beépítést utca felől lezáró áttört hatású igényesen 
kivitelezett kerítés. 
Az ingatlan előtt elindult utcafásítás a légvezetéket figyelembe 
vevő alacsony magsságú lombkoronával. 
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Változó megjelenésű gazdasági területek 

TELEPÍTÉS, TÖMEGFORMA, ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZATKÉPZÉS 
A gazdasági területeken új épület telepítésénél vegyük 
figyelembe a meglévő épület pozícióján túl a tájba, 
településképbe való illeszkedés követelményét is. Funkcionális 
tagoltsággal bontsuk fel a nagy alapterület -igényeket kisebb 
épülettömegekre, melyek jobban beilleszthetők a meglévő 
struktúrákba és alacsonyabb épületmagasságot 
eredményeznek. 
A tájba, településképbe illesztés másik alapvető követelménye, 
hogy a beépített területünket vegyük körül takaró és védő 
fásítással, hogy a lombok közé telepített épületek jobban 
elvegyüljenek az őket körülvevő természeti környezetben, vagy 
már beépített területekben. Az is fontos, hogy a telephelyeken 
folyó tevékenységek esetlegesen nem esztétikus látványa rejtve 
maradjon a közterületek felől. Ezek a növénysávok egyben jó por 
és zajszűrők is, a lakóterületek védelmét a saját ingatlanunkon 
belül kell biztosítanunk. 
A gazdasági épületek esetében egyszerű tömegekben 
gondolkodjunk, kerüljük a funkciótól is idegen összetett tömegek 
és tetők építését. 
Bár a telephelyünkön sok minden rejtve marad, a 
gazdaságossági megfontolásból használt acélszerkezetek és 
burkolatok esetén is kerüljük az élénk színű, csillogó felületek 
alkalmazását. Gondoljunk a telepünkön kívüli környezetre, a 
tájképi feltárulkozásra. Akkor járunk el helyesen ha épülteink 
belesimulnak a táji, vagy települési környezetbe és nem 
harsognak a náluknál kisebb egységekből összerakódott 
lakóterületek mozaikjában. 
A meglévő gazdasági egységeknél is a legegyszerűbb 
környezetbe illesztési mód lehet, ha az ingatlanhatárok mentén 
sövényt, takaró fásítást telepítünk, ami konszolidálja a jelenleg 
ipari hatású utcaképet. 
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Beépítésre nem szánt területek 
A határban változó intenzitással, de mindig is megjelent az építés igénye, mely elsősorban 

gazdasági célokat, ill. manapság egyre gyakrabban turisztikai célokat szolgál.  

A külterületet nem beépítésre szánjuk, hanem sok szempontrendszeren nyugvó gazdálkodásra, 

ezért a benne létrehozott gazdálkodás segítő épületeinkre is legyen igaz a gazdálkodó építészet 

fogalma, ahol nem csak az építtető, hanem a természet erőforrásaival is jól sáfárkodunk. A tájat 

nem átalakítjuk, hanem csak kiegészítjük az igényekől fakadó létesítményekkel. 

Ezek az épületek a funkcionális elvárásaik mellett a tájba illesztés követelményének is meg kell 

feleljenek. Vizuális környzetvédelemnek is nevezhető az a törekvés, amikor ezeknek a külterületi 

létesítményeknek (állattartó, táróló mezőgazdasági, erdőgazdasági épületek, tanyaházak, 

vadászházak, tanösvények építményei) a megvalósítása után sem sérül a tájkép feltárulkozása. 

A jellemzően az erdő-, mezőgazdaság szolgállatában álló épületeknél mindig ügyeljünk a 

domborzati viszonyoknak megfelelő telepítésre, lehetőleg rétegvonal irányban illesszük bele a 

környzetükbe az új épületeket. Figyeljük meg és alkalmazzuk a már bevált hagyományos 

tömegformákat és arányokat. Gazdaságossági szempontok betartása mellett is gondolkodjunk 

természetes építőanyagok használatában, mert ezek jobban idomulnak az őket körülvevő 

természeti tájhoz. Kerüljük a távolról is rikító szinek, csillogó felületek megvalósítását, 

gondoljunk az embert körülvevő állatvilágra is, az emberi tervékenység zavaró hatását a 

visszafogott színválasztással, anyaghasználattal mérsékelhetjük. 

