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I. BEVEZETŐ 

 A régészeti lelőhelyek és a műemlékek kulturális, történeti környezetünk részei, ezért 

a terület-, település- és tájfejlesztéssel valamint a terület- és településrendezéssel kapcsolatos 

beruházások tervezését a kulturális örökség védelmével összhangban kell végezni. A 

településfejlesztési koncepció, a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat 

elkészítésénél, ill. módosításánál a kulturális örökség védelméről szóló, többször módosított 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) előírásait kell figyelembe venni, amelynek 

hatálya a műemlékekre és a régészeti emlékekre egyaránt kiterjed.  

A 2001. évi LXIV. törvényhez kapcsolódóan 2018. 04. 09-én adták ki, és 

a kihirdetését követő 31. napon, 2018. május 10-én lépett hatályba a Kormány 68/2018. (IV. 

9.) Korm. rendelete a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról (Magyar 

Közlöny• 2018. évi 52. szám). Ezen  rendelet hatálya az 1. § alapján kiterjed  

a) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: 

Kötv.) meghatározott, a régészeti örökség, a műemléki érték és a kulturális javak védelmével 

kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel 

rendelkező intézményekre, szervezetekre és szervekre, valamint azok eljárásaira,  

b) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos nyilvántartásra vonatkozó szabályokra,  

c) a nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté 

nyilvánításának szabályaira,  

d) a régészeti örökség felderítésének és kutatásának követelményeire, a régészeti 

feltárás és a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás szabályaira, a régészeti 

lelőhely és a lelet megtalálójának anyagi elismerésének szabályaira,  

e) a műemléki érték felderítésével és a védett műemléki érték kutatásával, továbbá 

védelmével kapcsolatos követelményekre és szabályokra, valamint 

 f) a kulturális javak védelmével kapcsolatos szabályokra  

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § rendelkezik arról, hogy a Kormány 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására örökségvédelmi 

feladatkörében  

a) örökségvédelmi hatóságként az illetékes járási hivatalt  

b) a járási hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatellátásának törvényességi, 

szakszerűségi ellenőrzésére és az e rendeletben meghatározott hatósági feladatokra 

örökségvédelmi hatóságként, valamint a hatóságnak az általános közigazgatási rendtartásról 
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szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerveként országos illetékességgel Budapest 

Főváros Kormányhivatalát;  

c) a Kötv. 71. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokat vezető hatóságként országos 

illetékességi területtel a minisztert (a továbbiakban: nyilvántartást vezető hatóság);  

d) a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott feladatok tekintetében a kulturális 

javak hatóságaként országos illetékességi területtel a minisztert (a továbbiakban: kulturális 

javak hatósága) jelöli ki /3. § (1)/;   

a Kötv. szerinti, jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. /3. § (3)/. 

* 

A Kormány 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 83. § ételmében az örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze elkészítése során az alábbiak az irányadók:  

 (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt  

a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy 

a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi 

hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) 

a 14. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján,  

b) a 87. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak 

döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányként a 15. melléklet szerinti tartalommal 

a (2) bekezdés d) pontja alapján kell elkészíttetni. 

 (3) Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. és 

15. mellékletben meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével 

foglalkozó tartalmi elemek összessége. 

A 84. § értelmében (1) A  települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről 

a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet 

készíttetője köteles gondoskodni.  

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult 

 a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában 

a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,  

A korábbi szabályozáshoz képest eltérést jelent, hogy a b) a helyi építési szabályzat 

kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely 

az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 

feltárásra alkalmas nap alatt végzi el. 
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* 

Az elkészült hatástanulmányt az alapdokumentáció készíttetője köteles benyújtani az 

illetékes hatósághoz (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. , tel. 32/522-962 

vagy 32/417-255/362; epites.salgotarjan{kukac}nograd.gov.hu).  

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 87. § (1) értelmében a szakhatóságként eljáró vagy örökségvédelmi 

szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott 

műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és 

világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. és 89. §-ban meghatározott szempontok 

alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és a rendeletben meghatározott 

követelményeknek. (2) A hatóság szakhatóságként vagy szakkérdés vizsgálata során a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, 

a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő 

ügyben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére kiadott előzetes szakhatósági 

állásfoglalása a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel. 

* 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 

esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen 

tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, 

beruházó) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és értesíteni az illetékes hatóságot 

(Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. , 3100 Salgótarján Pf.: 269.; 

Telefon: 06 (32) 795-161; Fax: 06 (32) 795-173; epites.salgotarjan{kukac}nograd.gov.hu), 

és a területileg illetékes múzeumot (Jelen esetben: Dornyay Béla Múzeum – 3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 2.).  

Jelen munkát a „szerzői jogról" szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi 

védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti 

lelőhelyekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala vagy továbbadása csak a szerző 

engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (III. 27.) Korm. 

rend. szabályai szerint történhet. 
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II. NÉZSA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉGÉSZETI 

KUTATÁSA 

 Jelen Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze tartalmazza  

- az ismert régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatokat, kiegészítve a 2018. év 

során végzett helyszíni szemle és az adattári, történeti adatok elemzésének 

tapasztalataival  

 Munkánk során törekedtünk arra, hogy az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti 

munkarészeként legalább az ismert régészeti lelőhelyek helyszíni szemléje megtörténjen. A 

szántóföldi művelés alatt lévő területeken jó eséllyel figyelhetőek meg az egykori települések 

nyomai, viszont a módszer alkalmazhatatlan a beépített területrészekre. Az elvégzett helyszíni 

szemle és az irodalmi források nyomán összeállítottunk egy fotódokumentációt (3. melléklet).  

II. 1. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK NÉZSA TERÜLETÉN  

Nézsa település közigazgatási határának (1867 ha) régészeti örökségéről kevés adattal 

rendelkezünk. A közhiteles nyilvántartás adatbázisában a Miniszterelnökség adatszolgáltatása 

(2018. július 24-i állapot) alapján 4 lelőhely ismert. További pontosabban nem azonosítható 

lelőhelyekről irodalmi adatokból van tudomásunk. A település rendezési tervének tervlapjain a 

hatástanulmánnyal összhangban kerültek jelölésre a régészeti lelőhelyek. A közhiteles 

nyilvántartás alapján jelen tanulmányban jelzett változtatások figyelembe vételével 

összességében 3 azonosított régészeti lelőhely ismert Nézsa határában.  

Nézsa bel- és külterületén ismert régészeti lelőhelyek áttekintését az 1. számú 

melléklet tartalmazza, térképi átnézetük a 2-4. mellékletben, kapcsolódó képi anyag a 3. 

mellékletben található. 

Jelen tanulmány írása során megpróbáltuk a korábban felvett adatok hitelesítését, mely 

alapján az alábbi pontosításokat tesszük:  

- közhiteles nyilvántartás 49727 azonosítójú, Nézsa 1 – Stará dedina lelőhelye 

Guba Szilvia 2006. évi adatgyűjtése alapján kiterjed a jelöltnél délebbi 

területre is. Ezen a helyen volt a török korban elnéptelenedett középkori 

Nézsa falu. 
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északabbi folt: nyilvántartásban szereplő kiterjedés  

 
2. számmal a 2006. évi hatástanulmányban jelölt 

módosult kiterjedés 

- történeti térképek és források alapján a mai belterületen a beépítés 1711 

előttinek tekinthető, így régészeti lelőhelyként értékelhető, mely újonnan regisztrált 

régészeti lelőhelyként 93505. azonosító alatt megjelenik a központi nyilvántartásban. 

A lelőhely részeként értékelhető a 49728. azonosítójú római katolikus templom 

jegyzett régészeti lelőhely - műemlék. Itt említhető a Szondy u. 92-95. szám alatt 

említett 17-18. századi lándzsa lelete (Guba 2006). Meggyőződésünk a fenti területen 

a település a török kor végén épült ki, a templom falában feltárt, másodlagosan 

beépített gótikus kövek a Temetődombon leírt templomból származnak. Patak menti 

elhelyezkedése alapján őskori leletek előkerülése is várható a védett területen. 

