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Nagyoroszi

BEVEZETŐ

Az építészetet szokás megfagyott zeneként 
emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az 
építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, 
terek, épületek sokasága, mint egy zenekar-
ban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős 
hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra 

tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még 
szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. 
Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, 
más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintet-
tel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki.



A kézikönyv segítség kíván lenni: a 
település bemutatásával, az értékek megis-
mertetésével és az útmutató résszel tárja 
fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti 
az olvasót az építészeti értékek tárházába, 
hogy olyan házat tudjon építeni,ami való-
di büszkeséggel töltheti el, és a település 
képéhez illes kedik, azt ízléssel viszi tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők  ötelező jel-
legűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság 
megkurtítása, uniformizálása, hanem ép-
pen a valós értékek megismertetése, a 
sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az 
unalomig másolt, giccses, sokszor import 
klónok helyett a település karakteréhez il-
leszkedő választási lehetőségek bemutatá-
sa, a nem diktált, hanem valódi szabadság 
megismertetése. A kézikönyv nem egy 
merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyam-
atos hozzászólást és változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a 
település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb 
szép  ház  születik, az bekerülhet, sőt be is 
kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal 
büszke lehessen rá építtetője, tervezője, 
kivitelezője és a település egyaránt. Egy 
ház elválaszthatatlan kapcsolatban  van 
környezetével, szomszédaival, településével. 
Valódi gyümölcse  edig csak vannak a kapc-
solatnak van, ahol a felek egymást megis-
merik, szeretik és békében élnek egymással. 
Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át 
egészen épített környezetünkig.
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Nagyoroszi

A település már Könyves Kálmán (1096-1114) király uralkodása idején létezett. Első lakosai Galíciából 
és Lodomériából ideköltözött oroszok voltak. Ezért nevezték a falut egy ideig Oroszfalvának, ame-
lynek lakói az Árpád-korban királyi testőrként, illetve a palota és a vár kapuőreiként teljesítettek 
szolgálatot Visegrádon. Oroszfalva már Könyves Kálmán idejében mezővárosi kiváltságokhoz jutott, 
amelyeket Károly Róbert, Nagy Lajos és Zsigmond, II. Ulászló, II. Lajos, I. Ferdinánd és I. Lipót király 
is megerősített. A településről verbuválták a királyi testőrség katonáit egészen 1526-ig.

A drégelyi vár eleste után török hódoltsági terület lett. Majd pedig a Kozin, Stahremberg és a Keg-
levich családok birtokolták.
1692-ben Macska György horpácsi hadnagyot bízták meg a császári tábornokok, hogy a könyörtel-
enül kivetett adót Nagyoroszi népén behajtsa. A begyűjtött adót azonban a sokat szenvedett nép 
visszaszerezte, amikor is rajtaütött Macska Györgyön a szátoki szállásán.
1839-ben itt született Szabó Endre, a neves pedagógus, szakíró, aki a elsőként ismerte fel a hazai 
“kisdedóvás” jelentőségét.

Az 1848-49-es szabadságharc is érintette a települést. 1849. januárjában a Guyon Richárd vezette 
hátvédcsapat Nagyoroszi határában két napig tudta feltartóztatni a Görgeyt üldöző osztrák csapa-
tokat. Ennek köszönhetően Görgey biztonságosan folytathatta útját a bányavárosok felé.
A XX. század elején gyümölcs- és virágkertészetével aktív szerepet játszott még a 65 km-re lévő 
főváros ellátásában is. A községben működő ács-, építőmunkás- és kőművesréteg országszerte 
ismert volt szaktudásáról.
Az első világháború idején a férfilakosságból négyszázan vettek részt a világháborúban. Az áldozatok 
ügyében minden forrás 110 hősi halottat emleget, de az 1928-ban állított emlékmű 95 nagyoroszi 
halott neve olvasható, és vannak olyan megemlékezések, amelyek 148 áldozatot számolnak össze 
Nagyoroszi veszteségei között.