Építményeink tájba illesztését jelentősen segíthetik az azokk körül létesített takaró 

növényzetek, fa és cserje sávok, esetleg kúszó növényzettel befuttatott homlokzatok. A 

növénytelepítéseknél használjunk őshonos fajtákat, invazív jellegű, alergén növényzet ültetését 

kerüljük. 
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Akkor lesz szervesen fejlődő egy település, ha 
az építés hagyománya tovább él. Ez nem csak 
formai jegyeket jelent, hanem elsősorban egy 
viselkedési formát, mely az adott utca, falurész 
már ott álló házaihoz viszonyul. 
A jó példaként bemutatott mai épületek nem 
csak az utcaképben arányosak, de építési 
programjukban is takarékosak, nem növik túl a 
szomszédot és egységben gondolkodva, azonos 
műszaki és építészeti idénnyel készülnek el. 
A jelen építészete meghatározza falu jövőjét, ez 
akkor is igaz, ha a meglévő épületállomány 
felújításában, hasznosításában kell 
gondolkodnunk . Az építkezést kicsiben kell 
elkezdeni, a részleteiben mívesen megvalósított 
épületekből lesz vonzó településkép. 
A bemutatott házak tágabb kitekintéssel 
kerültek a kézikönyve, nem csak 
Érsekvadkerten, hanem a térségben is 
megtalálható épületek fénykép illusztrációi. 

 

MAI PÉLDÁK 
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Igényes. és rejtőzködő építészet.
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Az előkertek dús növényzete egységesíti az utcaképet a sokféle karakterű épületből is létrejöhet vonzó települékép.

A faluban több helyen megjelenő új kerítés típus. Részlegesen áttört kerítés fal, mely anyagának köszönhetően tartós, 
részletgazdag felületű. A benne elhelyezhető kapuk formai számtalan változattal készülhetnek.
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Hagyományt tisztelő kortárs módon 
megfogalmazott oromfalas 
lakóépület., részletgazdag 
téglaburkolattal. 

Új beépítésű területeken a 
hagyományos nyeregtetős formát 
visszaidéző tagolt épület tömeg. 
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A Rákóczi és Petőfi utcák találkozásánál kiépült körforgalmi csomópont egyben kijelöli a falu központját is. 

A parkosított körforgalom növényágyásai meghatározóak a lelassuló járművekben utazók számára 
feltárulkozó faluképben, ezért mindig fontos ápolságuk, virágosságuk.  

UTCÁK, TEREK 
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A Rákóczi utca a falu legrégebbi utcája, változatos, enyhén ívelő, majd visszatérő vonalveztésű. A széles 
vásárosutca a központhoz közeli területein parkosított, virágágyásokkal díszítet, utcafásítása kellő 

védelmet nyújt az épületeknek és biztosítja a járdák árnyékoltságát is.  
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A központban lévő intézmények, 

szolgáltatások előtt kiteresedő  
utcarészeken javasoljuk a szabályozott 

parkolóhelyek, parkolósávok létesítését 
növény- és virágágyások tagolásával. A 

gyalogos forgalmú területeken az 
utcabútorok illeszkedjenek a már jelenleg 

is használt elemekhez, egy-egy 
területnek azonos karaktere legyen.  

Térburkolatok esetén részesítsük 
előnyben a természetes hatású anyagok 

használatát, mindig gondoljunk az 
akadálymentes közlekedés 

követelményeire is. 
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A településre jellemzőek a dús növényzettel tarkított 
utcaképek. 
A legtöbb helyen az árnyat adó utcafásítás mellett, virágos 
előkertek, útszegélyek teszik otthonossá az adott 
településrészt. 
Javasoljuk a közelmúltban létrejött új utcákon az utcafásítás 
megvalósítását. Itt a fasorok telepítésénél necsak díszfákban 
gondolkodjunk, hanem a településre jellemző hagyományt 
folytassuk gyümölcsfák közterületre való kiültetésével is. 
Nemcsak az árnyat adó fák, hanem a szomjoltó gyümölcs 
termése is hasznos. 