- Kiemelkedő jelentőséggel bírt egykoron a mai település temetődombján 

lévő középkori udvarház és vár, melyen az alsópetényi vár – udvarház együtteshez 

hasonlóan az ófalu (Stará dedina) temploma is állott. Kiterjedését 2018. júliusában 

végzett terepszemlénk alapján alábbiakban pontosítjuk: a Nováki Gyula által felmért 

,,dombon” kívül is húzódik egy külső árok+sánc, mely valószínűleg szintén 

középkori eredetű. A helyszíni szemle során a temetőszolga megmutatta, hol figyelt 

meg a sírok mélyítése és a fűnyírás során kőmaradványokra. Egyértelműen látszik, 

hogy a szabadon tartott központi részen túl is van egy megerősített külső terület, 

mely a templom/udvarház központi része köré települt, ahol szintén kőépületek 

előfordulásával is lehet számolni. Feltételezzük, hogy a kastély építése során hordták 

el a kövek nagy részét, mint történt kastélyépítéskor a szomszédos Csőváron is, 

illetve van adat a falak kitermelésére 1950-60-as évekből. A terület kiemelt 

védelemre érdemes műemlékei értékei (Kálvária, kápolnával és harangtorony 

(azonosító: 6729; törzsszám: 5789) és a 19. század elejéről származó sírkövek 
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(azonosító:6730; törzsszám:5790) miatt is - lásd 1. melléklet. Megállapításaink a 

központi nyilvántartásban lévő lelőhelykiterjedést nem befolyásolják, ez a Nováki 

Gyula és általunk felmérteknél nagyobb területre terjed ki (3. melléklet).  

II.2. RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK NÉZSA KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁBAN  

A Kötv 7.§ 14. pontja szerint régészeti érdekű területnek, azaz jelenleg nem tényleges, 

de lehetséges lelőhelynek minősül minden olyan terület, ahonnan régészeti emlék és leletek 

előkerülése várható. Különös tekintettel az egykori forrásokra, a vízfolyások, erek és folyók 

árvízmentes partvonulataira, valamint olyan területekre, melyek korábbi időszakokban 

megtelepedésre alkalmasak voltak.  

A régészeti örökség védelme érdekében ezért minden esetben különös gonddal kell 

eljárni az építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld 

felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 

 Nézsa az Északi-középhegységben, a Cserhát nyugati vonulatai között, a Nézsa-

Csővári-dombságban elhelyezkedő település. A 363 méter magas Pétervölgyi (Patakvölgyi) 

erdő, a 349 méteres Csővári hegy közötti völgyben a Nézsai-patak partján fekszik. A patak 

menti árvízmentes hátak voltak az emberi megtelepedés számára legalkalmasabbak, a 

völgyekben, a patakok mentén futottak a településeket összekötő utak. A patak medrét 

öntéstalajok kísérik, a medrek melletti hátaktól távolodva a barna erdőtalajok különböző 

típusai fordulnak elő. A patak gazdasági jelentőséggel is bírt, valószínűleg már a középkortól 

működtek vízével hajtott malmok, melyekről első feljegyzéseket és térképi ábrázolásokat a 

18. századtól ismerünk, a II. József féle összeíráskor pl. feljegyzik: „A patak jelentéktelen. A 

völgyben három malom őröl segítségével.” 

Nézsa közelében vasérc felszínközeli előfordulása is ismert, bár ennek őskori – 

középkori hasznosításáról nincs tudomásunk. Ennek ellenére nem elképzelhetetlen 

ipartörténeti jelentőségű lelőhely előkerülése a vasércelőfordulások közelében.  

A 19. század közepén a nézsai határban is végeztek kutatásokat vasérc után a Keszegről Nézsára vezető 

út mentén. A források a „Sela" dűlőt nevezték meg a tömzsökben és fészkekben előforduló barnavasérc 

lelőhelyének, amelyet a szendehelyi előfordulás folytatásának tartottak. A „Sela" dűlő nem más, mint a vasat 

jelentő Szele hegy (278 m) nevének eltorzítása. A nézsai malomtól Agárd felé nyugati irányban lévő területen, 

valamint a Dorfberg hegyen (valószínűleg ez a mai Király-hegy) találtak barnavasérc-előfordulást. 1849-ben 

működő bányászatról tesz említést Schleicher Aladár, melynek létesítményei összedőltek, helyüket csak a 

horpadások mutatják a Dobogó-, Vas- és Part-hegyen. 1885-ben özv. Müller Jánosné lónyabányai lakos 

Szokolya, Szendehely és Nézsa határában fekvő bányákra szüneteltetési engedélyt kért, mivel a vasércet nem 

tudta értékesíteni (Szvircsek 2000). 
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A középkori úthálózatról szintén kevés adattal bírunk, de feltételezhető, hogy hasonló 

nyomvonalon kötötte össze a középkori gyökerű településeket, mint napjainkban. Azonban 

annyi bizonyos, hogy a régi nézsai út Legénd alatt, a Boldogságos Szűz Mária templom 

közelében futott (Tyekvicska 2016). Ennek az útnak a védelmére létesülhetett pl. a legéndi 

határban fekvő Békavár. Maga a településhálózat sűrűbb lehetett, további kisebb települések 

feküdtek a mai nézsai illetve szomszédos településhatárokban. Ezeket régészeti módszerekkel 

még nem sikerült azonosítani. Amíg erre nem kerül sor, szintén régészeti érdekű kell tekinteni 

pl. az 1394-ben említett Pétervölgy (Nógrádsáppal közös határon) és Belitzky János és 

Tyekvicska Árpád (2016) által feltételesen a Belegrád dűlőbe lokalizált bolgár-szláv 

honfoglalás kori települést. Ettól délre királyi birtoknak véli Tyekvicska Árpád a Lóci-rét 

dűlőt, mely „neve királyi vadászokra utal, tőle délre a Királyka dűlő szintén királyi birtoklás 

jele”(lásd 3. melléklet). Ugyanezen kutató a Kartal nemzetség Benedek ágához köti a nézsai 

vagy nógrádsápi határban elterülő Báb földet. 

⃰ 

 A fentiekből is kitűnik, hogy mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem 

állapítható meg pontosan, ezért az említetteken túlmenően régészeti érdekű területnek számít 

a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke is, illetve kiemelten érdemes figyelni az 

azonosítatlan lelőhelyek beazonosítására.  
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II. 3. RÉGÉSZETI LELŐHELYEK NÉZSA TERÜLETÉN - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A Cserhát hegység őskőkori megtelepedéséről az 1980-as évekig meglehetősen kevés és 

bizonytalan adat állt rendelkezésünkre. Ezek között említhetők a nézsai, legéndi és 

alsópetényi pattintott kőeszközök (Tragor 1912).  

A település őskoráról kevés, de annál sokatmondóbb adat ismert a 20. század elejéről: 

„Pest megyében, valamint a városunkkal szomszédos nógrádmegyei községek, nevezetesen 

Verőce, Nézsa, Ősagárd és Romhány eléggé ismert bronzkori lelőhelyek” (forrás: Tragor 

1912). Szintén Tragor Ignác jegyzi fel, hogy Nézsáról a M. Nemzeti Múzeum őriz több 

kőeszközt és edénytöredéket. 

A honfoglalás korára vonatkozóan csak a szomszédos települések, pl. Csővár van 

adatunk, illetve Tyekvicska Árpád (2016) feltételez bolgár – szláv megtelepedést a 9. század 

folyamán.   

A középkori Nógrád megye nyugati részéről csak a 13. század második felétől 

rendelkezünk nagyobb számú írott forrással. Ekkor a vidék legnagyobb birtokosa a váci 

püspök, és nagyobb birtoktestek még a megye középső részén a szandai és a bujáki királyi 

váruradalmak. A közöttük elterülő sok falut pedig — néhány kivételtől eltekintve — 

különböző köznemesi családok birtokolják. A megye történetének monográfusai ebből arra 

következtetnek, hogy a terület korábban, a 10-12. században a nógrádi vár köré szervezett 

fejedelmi, illetve királyi birtok volt. Ebből kapott jelentős részéket elsőként a váci püspökség. 

Mivel a királyi vármegyeszervezet felbomlása Nógrádban viszonylag korán indult meg, a 

királyi várföldek egykori kiterjedését ma már lehetetlen megállapítani (Feld – Jakus – László 

1979).  