A második világháború Nagyoroszi számára 1944. december 7-én és 8-án ért véget. A harcok 
során a község számos háza és a templomtorony súlyos sérüléseket szenvedett. A templomtoro-
nyba német géppuskások fészkelték be magukat, akik a templomtornyot ért találatig harcoltak. A 
németek felrobbantottak két patakhidat is, s ennek újjáépítése vált a legsürgősebb béke-feladattá 
Nagyorosziban.
1950-2005 között a településen légvédelmi katonai alakulat működött.
1985-ben igen jelentős helyi összefogással elsőként a megyében létrehozzák a Nagyoroszi Diák-
sportkört.
Foglalkoztatási vonzása drámaian megváltozik a kilencvenes években. Gond az is, hogy a ki-
lencvenes évek második felében a Favorit Cipőipari Szövetkezet is eltűnik a nagyoroszi polgárok 
jövedelemszerzési lehetőségei közül.
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A KNAUS TABBERT KFT. a német KNAUS TABBERT 
GMbH tagja, amely európai piacvezető a lakókocsi- 
és lakóautó gyártásban. 

Nagyorosziban a Knaus története 1993-ban 
kezdődött. A cég termelése és a gyártott modellek 
sokfélesége 2008-ig folyamatosan bővült, azonban 
2008-ban a gazdasági világválság hatására a német 
anyavállalat pénzügyi problémái miatt a termelést 
2009 márciusáig szüneteltetni kellett. Az anyavál-
lalatot egy új tulajdonos vásárolta meg, így a 2009-
es, 2010-es évek alapvetően a cég termelésének és 
költségstruktúrájának átszervezésével, illetve új, 
piacképes modellek fejlesztésével teltek. Tevéke-
nysége is folyamatosan bővült. A lakókocsigyártás 
mellett a németországi gyártóegységek alkatrész 
beszállítójává vált, sőt a nagyoroszi üzem meg-
kezdte a legmagasabb minőségi kategóriát jelentő 
Tabbert Rossini lakókocsik gyártását is. A termék 

profil is látványosan bővült, a lakókocsik mellett 
a gyár 2003-tól lakóautókat is gyárt, FIAT Ducato 
alvázakra szerelve.

Ebben az időszakban a Milltech Kft is folytatta a 
beruházását és a folyamatosan növekvő határközeli 
forgalom egyik kiszolgálójává tudott felemelkedni.
2005-ben a C.F. MAIER POLIMER-TECHNIKAI KFT 
új telephelyet és munkalehetősséget teremtett 
Nagyorosziban. A cég szakosodott a hőszigetelt 
karosszéria elemek gyártására a járművek és a 
lakóautók számára.  (forrás: Erdős István: Nagyoro-
szi (1998.))

A település infrastruktúrális ellátottsága jó. A 
községben óvoda, általános iskola, művelődési 
központ, könyvtár, orvosi rendelő, gyógyszertár és 
posta van. 
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KÁLVÁRIA

1901-ben kőből, téglából épült 
kápolna. Előtte kálvária, keresztek-

kel, vele szemben két oldalt a stációt 
megörökítő kiskápolnákkal

SZENTHÁROMSÁG SZOBOR

Az r. k. templommal (trsz.: 5784) 
szemben, kő sarokpillérek közötti 
léckerítéssel körülvett területen 

álló Szentháromság-oszlop. Hasáb 
alakú, lábazatos-párkányos talap-

zaton felfelé keskenyedő, palmettás 
fejezetű négyzetes pillér, rajta a 

szoborcsoport. A talapzat előoldalán 
található felirat szerint a mezőváros 

lakosai állíttatták 1844-ben.

ÖRÖKSÉGÜNK



NAGYOROSZI VASÚTÁLLOMÁS ÉPÜLETE

Az állomásépület a város déli végében 
található, Drégelyvára megállóval együtt 
ez a két állomás szolgálja ki a települést.