A közterületek burkolatainál ismételeten javasoljuk a 
hagyományos természetes anyagú, hatású kő, tégla 
burkolatok alkalmazását. 
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A Petőfi út közelmúltban megvalósult utcafásítása egységes térfalat, 
utcaképet alakít ki az épületek előtt, védi őket és járdán közlekedő

gyalogosokat a por- és zajszennyezéstől. Javsoljuk a fentikeben már 
ismertetett elvek szerint más utcákban is folytatni az utcafásítást, ill. a 

település határában kezdődő gazdasági területek előtt is szükséges a fásítás. 

A kapubehajtók  
környezetében fellazuló 

fasor lehetőséget biztosít 
az utcában élőknek a 

házukhoz kapcsolódó 
közterületek 

virágosítására, 
díszítésére. Ez is része a 

vonzó településkép 
kialakulásának. 
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Alacsony lombkoronával növő díszfásítás a  légvezetékek alatt is 
megvalósítható. Fasorok esetében is őshonos fajokból válogassunk.

Rákóczi út dél-keleti végének jellegzetesen falusias fásítása 

diófákkal és a Jánoska-park hársfáival.
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Hirdető- és reklámtáblák elhelyezésésnél fontos szempont,  
hogy helyi szolgáltatásokat és termékeket jelenítsen meg.  
A reklám egyen a reklámozó arca is, ezért lényeges, hogy a 
közterületen megjelenő arculat igényes legyen mind grafikai 
tervében, mind anyaghasználatában. A településre látogató 
számára vonzó, ha a reklámtábla hordozza magában a 
Vadkertre jellemző palóc identitást, legyen helyi íze a 
cégérnek is. 
A kihelyezett hirdetőtálák, cégfeliratok, intézményi feliratok,     
emléktáblák legyenek a házhoz illő, egyedi tervezésűek, 
melyek megvalósításához hozzáértő szakember segítségét 
vegyük igénybe. 
A táblák mérete, alakja igazodjon a hozdozó felülethez, az 
épülethez. A figyelemfelkeltési igényünket fejezzük ki 
mértékletesen és igényesen. Az anyagválasztásnál mindig 
gondoljunk az időtállóságra is, hiszen a legtöbb hirdetési 
felület kültéren kerül elhelyezésre. Mívesen kidolgozott és  
ötletes üzletfeliratot, cégért készíttessünk, kerüljük a villódzó, 
harsány reklámtáblákat. 
A turisztikai célú információs és irányító táblák kihelyezésénél 
mindig gondoljunk a tájékozatatás, útbaigazítás 
egyértelműségének és aktualitásának fontosságára. 
A községi programok hirdetőjének jó ötlet az igényesen 
összeállított falusi zsánerkép, ami átadja a rendezvény 
üzenetét, hangulatát. 
A Rákóczi és Petőfi úti kereskedelmi és szolgáltató 
vállalkozások hirdetéseire javasoljuk egységes 
reklámhordozó, ill. hirdetési felület megvalósítását, ahol a 
település arculatához illő utcabútorokkal, építményekkel 
jelenhetnek meg a vállalkozások figyelem felkeltési és 
hirdetési igényei. 
 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 
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Egyszerű, a kereskedelmi profilhoz való cégér 
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Az előtető egyben cégér, üzletfelirat is, 
mely illeszkedik a szecessziós hatású 
homlokzathoz.  

Az átmenő forgalom gazdasági hatására 
építő kereskedelmi és vendéglátó 
egységek kitelepüléseit is egységes 
arculatú utcabútorokkal, napvédő 
tetőkkel és hirdetési felületekkel 
javasoljuk szabályozni, melynek arculatát 
szakember bevonásával szükséges 
létrehozni. Kívánatos, hogy a településsel 
csak ezeken a helyeken találkozó 
átutazók is vonzó faluképet kapjanak  
Vadkertről, egyúttal a kínált szolgáltatás 
minőségét is emeli az igényes 
környezetben való kiszolgálás és 
árusítás. 
Javasoljuk elkészítetni garfikus 
bevonásával a látványérintett területek  
hirdetéseinek grafikai arculati 
útmutatóját. 
A pavilonszerűen kitelepülő egységek 
ideiglenes építményinek 
megvalósításánál is javasoljuk a 
természetes anyagok használatát, ill. a 
figyelemfelkeltés igénye ellenére is 
kerüljük a rikító szinek, villódzó felületek 
alkalmazását. 
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