Nézsa első említése egy Báb nevű (lásd Régészeti érdekű területek fejezet) birtok 

leírásánál szerepel, mint szomszédos birtok. 1293. április 24-én, a váci káptalan oklevelet 

adott ki. Az ügyletben a Kartal nembeli Ják ispán és fiai: Beke, Patony, Pető és Rap egy Báb 

(Bab) nevezetű, Nógrád vármegyében fekvő, bizonyos Vidus-tól vásárolt földjüket, összes 

haszonvételeivel és tartozékaival együtt, örökjogon eladták és átengedték az általunk már 

megismert Szerdahelyi András fia István ispánnak és rajta keresztül örököseinek. István ispán 

– amint azt a káptalan oklevele bizonyítja – másfél évvel azelőtt kettő híján 30 kereskedelmi 

ezüst márkáért már zálogba vette tőlük a nevezett birtokot (Tyekvicska 2016). 

Báb földet a káptalan két tagja, Sylverus váci és István szolnoki esperesek kétszer is 

megjárták, s az adás-vételt a birtokszomszéd Sápi Ipoly (Ipolito de Saap) sem kifogásolta, 
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illetve a többi szomszéd sem mondott ellent. Az eladott föld határait Ják ispán mind az ő 

„nógrádi földje”, mind pedig a birtokával határos Nézsa (Nesa) föld felől, illetve Sápi Ipoly a 

maga része felől leírták. A szöveg fogalmazása („metas vero ipsos terre idem comes Isaac 

personaliter undique tam a parte terre sue Neugradiensis quam terre Nesa”). (Tyekvicska 

2016).  

1389-ben találkozunk először a Csői (de Chew) és a Nézsai (de Nysa) családokkal, 

melyekről együttes fellépéseik miatt fel kell tételeznünk, hogy közeli rokonságban voltak 

egymással és több birtokot közösen bírtak. Nevükből következtethetően a Csőieké volt már 

hosszabb idő óta Cső falu, a Nézsaiaké pedig a szomszédos Nézsa. 1389-ben Csői András fia, 

Miklós és Nézsai Tamás fia, Miklós együtt foglalják el a Zsidai és Mácsai család zsidói (mai 

Vácegres) és battyáni (mai Vácbottyán) birtokrészeit. Hogy e két faluban a Csőiek és a 

Nézsaiak is birtokosok voltak, az egy 1446. évi oklevélből derül ki: ekkor a váci káptalan 

Csői Miklós és László, valamint Nézsai Timót fiai, János és László, illetve a Rozgonyiak — a 

Zsidaiak örökösei — között osztja fel Zsidó birtokot. 

Ezután a huszita zsoldosok garázdálkodnak a vidéken, hozzájuk Csővár uraként 

csatlakozott Sébold, akinek birtokait 1467-ben Mátyás elkobozta azzal, hogy Nésai Lászlóval 

együtt idegen csapatokkal pusztított az országban. Nézsai Jánosról tudjuk, hogy Turóczi 

Benedekkel és Lászlóval elfoglalt a Nógrád megyei Újfaluban Kenderesi Balásztól és nejétől 

bizonyos birtokrészt. Mátyás király vizsgálatot rendelt el, majd először 1467-ben Rozgonyi 

János tárnokmesternek és Rajnald székelyispánnak, majd később 1474-ben Parlagi 

Györgynek adományozta Nézsát (Végh 2008). Csővár történetének feldolgozói szerint Sébold 

helyett 1474-ben már a Nézsai család birtokolta Csővárt (Feld – Jakus – László 1979): „Az 

egyre szaporodó oklevelekből ugyanis megtudjuk, hogy 1474-ben Mátyás király az örökös 

nélkül elhalt és egyébként is hűtlen Nézsai János és László javait, köztük a várat 5000 

forintért Parlagi Györgynek zálogosította el. Az említett hűtlenség valószínűleg Nézsai László 

Szadai Sebolddal való együttműködése. A felsorolt birtokok között megtaláljuk a család 

feltételezhető törzsbirtokait (Keszeg, Nézsa), azokat a falvakat, ahol korábban közösen 

birtokoltak a Csőiekkel (Garlan, Újfalu, Zsidó és Bottyán), újként pedig Duka (Vácduka), 

Patolcs (ismeretlen) és Zewld (Sződ?) részei szerepelnek”. A 16. században Ráskay Balázsnak 

két fia, Gáspár és István is jelentős szerepet játszott a környéken - egy 1542-es nógrádi 

összeírás szerint Nézsán, Keszegen, Becskén és Nőtincsen birtokoltak.  

Parlagi György is örökös nélkül halt el, ezért talán Nézsa is – mint a közeli Acsa és Rád 

- egy ideig Corvin János majd II: Ulászló birtoka (Végh 2008).  
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1544-ben Bebek 30 ezer forintért adománylevelet szerzett Ferdinándtól Csővár mellett 

Fülekre és Salgóra — Ráskay-örökség címén. A János-párti másik igénylő, Ráskay Erzsébet 

lánya, Bodó Anna hiába tiltakozik maga és gyermekei nevében 1548-ban a három vár, 

valamint „Nésa, Gedew, Lyberche" birtokok és tartozékai birtoklása ellen (Feld – Jakus – 

László 1979) 

Az 1553. évi összeírás szerint Bak Bálint szolgabíró járásához tartozott Nézsa, mely 

járás szintén meghódolt a törököknek (Borovszky 1911). A falut a budai szandzsák 1559. évi 

összeírása során Ömer tímár birtokolta, és számára 2500 akcse-t fizetett (Káldy-Nagy 1977).  

A Bosnyák család levéltárában fennmaradt egy irat a Ráskay-örökösök 1579. évi 

osztozkodásáról. Ebből megtudjuk, hogy a környék birtokainak jelentős része leányágon 

öröklődve, Bajomi Zsófia leánya, Kenderessy Mária révén Bosnyák Tamás füleki kapitány 

«kezére került.  

1594-ben Nógrádot visszafoglalták a keresztény csapatok, és a megye legnagyobb része 

újra a királyi Magyarország fennhatósága alá került, egészen a 17. század közepéig. 

Azt biztosan tudjuk, hogy a 17. század első felében Nézsa, Keszeg és Ácsa fele — a 

már ekkor is biztosan hozzászámított csővári résszel, ahol a vár feküdt — Bosnyákbirtok. 

Bosnyák Tamás halála után (1631) özvegye született Zádory Kata birtokában találjuk. Nézsa 

1635-ben egyetlen fiúk, Bosnyák István esztergomi kanonok tulajdona lesz, ki 1640-ben 

egyszersmind pécsi püspök, majd veszprémi püspök, s mint kinevezett nyitrai püspök halt 

meg 1644-ben (Végh 2008), majd rokona, Bosnyák Judit révén — továbbra is leányágon — a 

Balassa, majd pedig a Koháry családé (Feld – Jakus – László 1979). 

⃰ 

A település középkori előzményét a településtől északra a Stará dedina dűlőben találjuk. 

Itt, egy kis ér mindkét partján figyelhetők meg Árpád-korból és a 14-15. századból származó 

leletek (jelen tanulmányban mint Nézsa 1. lelőhely). Korabinszky Nézsa 18. századi birtokosa 

szerint Nisza (Nysa) vagy Nesza, túlnyomóan katolikusokkal lakott, termékeny határral bíró 

Nógrád vármegyei település. Leírja a temetődombon lévő romokat is. Az 1835. évi 

Schematismus ugyanezen forrásra hivatkozva említi, hogy „előbb a templomos rend 

manseriája, majd 1331-ben, a rend feloszlatásakor johannita praeceptura lett.” A 18-19. 

századi források szerint a temetődombon egy ősrégi gótikus templom állott, amely faragott 

kövekből épült és tágas volt. Falaira keresztek és diadalívére az okos és a balga szüzek 

példázata volt festve. A hagyomány szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, és török 

időkben a régi faluval együtt pusztult el (Borovszky 1911; Végh 2008).  
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Nováki Gyula és Sándorfi György kétségbe vonják a kolostor létezését, és hitelesebbnek 

tartják Horváth István leírását, ki 1964-ben egy vár alaprajzát mérte fel ezen a helyen. 