SZENT MIKLÓS TEMPLOM

Műemlék értékkel bíró barokk 
templomot 1765-68 között Schönk 
Mátyás tervei szerint építik. 
A második világháború alatt teteje, 
tornya leégett, megolvadt három 
harangja. 1965-ben 200 éves 
fennállására kívül-belül felújították.
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Nagyoroszi I.kategória

FŐÚTVONAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEK
OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS



Beépítésre nem szánt területek

Azon területek, melyek a forgalmasabb főútvon-
al mentén helyezkednek el, jobban ki vannak téve a 
járműforgalom okozta behatásoknak. Az ilyen telkek-
en megfigyelhetjük, hogy a nyugodtabb környezet 
kialakítása érdekében az épületeket a főút felé a tel-
ek oldalhatárára érdemes telepíteni, ezzel csillapítva 
a különböző zaj és a levegőszennyezettséget. A ház, 
mely ideális esetben a főútra merőlegesen helyez-
kedik el, általában oromfala lesz az utcai homlok-
zat, így kisebb felületen érintkezik a frekventáltabb 
környezetével . Optimálisan ezeken a településrésze-
ken is megjegyezhetjük, hogy a leggyakrabban elő-
forduló tetőforma a nyereg-, félnyereg tető, illetve a 
klasszikus ‘kockaház’ sátortetővel. A tetők ebben az 

esetben összhangban vannak egymással és a tetőger-
inc ritmikája szépen alakítja az utcaképet. Homlok-
zatán a nyílásokat érdemes minél kisebb felületen 
kialakítani, ezzel is védve a beslő tereket. Általában 
a belső udvar felé tornáccal nyíló épületek megfelelő 
védelmet nyújtanak a nyári napsugarak ellen, emellett 
kellemes kapcsolatot teremtenek a kerttel.
Fontos, hogy az épületünk minél kevésbé legyen 
tagolt, és egy esetleges merőleges épületrésszel ne 
vágjuk ketté a telkünket. 
Igyekezzünk a már meglévő utcaképhez igazodni, és az 
ott fellelhető gerincmagasságokat, és homlokzatkép-
zéseket használjuk saját házunkon is.



Nagyoroszi I. kategória

TELEPÍTÉS

Ahogyan az az ábrákon is látszik a telepítésnél kövessük a szomszédos házak tetőkialakítását és el-
helyezkedését az utcafronton. Fontos, hogy megfelelő távolságot tartsunk, így nemcsak a telek sze-
llőzését, de a megfelelő bevilágítást is optimálisan tudjuk tartani. A hátsó kertrészben használjunk 
nővényeket, melyek csillapítják a hőterhelését a háznak, és a kellemes árnyékon túl hangszigetelésként 
is funkcionálnak, mindemellett segítenek a magán szféra kialakításában.



Főútvonal által határolt területek

TETŐFORMA

Rendkívül fontos a település arculatának kialakításában, hogy a Magyarországon általános tetőforma tipu-
sokat kövessük, és igazodjunk a szomszédaink által már kialakított településképbe. Az itthon kialakult ma-
gastetős típus, az éghajlatra reagál, így minden viszonyok között helyt tud állni. A nyeregtetős és sátortetős 
házak alaklmazásánál plusz szinteket nyerünk, ha ezeket a tereket beépítjük, emellett a település arcu-
latához, és az utcaképhez is kiválóan tudunk igazodni.



Nagyoroszi I. kategória

MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

Nagyoroszi történeti településrészén a családi házak magassága közel azonos. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Nagyoroszi történeti 
településrészének utcaképébe.



Főútvonal által határolt területek

Nagyoroszi történeti településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, 
mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező 
épületek nem illeszkednek Nagyoroszi ezen településrészének utcaképébe.
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Főútvonal által határolt területek

HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a 
településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar 
elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott 
burkolat nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. Nagyoroszi településnek utcaképi szín-
világa változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. A meglévő 
épületek  színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, 
a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 
településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.
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POZITÍV PÉLDÁK

Faborítású oromfal: természetes anyagok és színek



Főútvonal által határolt területek

Gerincvonal és színek harmoniája

Párhuzamos tetőgerincek, pasztel színek és kellemes növényzet
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS/SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

II. kategória



A történeti településrészen, ahol történetileg kialakult 
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, 
javasolt az utcára merőlegestetőgerinc és a közvetlen 
környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. 
Ez ellemzően 25-35 fok közötti. Azért is érdemes 
ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le 
a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan 
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamit 
a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek 
a lehető leghatékonyabban tudnak működni. A 
településkép egységességét őrizni segít, ha a ház 
oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt 
tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat 
csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek 
már ilyenek. Keresztbe beforduló belső épületszárnyat 
csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, 

ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első 
és hátsó  kertre. A kertes házak elengedhetetlen 
kelléke a megfelelő méretű tároló. A telkünk 
rendben tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő 
épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt 
tervezve alakulnak ki. Ugyanez igaz a kerítésekre. Az 
utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss 
hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építeni. A 
teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. 
Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis 
érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A 
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi 
kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a 
kertünk.

Történeti településrész
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TELEPÍTÉS

A történeti településrészen a családi házak 
telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli 
elhelyezkedése az utcára merőleges rendsze-
rű. A nem utcára merőlegesen telepített, in-
dokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott 

családi ház építése nem javasolt. A csalá-
di házak a telek oldalhatárán állnak, a ház 
mögött növényzettel határolva kialakítható a 
védett kert.

II. kategória



TETŐFORMA

A településrészen lévő családi házak tető-
formája egyszerű. Új házak építésénél a 
szomszédok figyelemb vételével kell illeszked-
ni. Amennyiben az építési telek körül kialakult 
egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda 
ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem 

a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tető-
formájú. Amennyiben az építési telek körül 
sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi 
épülethez hasonló tömegű és tetőformájú.

Történeti településrész
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MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

II. kategória



Nagyoroszi történeti településrészén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé 
épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek 
Nagyoroszi történeti településrészének utcaképébe.

Nagyoroszi történeti településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé 
épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl 
alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Nagyoroszi történeti településrészének 
utcaképébe.

Történeti településrész

TETŐMAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG



Nagyoroszi II. kategória



Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a 
településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszí-
ti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott burkolat nem 
csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. Nagyoroszi történeti településrészének színvilága vál-
tozatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. A település történeti 
részén a meglévő épületek  színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 
településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.

HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

Történeti településrész



Nagyoroszi

POZITÍV PÉLDÁK

II. kategória

Szép állapotban lévő tornécos parasztház. 
Természetes anyagok és színek.



Történeti településrész

Tiszta fehér szín, természetes anyagok, egyszerű tömeg

Szépen illeszkedő utcafronti oldalhatáron álló 
épületek alkotnak szép utcaképet



Nagyoroszi

TÁRSASHÁZI TELEPÜLÉSRÉSZ
VÁROSIAS BEÉPÍTÉS

III. kategória



Társasházi településrész



Nagyoroszi

TELEPÍTÉS

MAGASSÁG

Az új társasházak telepítésénél vegyük figyelembe a telek, nagyobb társasházaknál a közterület és az új épület építésihelyének 
arányát. 

III. kategória

TETŐFORMA ÉS HAJLÁSSZÖG



Társasházi településrész

KERÍTÉS

Társasházi településrészen  nem jellemzö a kerítés, 
többnyire közterületen álló lakótömbök fordulnak elö.

Többemeletes társasházaknál jellemzöen színes, változatos 
a homlokzat, amely megtöri a monoton tömbök sokaságának 
egyhangú látványát. Praktikusság szempontjából is a 
különbözö lépcsöházhoz tartozó épületrészeket, különbözö 
színü homlokzattal látják el. Próbáljuk ezen színeket úgy 
megválasztani, hogy pasztell, földszíneket alkalmazunk. 
Próbáljuk meg a városi építményeket falusi környezetben 
elképzelni és homlokzati színüket, felületképzésüket 
izlésesen, tájba illöen megválasztani.

HOMLOKZATI SZÍNEK, FELÜLETKÉPZÉS

POZITÍV PÉLDÁK MÁS TELEPÜLÉSRÖL



Nagyoroszi

POZITÍV PÉLDÁK

III. kategória



Lapostetös társasházak sorakoznak egymás mellett, az ablakok közötti távolságok arányos megtartásával. A homlokzat színes, 
változatos, de nem hivalkodó. Kisvárosias, falusias léptékü épületek, azonos szintszámmal és szintmagassággal.