A megközelítőleg negyven méter átmérőjű dombot egy 8-10 méter széles és másfél 

méter mély árok övezte. Ezt a megfigyelést egészíti ki 2018. júliusában végzett terepszemlénk 

(lásd II.1. Régészeti lelőhelyek Nézsa határában fejezet). A rekonstruált nagyobb – 

többosztatú sáncokkal tagolt kiterjedés alapján meggyőződésünk, hogy a temetődombon 

egyszerre volt kerítéssel övezett plébániatemplom (a felmért dombon – hasonló területet 

foglal pl. a nógrádsápi templom) és a Nézsai család erődített udvarháza. Szerzetesrend 

megtelepedéséről nem ismerünk hiteles forrást, azt viszont valószínűsítjük, hogy a templom 

és további épületek a 17. század 2. felben pusztultak el végleg.  

Az új telepesek immár új helyen telepedtek meg, a középkori templomromot részben 

elhordva – részben helyét tiszteletben tartva temetkeztek közelébe, viszont 

plébániatemplomukat immár az új belterületen építették fel. A belterületen lévő Szent Jakab 

tiszteletére emelt templom építése ideje egyesek szerint 1711, mások ezt már az első felújítás 

dátumának tekintik. Tény. hogy arról van korábbi adatunk, hogy Nézsának 1575-ben működő 

plébániája van. Borovszky Samu 1911-ben kiadott monográfiája szerint a templom 

valószínűleg a 16. századból való – ez az adat inkább a plébánia fennállására utal, ahogy ezt 

Borovszky Samu monográfiájában máshol ki is fejtik: „A katolikus plébános néhány helyen 

megmaradt a hódoltsági területen is, így Nézsa helységben, a mely a váci püspökség földesúri 

hatósága alá tartozott, a plébánia 1575-ben még megvolt … A váci püspökségnek később is 

sikerült hódoltsági birtokainak egy részét megtartani. Az alatt az idő alatt, a míg — Mathésy 

Istvánnak 1591-ben történt halálától Szuhay István székfoglalásáig — a váczi püspöki javak 

kamarai igazgatás alatt állottak, 11 helység adózott a váci püspökségnek” (Borovszky 1911), 

köztük Nézsa is. A 17. század közepéig, vagyis addig, amíg a vármegye legnagyobb része 

ismét török kézre került (1663) több plébániát újítottak meg, Nézsán Borovszky S. 

monográfiájának adatai szerint 1650-től működött a plébánia, viszont a 17. század végére 

teljesen elnéptelenedett a település.  

A Szent Jakab plébániatemplomot 1935-ben pedig bővítették. Ez utóbbi munkálatok 

során kerültek elő a falakba valószínűleg másodlagosan beépített gótikus töredékek: gótikus 

csúcsíves ablak csúcsa, ablakbélés profil, profilos tag, valószínűleg ajtókeretből kerültek elő. 

A kövek jelenleg a Váci Püspökségen vannak. (forrás: www.muemlekem.hu).  

Meggyőződésünk, hogy az 1575. évi plébániára vonatkozó adat a mai temetőben állt 

középkori templomra utal, melynek pusztulása a török korba tehető, az előkerült középkori 

kőemlékek is innen eredeztethetők. 



NÉZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  
ÉS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

 

14 
 

 

Az első adat az újra lakott faluról 1700-ból származik. 1702. május 11-én Losoncon 

kiadott kiváltságlevél alapján a helység régtől lakott kuriális hely. A Rákóczi szabadságharc 

során Nézsáról három katona szolgálta a fejedelmet (Végh 2008).  

A beépítettségre vonatkozó fontos adat, hogy „1849-ben és 1863-ban nagy tűzvész 

pusztított a helységben, 1873-ban pedig a kolera” (Borovszky 1911). 

 

III. 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN ELŐIRÁNYZOTT VÁLTOZTATÁSOK 

RÉGÉSZETI VONATKOZÁSAI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI JAVASLATTÉTEL  

 

Nézsa település határában az korábbi adatállományok összevetése, továbbá az elvégzett 

terepbejárás után 3 azonosított és több azonosítatlan lelőhely ismert. Az ismert 

lelőhelyek esetében a közhiteles nyilvántartás adatai kiegészíthetők a fentebb 

kifejtettekkel. A lelőhelyek mindegyike szakmai védett kategóriába sorolt, nincs köztük 

kiemelten védett lelőhely, bár a Temető lelőhelyként szereplő árokkal – sánccal kerített 

földvár esetében indokolt lehet a magasabb védelmi státusz. 

A Temető lelőhely esetében javasoljuk fokozottan védett kategóriába való előterjesztését. 

Ennek a lelőhelynek pontosabb felmérése részben megtörtént, részben további, pl. geofizikai 

módszerek alkalmazásával tovább adatolható. A módosított 2001. évi LIV. törvény 

rendelkezései alapján fontos azon lelőhelyek válogatása és egyedi felmérése, melyek mint 

emberkéz alkotta morfológiai formák ma is terepen tereptárgyként azonosíthatók, ezáltal 

megfeleltethetők a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 

„kunhalom” és „földvár” definíciójának. Ezek megfelelő felmérése további védelmük 

érdekében alapvető és sürgető. Kiterjedésük, állapotuk, művelési módjuk, növényzeti 

borításuk pontos felmérése, esetenként történeti térképek alapján történő elemzése, történeti 

adatokkal való alátámasztása és a veszélyeztető tényezők kiértékelése alapján a felmérés célja 

hatékony kezelési javaslatok megfogalmazása lehet.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása 
12. § Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhelyeit jogszabályban 
kell védetté nyilvánítani. 
13. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 
lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 
(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 
(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába 
kell sorolni. 
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(4) Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos 
szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos 
jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. 
14. § (1) A védetté nyilvánítás előkészítését a Hivatal folytatja le, amely évente legalább egyszer javaslatot tesz a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására. 
(2) A védelem alá vonni tervezett lelőhelyhez és a lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó ingatlanok 
tulajdonosait és az egyéb érintett személyeket jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell. 

* 

 Fel kell hívni a figyelmet a beépítésre nem szánt területek tekintetében is arra, 

hogy a település területén számos régészeti lelőhely található, melyek pontos kiterjedése 

nem ismert (lásd régészeti érdekű területekről szóló fejezet). 

 A régészeti örökség védelme érdekében minden esetben különös gonddal kell eljárni 

az építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor, mivel bármilyen, a föld felszíne alá 

mélyedő kivitelezési munkával a régészeti örökség elemei pusztulhatnak el. 

Régészeti lelet előkerülése esetén a hivatkozott jogszabályok szerint kell eljárni, a 

munkákat fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes kormányhivatalt és a területileg 

illetékes múzeumot, mindemellett nagyon fontosnak tartjuk az örökségtudatos lakossági 

tájékoztatást.  

A hatályos településszerkezeti tervhez képest nem került területfelhasználási 

módosítás meghatározásra, ezért jelen tanulmány keretében ilyen irányú régészeti – 

örökségvédelmi vizsgálatok nem végezhetők, így általánosságban összefoglaljuk a vonatkozó 

szabályozást:  

 

A Kötv. törvény és a 68/2018. (IV. 09.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról 21. § alapján  

(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a rendelet alapján, 
engedéllyel végezhető.  

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a történeti 
összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti feltárás nélkül.  

(3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni 

 a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,  

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

 c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és _fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti 
emléket.  

(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti rétegsort és 
történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását. 

 

 A lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési tervlapokon 

feltűntetésre kerültek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek által érintett 
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telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra.  

 A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek ex lege védettek, de régészeti érdekű 

területről is a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 19.§ (1). 

A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti 

örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv 

19.§ 1-2). A régészeti feltárások költségeit általában annak kell fedeznie, akinek érdekében az 

elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 

(Kötv 19.§ 3).  

 A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének 

szabályait, módját és mértékét jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó 

szabályokat évente felül kell vizsgálni (Kötv 19.§ 4). 

Régészeti feltárás elvégzésére jogosult 

a) a Magyar Nemzeti Múzeum, 

b) a Budapesti Történeti Múzeum, 

c) a megyei hatókörű városi múzeum, 

d) a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum, 

e) a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény, 

f) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti 
Intézete, valamint 

g) a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv. 

 A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

 A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció 

készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem 

nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra 

jogosult intézményt bízhatja meg (Kötv 22.§).  