Társasházi településrész



Nagyoroszi

ÁTALAKULÓ/ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

IV. kategória



A területen régi, esetleg összevont, vagy újonnan 
kialakított telkeken jellemzően szabadon álló beépítést 
kell alkalmaznunk. Az utcára merőleges fő-tetőgerinc 
itt is jó megoldás. A tető hajlásszögének 25-35 fok 
közöttit érdemes választani. Így nem árnyékoljuk 
le a saját és szomszédunk kertjét, gazdaságosan 
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamint 
a déli tetőfelületre épített napelemek a lehető 
leghatékonyabban tudnak működni. A településkép 
egységességét őrizni segít, ha a ház oromzattal fordul 
az utca felé, és nem kontyolt tetővel. Keresztbe 
beforduló épületszárnyat csak kellően széles telek 
esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: 
ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. A 
kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő 
méretű tároló. A telkünk rendben tartása könnyebb, 
ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel 
összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki. 

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél ér-
demes a környezet szép példáit megfigyelni, azok 
nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de il-
leszkedő kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, 
átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és 
hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgon-
dolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb 
kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, 
de naposabb, levegősebb lesz a kertünk és szabadon 
élvezhetjük a nagyoroszi táj egybefüggő látványát. A 
szabadon álló beépítés előnye, hogy a házunkat min-
den oldalról a saját kertünk veszi körül, így minden 
irányba szabad ablakot nyitni. Éljünk vele, nyissunk 
megfelelő méretű ablakokat a kertünkre! Ne habo-
zzunk teraszokat építeni, azokra széles teraszajtókat 
nyitni! Ha belső tereinket kitárjuk a kert felé, akkor 
úgy érezhetjük, hogy a kert is a lakás része!

Átalakuló/új településrész



Nagyoroszi

TELEPÍTÉS

Az átalakuló új településrészen a családi házak telepítése  
zabadon álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára párhu-
zamos és merőleges rendszerű. Az átalakuló, új település-
részeken nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától 
elforgatott rendszerbe van telepítve Nagyoroszi átalakuló 
településrészén a családi házak telepítése akkor megfelelő, 

ha az utcával, a telek utcafronti részével párhuzamos. Az 
épület a telek utcafronti részéhez közelebb épüljön meg, 
így marad mögötte hely egy védett kertrész kialakítására. 
A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így az 
épület körül csak a telek teljes körbezárásával alakítható ki 
védett kert, ami nem kívánatos.

IV. kategória



TETŐFORMA

Az új településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével lehet illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy tördelt tetőformájú házakból álló utcakép, úgy oda ne 
egyszerű nyeregtetős épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló tördelt tetőformájú. 

Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt tető-
formájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú.

Átalakuló/új településrész



Nagyoroszi

MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

Hasonló magasságú családi házak Nagyoroszi átalakuló új településrészén. A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Nagyoro-
szi új településrészébe. Az átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonosnak kell len-
niük.

IV. kategória



Átalakuló/új településrész

Az  átalakúló településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem tudnak illeszkedni a településrész utcaképébe.



Nagyoroszi IV. kategória



HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

Átalakuló/új településrész

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a 
településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszí-
ti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott burkolat nem 
csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. Nagyoroszi történeti településrészének színvilága vál-
tozatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. A település történeti 
részén a meglévő épületek  színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 
településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.



Nagyoroszi

POZITÍV PÉLDÁK

Természetes anyag és színhasználat

IV. kategória



Az 50%-osan áttört deszkakerítés elhatárol, mégis betekintést enged. 
Szép megoldás a deszkák irányainak váltogatása

Egyszerű tömegű nyeregtetős épület, mely a 
növényzettel finoman elrejti a garázsfeljárót.

Átalakuló/új településrész



Nagyoroszi

DŰLŐ
V. kategória



Dűlő

A dűlő területén a domboldal kiváló 
lehetőséget teremt a szőlőtőkék 
telepítésének, így a település ezen területén 
a szőlészet-borászat kialakulásának ho-
zományaként jelentek meg a földbe vájt 
pincesorok, melyek mára a település ezen 
részének az egyik legkarakteresebb arcát 
kölcsönzik. Megóvásuk és továbbélésük 
fontos szempont, ezért fontos , hogy a 
pincesoron meg kell őrizni a pincefalak és 
homlokzatok formai kialakítását, arányait. 

A szokásos anyaghasználatot valamint a 
pincék bejárata közötti távolságot és a kö-
zlekedési felületekhez való viszonyát. Új 
pincék kialakításakor ügyeljünk arra, hogy 
az új építmény szervesen illeszkedjen a 
pincesorba. A pincék fölötti területet fol-
yamatosan karban kell tartani, kaszálás-
sal megakadályozni az erdő terjedését és 
a becserjésedést. A pincék közötti ter-
esedésekben dió, cseresznye ültetése java-
solt.



Nagyoroszi

TELEPÍTÉS/TEREPALAKÍTÁS

Telepítésnél mindenképpen érdemes az esésvonallal párhuzamosan vagy merőlegesen építkezni, igyekezve 
minél kevesebb tömegre reduálni az épületünket.

Nagyoroszi dűlős területeinél a terep lejtős, így terepalakításnál ezzel számolnunk kell. Nem elfogadható 
az épület földbevájása, az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. 
Nem elfogadható továbbá a ház teljes kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő platóra kerül, kiemelkedik 
szomszédai közül.

Jó megoldás a terepalakításnál a családi ház részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egye-
nesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület eleve terepbe illesztve 
épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális.

V. kategória

Hasonló magasságú családi házak Nagyoroszi átalakuló új településrészén. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak hasonló magassággal kell épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek 
Nagyoroszi új településrészébe. Az átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonos-
nak kell lenniük.

Az  átalakúló településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony 
hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem tudnak illeszkedni a településrész utcaképébe.

MAGASSÁG ÉS HAJLÁSSZÖG



Dűlő



Nagyoroszi

HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

V. kategória

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, meg-
munkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt 
a településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a 
végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület 
hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább za-
varóan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól 
megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, ha-
nem az épület védelmét is szolgálja. Nagyoroszi 
történeti településrészének színvilága változatos, 
mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, 
hasonló anyag és színhasználat. A település történeti 
részén a meglévő épületek  színvilágához illeszkedő új 
épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő 
és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fed-
ések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók 
nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így 
nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen 
módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás 
a történeti településrészen jól megfigyelhető: két 
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, 
utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A 
történeti településrészen hosszanti kialakítású, 
keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg. Új 
ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és 
ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele 
tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az 
utcaképet.



Dűlő

A dűlő területein a természetesség fontos szempont, így a határolásnál is előnyben kell részesíteni 
a helyi adottságokat és anyagokat. Növény-/ill. sövénykerítés vagy kőkerítés szintén fokozza ezt az 
érzetet, így törekedni kell a használatukra.



Nagyoroszi

POZITÍV PÉLDÁK

Tökéletes példája hogyan kell egy lejtős terepbe finoman elhelyezni egy épületet. A lejtésvonallal 
párhuzamosan félig a földbe süllysztve kiválóan tartja nyáron a hűvöset télen pedig a meleget.

V. kategória



Ez a pince is remek példája a boltíves bejárati kialakításnak, és a 
településrész csodálatos arculatának, melynek megóvása rendkívül fon-

Szép példája az egyszerű tömeg és 
anyaghasználatnak ez a csöppnyi pinceépület

Dűlő



Nagyoroszi

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

VI. kategória



A mezőgazdasági-, vagy tájképvédelmi jelentőségű 
településrészeken fokozott körültekintéssel kell 
minden beavatkozást (építést és területhasználatot) 
megvalósítani. Általánosan javasolt a területek 
beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult és 
értéket képviselő építmények karakterének megóvása 
mellett. Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja 
a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú 
megőrzése. A tájképvédelmi jelentőségű területeken 
reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, 

felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy 
építmény elhelyezése nem ajánlott. Gondoljunk az 
éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása 
során csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk.
Az előírásoknak megfelelően ezeken a területeken 
csupán a telek egy töredékét lehet beépíteni, és 
ott is törekedni kell arra, hogy alacsony szintszámú 
épületet/épületeket építsünk és lehetőleg egymáshoz 
közel telepítsünk, hogy minél kisebb beavatkozást 
kelljen a védett területen eszközölnünk.

Beépítésre nem szánt területek



Nagyoroszi

TELEPÍTÉS

Törekednünk kell arra, hogy a területen jól optimalizáljuk a  mezőgazdaságra hasznos területeket, és az 
épületünk lehetséges telepítésének helyét. 