* 
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 Olyan, beépítésre szánt terület esetében, melyek területén régészeti lelőhely 

található, a beruházások földmunkával, közműkiépítéssel járhatnak/járnak, ezért szükséges a 

régészeti örökség érintettségének vizsgálata. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a 

hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

- minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, 

tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 

- régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 

 

 E lelőhelyek védelmére MEGELŐZŐ FELTÁRÁS javasolt.  

A településrendezési terv által közvetlenül nem érintett, de minden földmunkával 

járó beavatkozást (alapásás, közművesítés stb.) fokozott figyelemmel kell kísérni minden 

ismert régészeti lelőhelyen. Ezeken a kialakult használat folytatható, de attól a lelőhely nem 

károsodhat. Lelet, vagy jelenség előkerülésekor a 2001. évi LXIV. tv. szerint kell eljárni. 

Nézsa mai belterülete beépítettsége miatt régészetileg pontosabban nem értékelhető, viszont 

bármilyen földmunka esetén régészeti szakfelügyelet javasolt (lásd kiemelten Nézsa 2- 

lelőhely esetében) (2. melléklet). A régészeti szakfelügyelet részben az ismert lelőhelyek 

kiterjedésének meghatározására ad lehetőséget, részben konkrétan ,,leletmentesíti" a 

beruházási területeket, így elkerülhető kulturális örökségünk megsemmisülése. 

A 68/2018. (IV. 09.) Korm. rendelet 37. § (1) alapján a Nagyberuházással 

kapcsolatos régészeti feladatellátás esetén a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó 

általános követelményeket és a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 38–45. §-ban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

A 68/2018. (IV. 09.) Korm. rendelet 37. § (3) alapján a rendelkezésre álló 

örökségvédelmi hatástanulmány vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes régészeti 

dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az alkalmas-e az elvégzendő régészeti 

feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. A hatóság – 

a 3. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi szerv (jelenleg Budavári Kft) véleményének 

kikérésével, ésszerű határidő kitűzésével – előírja a hiányzó munkarészek pótlását vagy új 

előzetes régészeti dokumentáció elkészítését. 
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IV. 

NÉZSA KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁBAN LÉVŐ RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK MEGÓVÁSA - ÖSSZEFOGLALÁS 

Nézsa közigazgatási határában 3 azonosított régészeti lelőhelyet ismerünk (lásd az 1-5. 

mellékletet). Ezek kulturális örökségünk részét képezik, melyek védelme érdekében a terület- 

és településfejlesztéssel, valamint a terület- és településrendezéssel kapcsolatos beruházások 

tervezését e védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére 

irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell 

lenniük.  

A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti terveken és a településrendezési 

tervlapokon feltűntetésre kerülnek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek 

által érintett telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra. 

 A lelőhelyek főbb adatait (név, helyrajzi szám) be kell illeszteni a Helyi Építési 

Szabályzat régészeti örökség védelmével vonatkozó szakaszának megfelelő helyére, illetve fel 

kell tüntetni a szabályozási terv térképlapjain is. 

A jelenlegi területhasználat a külterületi szakaszok esetében viszonylag kis mértékben, 

de folyamatosan (elsősorban szántás, erdőművelés okozta bolygatás), míg belterületen már 

nagyobb mértékben, de alkalomszerűen (főként építkezések, közműfektetések) veszélyezteti a 

kulturális örökség ismert és eddig azonosítatlan elemeit. A lelőhelyek különböző jellegűek és 

minőségűek, a tervezett változtatások az érintett örökségi elemek (régészeti lelőhelyek) teljes, 

vagy részleges pusztulásával járhatnak - ilyen veszély a belterületi lelőhelyek beépítése.  

Általánosságban kijelenthető, hogy régészetileg a település határa alig ismert, amit jól 

szemléltet a régészeti érdekű területekről szóló fejezet. Amennyiben a kutatás intenzitása nőne 

számos új adat előkerülése várható. 

Nézsa területe elérhető vízbázisával ősidők óta kiváló adottságokat kínált a 

megtelepülésre, kiemelten a Nézsa- és a bele torkolló patakok közelében, mégis inkább csak 

szórványos adatunk van őskőkori és bronzkori lelőhelyekről.  

Fontos tény, hogy ismert a középkorban kialakult, török alatt elpusztult Nézsa 

település helye, mely beépítettség hiányában jól kutatható (Stará dedina lelőhely). A 

középkori faluhoz kapcsolódó templom és nemesi udvarház valószínűleg a mai Temető 

dombján terült el. Ez utóbbi lelőhely kiemelt védelemre érdemes, a helyszínen megfigyelt 

jelenségek alapján több épített örökség is található itt (lásd 3. melléklet). Bár a terület 
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régészeti kutatottsága elenyésző (Nováki – Sándorfi 1992; Nováki et. kol. 2017), a helyiek 

elmondása szerint sokan keresik fel az ismeretterjesztő kiadványokban és különböző 

weboldalakon megjelent ismertetők alapján. A lelőhelyet érdemes lenne geofizikai 

felméréssel, esetleg tervásatással megkutatni, ahol kiemelten figyelni kell a felszínen lévő 

falmaradványok dokumentálására, megóvására. A terület turisztikai vonzerejének – és egyben 

az értékek megóvásának eszköze is lehet egy megalapozó kutatáson alapuló információs 

stratégia kidolgozása (kutatás, információs táblák, kiadványok, egyéb sajtómegjelenés, stb.), 

mely azonban meghaladja jelen tanulmány kereteit.  

Leletmentő ásatás a település határában még nem valósult meg.   

A terepbejárás módszerével nehezebben ismerhetők meg a temetők. A 20. század 

elején Nézsáról a váci múzeumba került bronzkori leletek egy része valószínűleg urnasíros 

temetőből származik. Középkori temetkezésekkel pedig a középkori templomok 

környezetében, azok kerítőárkain belül számolhatunk (pl. Nézsa – Temető lelőhely- bár itt az 

újkori használat sok korábbi régészeti emléket tehetett tönkre).   

Általános elvként fogalmazható meg, hogy a régészeti lelőhelyek tényleges 

horizontális kiterjedése gyakran nem feleltethető meg teljes mértékben a felszíni leletek 

szóródása által meghatározható területtel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felszíni adatok 

alapján sugalltaknál rendszerint nagyobb kiterjedésű régészeti lelőhelyekkel szükséges 

számolnunk a munkák során.  

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartott lelőhelyek kiterjedése nem minden esetben 

ismert pontosan, térképi megfeleltetésük nem egyértelmű, jelölt területükön kívül is 

előkerülhet kapcsolódó leletanyag (lásd Stará dedina lelőhely víztározó előkészítő munkái 

során nyilvánvalóvá vált bővített kiterjedés).  

 Mivel Nézsa közigazgatási területének egy része a beépítettség és a vegetációs 

borítottság miatt régészeti terepbejárással nem vizsgálható, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

területrendezések során bárhol kerülhetnek elő eddig nem ismert régészeti lelőhelyek 1. 

katonai felvételezésen Pétervölgyben jelölt épület, középkori gyökerű malmok, stb. (4. 

melléklet). Minden beruházás, földmunka alkalmával fokozottan figyelni kell az esetlegesen 

előkerülő leletekre. Fontosnak tartjuk, hogy a település vezetése kiemelt figyelmet fordítson a 

régészeti jelenségek, leletek előkerülésére pl. a foghíjtelkek beépítése során, és 

együttműködjön az illetékes hatóságokkal az örökségvédelem érdekeinek érvényesítésében. 

Az azonosított régészeti lelőhelyek nagy közül Stará dedina – Ófalu lelőhelyen 

jelenleg intenzív szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági területeken a kialakult 

használat folytatható, amely a szántással, talajjavító, meliorációs tevékenységgel jár együtt, 
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vagy gyepesítés megengedett, de attól a lelőhely nem károsodhat. Lelet, vagy jelenség 

előkerülésekor a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Ezeken a területen minden, az 

eddigi használattól eltérő hasznosításhoz az illetékes járási kormányhivatal előzetes 

engedélye szükséges, különösen az erdő-, gyümölcsös illetve szőlőtelepítések lehetnek 

roncsoló hatással a régészeti örökségre.  

Az új építésre kijelölt területeken tervezett beruházások esetében a 

tereprendezés/közműkiépítés megkezdése előtt előzetes régészeti dokumentáció elkészítése 

javasolt, nagyberuházásnak minősülő beruházás esetén kötelező. A beruházások feltételeként 

előírt régészeti feltárások költségei a beruházót terhelik. A munkák megkezdését a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatalának (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. , 3100 Salgótarján Pf.: 269.; Telefon: 06 

(32) 795-161; Fax: 06 (32) 795-173; epites.salgotarjan{kukac}nograd.gov.hu) és a 

területileg illetékes múzeumnak(Jelen esetben: Dornyay Béla Múzeum – 3100 Salgótarján, 

Múzeum tér 2. kell jelenteni. Lelet, vagy jelenség előkerülésekor a végzett tevékenységet fel 

kell függeszteni, és a Kormányhivatal nyilatkozatát a további teendőkről be kell szerezni.  

A fenti munkarész a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok, az elvégzett 

terepbejárás adatainak kiértékelése alapján és a megismert fejlesztési tervek ismeretében 

készült. A település közigazgatási területén időközben előkerülő újabb régészeti lelőhelyekről 

a Miniszterelnökség vezet közhiteles nyilvántartást, ezért minden tervezett beruházás és 

nagyobb földmunkával járó tevékenység előtt javasolt az érintett területen található vagy 

feltételezhető régészeti lelőhelyekről tájékozódni. Ezzel elkerülhető a kulturális örökség 

elemeinek indokolatlan veszélyeztetése. 
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Schram Ferenc: Kisnógrád megye történeti néprajza, 1686–1848 / Levéltári Szemle, 18. 
(1968) 3. szám; 657–719. o. 

Szvircsek Ferenc: Bányászkönyv (Salgótarján, 2000) 

Szvircsek Ferenc: Adatok Nógrád megye 18–19. századi ipartörténetéhez, különös tekintettel 
a vasgyártásra Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XIII. (1987).  

Tyekvicska Árpád: Templom és falu térben és időben A legéndi Boldogságos Szűz Mária 
templom környezetének története a 14. század végéig.in Studia Comitatensia. A Ferenczy 
Múzeumi Centrum Évkönyve 2015. Szentendre 2016, pp. 233-290 

Tragor Ignác: A váci múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma (Vác, 1912) 

Végh József: Szent Jakab oltalmában Nézsa in: BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-
művészeti folyóirat III. évfolyam 10. szám, 2008. október 
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VI.  

NYILATKOZAT 

 

 A 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről és a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról alapján a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos régészeti részszakterületen örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetében 

kulturális szakértői tevékenységet folytathatok, a Miniszterelnökség régészeti szakértői 

nyilvántartásban szerepelek (nyilvántartási szám 9OXZ52 - 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-

szakertoi-nevjegyzek/regeszet). 

 Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi 

jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő 

tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

Harta, 2018. július 24. 

 

Kustár Rozália 

régész - örökségmenedzser 

örökségvédelmi szakértő 



I. MELLÉKLET 

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK  

NÉZSA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 
 

AZONOSÍTOTT LELŐHELYEK 
 

 
Nézsa 1. lelőhely 
Nézsa –  Stará dedina 
Központi azonosító: 49727
Jelleg:  

középkori település
Körülmény: A lelőhely a falutól északra fekvő Stara dedina dűlőben, egy kis ér két 

partján van. 1954-ben Patay Pál jelentésében leírta, hogy a Stara dedina 
dűlőben található kis ér két partján középkori falunyomot talált. 2006-ban a 
rendezési tervhez történt adatgyűjtés során Guba Szilvia írja le, hogy  
„engedély nélkül elkezdett tározó földmunkái során cserepeket gyűjtött egy 
helyi lakos, aki több fehér kerámiatöredéket, párhuzamosan körbefutó 
vonalkötegekkel díszített, korongolt kerámiát adott át a szécsényi múzeum 
részére. A gyűjtött leletek alapján elmondható, hogy a tervezett és részben 
megvalósult tározó helyén kell keresnünk a középkori Nézsa falu 
maradványait.” Adatgyűjtés: Guba Szilvia 2006 (Régészeti Kutatások 
Magyarországon 2006) 
 

Irodalom, forrás: Soós Virág: Nógrád megye régészeti topográfia rétsági járásának helységei 
és a hozzá gyűjtött adatok. KFM Rég. Ad. 183. 91. 
Guba Szilvia Nézsa település rendezési terv – örökségvédelmi 
hatástanulmány – kézirat 2006

 

Megjegyzés: Hrsz: 0143/10, 0145/11, 0143/9, 0145/19, 0145/12, 0146, 0143/18, 
0143/17, 0143/16, 0143/15, 0143/14, 0143/13, 0143/12, 0143/11, 0145/13, 
0145/15, 0145/17, 0145/16, 0145/14, 0147/18, 0145/18, 0147/7, 0147/6, 
0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/8, 0147/9, 0147/10, 0147/11, 0147/2 
EOV  279099; 668296 
Guba Sz. adataival kiegészített, módosított lelőhelykiterjedés. 
 

Nézsa 2. lelőhely 
Nézsa – újkori településmag 
Központi azonosító: 93505
Jelleg: középkori - 16. századi település

 

Körülmény: A mai település belterülete alatt Szondy és Táncsics utak 
Tomka Gábor adatgyűjtése

Irodalom, forrás: Jelentés adatgyűjtésről - Rétsági Járás beépített középkori települései, 2017 
[ÖNYO/148 (2018)] 
 

Megjegyzés: Szondy u. 92-95 szám alól 17-18. századi lándzsa került a Kuny Domokos 
Múzeumba 
Hrsz: 96, 282, 268, 288/2, 287, 286/1, 284, 283, 277/5, 103/2, 266, 265, 
264/3, 269, 264/2, 281, 280, 278, 276, 263, 259, 258, 257/3, 256/5, 239/8, 
239/10, 99, 110/1, 267/1, 264/1, 132, 104, 119, 123/1, 127, 129, 117, 116, 
110/2, 238/1, 239/9, 240, 241, 234, 230, 231/2, 179/4, 134, 255, 228, 141/2, 
141/1, 139, 237, 231/3, 91, 92, 93, 292, 296, 297, 299, 334/4, 290, 334/2, 
334/3, 332, 288/3, 330, 334/6, 334/5, 286/3, 286/2, 277/3, 270, 95, 294, 
101/4, 179/10, 289, 179/6, 277/2, 285, 279, 267/2, 277/4, 272/1, 271, 128, 
130, 105, 122, 133, 121, 239/6, 131, 126, 118/1, 109, 115, 142, 136, 
239/11, 238/2, 236, 235, 229, 231/1, 135, 137, 233, 247, 222, 239/4, 239/7, 
204/4, 138/1, 94/1, 295, 90, 89, 302, 291, 298, 328, 329, 179/7, 327, 331, 
288/1, 333, 293, 334/7, 97, 98, 102/1, 103/1, 277/1, 108, 111, 112, 179/11, 
179/2, 179/5, a lelőhely része a római katolikus templom lelőhely –



központi azonosító: 49728 
EOV 277916; 668679 
 

Nézsa 2.a lelőhely 
Nézsa – Római katolikus templom 
Központi azonosító: 49728
Jelleg: templom  

Körülmény: A községben lévő  templom  Szent Jakab tiszteletére épült egy korábbi 
templom köveinek felhasználásával a 18. században - A római katolikus 
templom 1936. évi bővítésekor gótikus csúcsíves ablak csúcsa, ablakbélés 
profil, profilos tag, valószínűleg ajtókeretből kerültek elő, valószínűleg 
másodlagos elhelyezésből. A kövek jelenleg a Váci Püspökségen vannak. 
(forrás: www.muemlekem.hu). A kövek valószínűleg mai temetőben lévő, 
19. századi forrásokban leírt középkori templomból származnak. 

Az https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/68509, 2018. július 23. szerint a 
ma álló templomot 1700-ban felújították, tehát annál korábbi. 