Célszerű úgy alakítanunk, hogy az amúgy is fás-gyümölcsös területhez fűzzük hozzá az épületünket, így 
enyhíthetjük a házunkat érő időjárási terheket, és a művelésre szánt területünkön is kényelmesen tudunk 
dolgozni.

Nem ajánlott a terület magas növényzettel való körbekerítése, mert ezzel korlátozzuk a belső légáramlatok 
kiszellőzésének folyamatát, és leárnyékolunk további felületeket.

Igyekezzünk infrastruktúrálisan összekapcsolni, de funkcionálisan mégis szétvalasztani épületeinket, 
így amellett, hogy könnyebben körbejárhatóak az épületeink, és az egész terület, több fény is bejut az 
egységeinkbe. Igyekezzünk minél egyszerűbb tömegeket kialakítani, így elkerülhetjük a bonyolult sze-
rkezetek kialakítását, emiatt az esetleges javítások is könnyebben eszközölhetőek.

VI. kategória



TETŐFORMA

Kerüljük a bonyolult tetőformák kialakítását, és inkább törekedjünk a tapasztalat alaján több évszázadon 
át kifejlődött népi építészet által jól ismert tetőformák kialakítására, mint a nyeregtető, félnyeregtető, 
sátortet, és kontyolt sátortető. Ezek letisztult és ideális megoldást nyújtanak ezen építmények lefedésére, 
és a településképi jelentőséggel is bírnak.

Beépítésre nem szánt területek
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Ezeken a területeken is, ahogyan a többi területre is vontkozóan már leírtuk, a természetes színek és anyagok használata 
kötelező. Könnyítsük meg a dolgunkat, és használjunk helyben található anyagokat-színeket, melyekkel nem csupán az ökoló-
giai lábnyomunkat csökkenthetjük, de könnyebben asszimilálhatjuk épületünk, melyet környezete könnyebben és gyoprsabban 
fogad majd be.

SZÍNEK

VI. kategória

Ezen az épületen tökéletesen látszódik az a figyelmesség, ahogyan az anyagokat és 
az építészeti eszközöket kiválasztották. 

Az egyszintes épület nem akar tolakodó lenni, inkább horizontálisan terjeszkedik. Az 
előtető kiváló védelmet nyújt a nyári magas napsugárzással szemben és a pasztell 

színek is ideálisan képviselik az épületet a fák és szántóföldek ölelésében.



POZITÍV PÉLDÁK

Az állomáson lévő raktárépület kiváló példáj az egyszerű építészet és 
anyaghasználatnak, mely tökéletesen képviseli funkcióját.

Ez a kőkerítés szépen mutatja a helyi anyagok használatának az előnyét. 
Erős védelmet jelent, mégis kellemes látványt nyújt.

Beépítésre nem szánt területek
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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS KÖVETENDŐ PÉLDÁK



Építészeti értékek

KÁLVÁRIA
1901-ben kőből, téglából épült kápolna. Előtte 
kálvária, keresztekkel, vele szemben két oldalt a 
stációt megörökítő kiskápolnákkal
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Az épületek önmagukban is 
értéket képviselnek, de zöld 
környezet hiányában kevés-
bé élhetőek. A természettel 

szimbiózisban való együt-
tlét elengedhetetlen egy jól 

működő településnek, így 
tervezésnél ne csak építétt 

környezetben gondolkozzunk, 
hanem a növényzet megter-

emtésében is.



Az üvegezett tornácok egy kiváló megoldás lenyomatai, ahol a népi építészet által evolúcionálisan 
kifejlődött tornácokat a későbbiekben átmeneti térré alakítottak. Ezek a fakeretes ablakokkal 
tarkított tornácok gyönyörű képet mutatnak, ha állapotuk megfelelően van tartva. óvjuk ezeket az 
építészettörténeti lenyomatokat, mert amellett, hogy értéket képviselnek, kiváló pufferzónaként 
funkcionálnak akár a nagy melegben, akár pedig a fagyos hidegben.

Építészeti értékek
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Nagyoroszi Vasútállomás
Az állomás fontos szerepet játszik a 
településen élők számára. Egy jelkép, mely 
mind a megérkezés, mind pedig az el-
búcsúzást magán hordozza. Ez az épület mára 
Nagyoroszi egyik emblematikus épületévé 
vált, és jelentősége elvitathathatatlan.