Irodalom, forrás: www.muemlekem.hu;  
Patay Pál: Római katolikus templomok Nógrád megyében. Kiszállási 
jelentések. KFM Rég. Ad. 39-73. (régi PM adattári száma A:257). 
Genthon István: Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemlékei 
topográfiája III, 1954 
Tankó Károly: Lelőhelybejelentő adatlapok, Nógrád megye.KÖH 
600/1063/2005 
 
 

Megjegyzés: Hrsz: 289, 94/1, 179/5, 179/11, 290, 179/4, 179/10, 95, 302EOV   277800; 
668769 
műemléki védelem alatt is áll – azonosító: 6732; törzsszám: 5786 
 

 
Nézsa 3. lelőhely 
Nézsa – Temető   
Központi azonosító: 49731
Jelleg: középkori udvarház 

Templom általában, középkor , kerítőfal 
 

Körülmény: „A temetődombon (ófalu) egy ősrégi gótikus templom állott, amely faragott 
kövekből épült és tágas volt. Falaira keresztek és diadalívére az okos és a 
balga szüzek példázata volt festve. A hagyomány szerint pálos-rendi 
szerzetesek monostora volt, és török időkben a régi faluval együtt pusztult 
el. Nováki Gyula és Sándorfi György kétségbe vonják a kolostor létezését, 
és hitelesebbnek tartják Horváth István leírását, ki 1964-ben egy vár 
alaprajzát mérte fel ezen a helyen.” (Végh 2008) 
A központi domb mintegy 40 m átmérőjű, körben határozott peremmel, 
nyugati oldalát részben elhordhatták/elegyengették, keleti és déli oldalán 
most is jól látható falszakaszok (Helyszíni szemle KR-2018).  
Eredetileg mély árok vehette körül. 1954-ben Czinke Ferenc, a nézsai iskola 
igazgatója bejelentette, hogy a falu temetőjében egy középkori kolostorrom 
található. A romokból néhány faragott követ a plébániában helyeztek el. 
Patay Pál a kiszállási jelentésében leírta, hogy a temetőben felismerhető volt 
a templom egykori helye. Azt is megfigyelte, hogy az egykori templomot 
fallal vették körül. 1964-ben Hováth István a maradványokat kis középkori 
várnak határozta meg. Azt is leírta, hogy az 1950-60-as években 
falmaradványokat termeltek ki a helyiek (Nováki et kol. 2017).  
 

Irodalom, forrás: Patay Pál: Római katolikus templomok Nógrád megyében. Kiszállási 
jelentések. KFM Rég. Ad. 39-73. (régi PM adattári száma A:257). 
Végh József: Szent Jakab oltalmában Nézsa in: Börzsönyi Helikon. 
Irodalmi-művészeti folyóirat III. évfolyam 10. szám, 2008. október 



  
Megjegyzés: EOV 278417; 668742 

Hrsz 412 
A terület sánccal körbeölelt része nagyobb a lakó/templomdomb belső 
területénél (helyszínelés 2018. június 20; lásd főszöveg és 3. melléklet) 
 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

2. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK NÉZSA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 

TÉRKÉPDOKUMENTÁCIÓ 
 

 

1. Ismert régészeti lelőhelyek Nézsa igazgatási területén - topo 1:10 000 térképlapon 

 

 



2. Ismert régészeti lelőhelyek Google Earth felvételen 

 

--- régészeti érdekű terület 
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3. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK NÉZSA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN 

 
KÉP- ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 

 

 
Korábbi felmérési rajz a ,,belső várról” 
(Nováki – Sándorfi 1992; Nováki et. kol. 
2017) 
 

 
 
pirossal:A 2018. évi helyszíni szemle 
alapján lehatárolt kiterjedés és sárgával: a 
közhiteles nyilvántartásban lévő 
lelőhelykiterjedés (központi azonosító: 
49731)

 

 
Nováki Gyula által felmért terület - Árokkal kerített templom/lakódomb + sánc (Oroszi Z. 
drónfelvétele -2018.júl) 
 



 

 
falmaradvány a kegyúri templom 
kerítéséből? a belső kerítőároknál – déli 
oldal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
falazott oszlophely – faltöredék a sírok 
között a külső ,,várban”- Nézsai család 
udvarháza? 

 
Falrészlet a belső „vár” keleti pereménél 



 
külső ,,vár” sánca és árka – keleti oldal 
 

 
Belső templom/várdomb és külső sánc – nemesi udvarház Nézsa 3. lh. – Temető (Oroszi Z. 
drónfelvétele -2018.júl) 
 
 
 

 
 



 
Településviszonyok Nézsa és Legénd környékén a 13-14. században. Tyekvicska Árpád 
elméleti rekonstrukciója. forrás:  Tyekvicska 2015 1. térkép alapján, kiemelve a Nézsai 
határba lokalizált faluhelyek  
1) A Nagyboldogasszony templom feltételezett elődtemploma. 2) Feltételezett középkori faluhely 
(1338). 3) Kúria dűlő (1643), a középkori nemesi kúria helye? 4) Mária-hegy, esetleg középkori 
templomhely? 5) Német-pallag dűlő. Talán egy Németi nevű föld volt? 6) Bekavár és Bekavári dűlő, 
középkori földvár és „sáncok”. 7) Kőhegy dűlő, Alsópeténnyel osztott dűlő, egykor talán önálló föld 
volt. 8) Halyagos dűlő, Kétbodonnyal osztott dűlő, egykor talán önálló föld volt. 9) Rumány, nevében 
Romhány falut (Ruhman) őrzi. 10) Csurgó, a Legéndi-patak forrásvidéke, talán ősi dűlő. 11) Mákos 
dűlő. Nevében talán a Makó ~ Mochor ~ Mokor ~ Makar ~ Makarius név őrződött meg. 12) 
Öregszőlők dűlő, esetleg a középkori falu szőlőhelye? 13) Pápai dűlő, talán egy középkori Pápa vagy 
Pópa nevű föld helye, esetleg a 17. században a Pápay család zálog-birtoka. 14) Répás dűlő (1394), 
Nógrádkövesddel osztott dűlő, első említésekor a Mohorai-Kövesdi családé volt. 15) Az 1293-as 
határjárásnál szereplő, Ják ispán tulajdoná-ban lévő „nógrádi föld” feltételezett helye. 16) Pétervölgy 
dűlő (1394), Nézsával és kisrészt Nógrádsáp-pal osztott dűlő, egykor önálló föld volt. Első 
említésekor a Mohorai-Kövesdi család tulajdona. Tőle délre Nézsa falu területe lehetett. 17) 
Belegrád dűlő, feltételezett honfoglalás előtti bolgár-szláv településhely. Tőle keletre Nézsa falu 
feküdt. 18) Lóci-rét dűlő, neve királyi vadászokra utal, tőle délre a Királyka dűlő szintén királyi 
birtoklás jele. Tőlük keletre Nézsa falu volt található. 19) Vadalmás, talán egy Almás nevű 
középkori királyi szolgáltató település neve? 20) Csereszécsény (1277,1298,1396)feltételezett helye, 
a Kartal nemzetség birtoka volt a 13–14. században. Elképzelhető, hogy egy részét a Felsőszécsényi 
család birtokolta. 21) Alsószécsény (1361), a Gyürky és az Alsószécsényi családok birtoka. 
Lehetséges, hogy azt megelőzően Szerdahely vásároshely határának volt a része. 22) A 13. század 
közepe előtt megszűnt Szerdahely (1254, 1274, 1394, 1712) település vélhető helye. Keletre Fo-
gaccsal, 1274-ben, délre-délkeletre Kövesd földdel volt határos. A Beke monostor mellett és a Bolhád-
hegy köze-lében lehettek a határai. 23) Tamási föld (1274, 1365), váci kanonoki birtok.Tőle keletre 
volt Kövesd föld, 1274-ben. 24) Báb föld (1293) feltételezett helye, esetleg Ják ispán „nógrádi” 
földjének és falujának helye. 
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4. MELLÉKLET 

RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK NÉZSA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN - ARCHÍV 

TÉRKÉPEK 

1. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Nézsa igazgatási területén  

az I. katonai felmérés térképlapján 

 

 



 

2. Malmok a Nézsa-patakon és kerített udvarház? ábrázolása az I. katonai felmérés térképlapján 

 

3. Kerített udvarház? ábrázolása és épületnyom Pétervölgy területén az I. katonai felmérés 

térképlapján 

 

 

4. Kerített udvarház? ábrázolása és épületnyom Pétervölgy területén az I. katonai felmérés 

térképlapján és google térképen – átlátszóság 50%, forrás: mapire.eu 

 