A klasszikus sátortetős ‘kockaházak’ mennyiségügből és 
tipusukból adódóan mindig is egy sablonosságot sugárzott, 
amit a bennük lakók közül sokan igyekeztek saját ízlésükre 
formálni. Ekkor jelentek meg a homlokzatkon a különféle 
ornamentikák, melyek címerként jelölték tulajdonosuk 
identitását. Ezek az ornamentikák mostanra településképi 
értéket őriznek, és megóvásuk szükségszerű.



A vasútállomással szemben helyezkedik 
el ez az erdélyi stílusra hajazó egyszintes 
téglaépület. 

Az organikusan kialakult települészövet lehetőséget 
ad olyan utcaképek kialakítására, mint ami a képen 
is látható. Könnyed, szellős elrendezés, mely az ott 

élőknek komfortot és biztonságot nyújt. 

Építészeti értékek



Nagyoroszi Építészeti értékek

A közművek megjelenésével a kutak jelenléte meglehetősen lecsökkent, 
mégis településképi szempontból fontos értékeket képviselnek.
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REKLÁMHORDOZÓK, TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Az egységes tájékoztató táblák a
település arculatának nagyon
meghatározó és fontos elemei.
Próbáljunk egységes, a meglévö jó
példák alapján utcajelzö-, tájékoztató
táblákat létesíteni.
Közterületi hirdetö táblák alkalmasak
a lakosság tájékoztatására, közérdekü
információk kihelyezésére.
Létesítésük nem csak arculati elem,
hanem közérdekü információk
megosztásáanak színtere.

JÓ PÉLDÁK, MÁS TELEPÜLÉSRÖL

utcanévtábla  kerítésen

fa hirdetö�tábla

utcanévtábla homlokzaton
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ÉPÍTÉSZETI ELEMEK

Új építésü� házaknál kerüljük a külsö�
redönytokok alkalmazását. A meglévö,
kialakult� spalettákat tartsuk meg, emeljük ki
a homogén, egyszínü homlokzatból. A
nyílászárók osztását, homlokzati arányát
tartsuk meg, kövessük a már kialakultakat.
Homlokzati arányokat, díszítéseket, tornácok
kialakítását tartsuk meg.
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KERTEK
A lakóházak mögötti kertet, többnyire
hagyományosan gazdálkodásra
használják. Föleg gyümölcsös,
veteményes található benne.
Gyepesített, pihenésre,
kikapcsolódásra alkalmas tér.  Az
elökertek többnyire díszesek,
virágosak.
Fontos lenne a növénytermesztés
hagyományát megtartva, az új
építésü� házaknál is a
növénytermesztést a kertekben
fenntartani. A gyümölcsösöket
megörizni szükséges és ápolni.
Fontos, hogy változatosan,
rendszeresen karbantartva telepitsük
és ápoljuk a növényeinket.



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � �
IMPRESSUM

Nagyoroszi Község Önkormányzata

Székhely:   2645 Nagyoroszi Fő (Felszabadulás) út 1.
Postacím:  2645 Nagyoroszi Fő (Felszabadulás) út 1.
Telefonszám: 06-35-574-009 (központi szám)
Faxszám:  06-35-574-022
E-mail cím:  nagyorosziph@is.hu
Honlap cím:  http://www.nagyoroszi.hu

Településtörténeti információk:  Nagyoroszi Önkormányzata
Ábrák:  Lechner Tudásközpont
Szöveg:    Lechner Tudásközpont, Szántó Zsófia, Ulmann István

Képek:  Szántó Zsófia, Ulmann István 
Betűtípus: Miso

Készült Nagyoroszi Önkormányzatának megbízásából 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan.

MiniszterelnökségMiniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi

Helyettes Államtitkárság

� � � � � � � � � �� � � �  ! � " � # $ % "  & � " � ' (





Település
� � � �

Arculati Kézikönyv | Nagyoroszi | 
2017


	TAK_1
	1
	TAK1
	30
	40
	4
	5


	lakotelep
	TAK3
	reklám
	építészeti elemek
	kertek
	TAK UTOLSÓ