5. Ismert régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek Nézsa igazgatási területén  

a II. katonai felmérés térképlapján 
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5. MELLÉKLET 

ISMERT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK NÉZSA BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN  
 

Sorszám- 
Tanulmány  

Központi 
azonosító 

név jelenség helyrajzi szám 

 
1 

49727  Nézsa – Stará dedina
Árpád-kori és  középkori 
település

0143/10, 0145/11, 
0143/9, 0145/19, 
0145/12, 0146, 
0143/18, 0143/17, 
0143/16, 0143/15, 
0143/14, 0143/13, 
0143/12, 0143/11, 
0145/13, 0145/15, 
0145/17, 0145/16, 
0145/14, 0147/18, 
0145/18, 0147/7, 
0147/6, 0147/3, 
0147/4, 0147/5, 
0147/8, 0147/9, 
0147/10, 0147/11, 
0147/2 
 

2 

93505 
Nézsa –Ófalu (újkori 
településmag)

török kori – újkori 
településmag 
 

96, 282, 268, 288/2, 
287, 286/1, 284, 283, 
277/5, 103/2, 266, 
265, 264/3, 269, 
264/2, 281, 280, 278, 
276, 263, 259, 258, 
257/3, 256/5, 239/8, 
239/10, 99, 110/1, 
267/1, 264/1, 132, 
104, 119, 123/1, 127, 
129, 117, 116, 110/2, 
238/1, 239/9, 240, 
241, 234, 230, 231/2, 
179/4, 134, 255, 228, 
141/2, 141/1, 139, 
237, 231/3, 91, 92, 
93, 292, 296, 297, 
299, 334/4, 290, 
334/2, 334/3, 332, 
288/3, 330, 334/6, 
334/5, 286/3, 286/2, 
277/3, 270, 95, 294, 
101/4, 179/10, 289, 
179/6, 277/2, 285, 
279, 267/2, 277/4, 
272/1, 271, 128, 130, 
105, 122, 133, 121, 
239/6, 131, 126, 
118/1, 109, 115, 142, 
136, 239/11, 238/2, 
236, 235, 229, 231/1, 
135, 137, 233, 247, 
222, 239/4, 239/7, 
204/4, 138/1, 94/1, 
295, 90, 89, 302, 291, 



298, 328, 329, 179/7, 
327, 331, 288/1, 333, 
293, 334/7, 97, 98, 
102/1, 103/1, 277/1, 
108, 111, 112, 
179/11, 179/2, 179/5,

 
2.a. 

49728 
Nézsa – Római katolikus 
templom 

középkori / újkori 
templom   
 

289, 94/1, 179/5, 
179/11, 290, 179/4, 
179/10, 95, 302EOV   
277800; 668769

 
3. 

49731  Nézsa – Temető

középkori udvarház és 
templom, templom kerüli 
temető 
  412 

 



 
 
 

NÉZSA KÖZSÉG 
 
 
 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 
 

 
 

 
 

készítette: Dr. Vukov Konstantin 
műemlékvédelmi szakmérnök, szakértő 

 
Budapest-Nézsa 2019. február 
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TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
készült a  68/2018 (IV.9.)korm. rendelet 14.  mellékletének megfelelően 

 

Tartalom   

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

a) A település történeti leírása:  

b) A település régészeti örökségének felmérése  

c) A védett műemléki értékek települési értékleltára 

ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek,  

cb) az országos építészeti örökség elemei,  

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára,  

da) településszerkezet,  

db) telekstruktúra és az utcavonal-vezetés,  

dc) utcakép (utcakép részletek),   

dd) egyéb településkarakter elemek,  

de) építményrészletek, alkalmazott anyaghasználat, homlokzati kialakítás  

df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet,  

dg) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor.  

Egyedi karakterelemek, települési értékleltár /táblázatos/  

 

2. A TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE:   

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások  

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:   

ba) a régészeti örökségre, 

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre, 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV   

a) az értékleltár szerinti értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények  

b) az önkormányzati feladatok  

FELHASZNÁLT IRODALOM  

KÉSZÍTŐ ADATAI  
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT: 
 

a) Nézsa község története 
 
Nézsa (Nógrád megye)  Az északi-középhegységben, a Cserhát nyugati vonulatai között, a 
Nézsa-Csővári-dombságban elhelyezkedő település. Budapesttől 50 km-re, Nógrád megye 
délnyugati határán fekszik, közvetlenül szomszédos Pest megyével. 
A község földrajzi elhelyezkedése: északi szélesség 47,50 fok, keleti hosszúság 19,17 fok, 
átlagos tengerszint feletti magassága 235-270m. honlaprol 
 
Nézsa rövid története 
Középkor-kor újkor 
A község története a honfoglalásig nyúlik vissza. Korabinszky szerint Nisza (Nysa) vagy 
Nesza, túlnyomóan katolikusokkal lakott, termékeny határral bíró Nógrád vármegyei település. 
Nézsával kapcsolatos eddig ismert legkorábbi írásos oklevelekből kiderül, hogy a XIV-XV. 
század környékén a Nézsai (de Nysa) család birtokolja. Mátyás király Nézsai László hűtlen 
magatartása miatt elkobozza birtokait, és először 1467-ben Rozgonyi János tárnokmesternek és 
Rajnald székelyispánnak, majd később 1474-ben Parlagi Györgynek adományozza. 
 XVII. század elején Bosnyák Tamás füleki főkapitány és királyi főasztalnok a birtokosa, majd 
halála után (1631) özvegye született Zádory Kata birtokában találjuk. 1635-ben fia Bosnyák 
István esztergomi kanonok tulajdona lesz. A XVII. század végére település teljesen 
elnéptelenedik. Az első adat az újra lakott faluról 1700-ból származik. 1702. május 11-én 
Losoncon kiadott kiváltságlevél alapján a helység régtől lakott kurális hely. 
18-19 század 
A XVIII. században több család birtokolja, így a Motesitzky, a Bossányi, a Sándor és a 
Klobusitzky családok. 1794-ben Nézsa 7/12-ed része gróf Klobusitzky Józseftől Herceg Albertté 
lett, akitől 1802-ben vette meg Szentiványi Ferenc. 1807-től teljes egészében a Szentiványiaké. 
Kegyura Szentiványi Ferenc fia Bonaventúra, császári és királyi kamarás, majd 1811-ben 
bekövetkezett halála után özvegye Szirmai Apollónia birtokolja. A későbbiekben Edelspacher 
Mátyás és felesége Blaskovich Anna illetve Szentiványi Ferenc a tulajdonosai. A XIX. század 
végén a Blaskovich család birtoka. 1908-ban Blaskovich Elemértől ReviczkyJózsef vásárolja 
meg, és nászajándékba fiána Reviczky Tibornak ajándékozza. 1924-ben Reviczky Tibor halála 
után testvérei: Reviczky József és báró Durneissné Reviczky Melánia vették át a kegyúri jogokat 
1945-ig, a II. világháború végéig. 
A temető-dombon (ófalu) egy ősrégi gótikus templom állott, amely faragott kövekből épült és 
tágas volt. Falaira keresztek és diadalívére az okos és a balga szüzek példázata volt festve. A 
hagyomány szerint pálos-rendi szerzetesek monostora volt, és török időkben a régi faluval 
együtt pusztult el. A temető-dombon található a Szent-Anna kápolna, amelyet 1825-ben 
emeltetett Szentiványi Bonaventúra özvegye Szirmai Apollónia. A kápolna tetején kálvária 
található melynek szobrait Dunaiszky Lőrinc készítette.  
 
A községben lévő Szent Jakab templom a XVI. századból való. 1700-ban a hívek adományaiból 
felújítják, majd az 1760-as években gróf Klobusitzky István pártfogásával tornyot csatolnak 
hozzá, 1799-ben átépítik és megnagyobbítják, 1934-ben újra kibővítik és a régi torony helyébe 
újat emelnek. 1998-ban külső és belső felújítást végeznek. Plébániája már 1575-ben fennállott, 
első anyakönyvei 1714-ből valók. 
   
A falu központjában található kastély építését 1740-es években Klobusitzky István kezdte, majd 
1896-ban a millenniumi évben Blaskovich Miklós földesúr emeletet és két toronyszobát 
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építtetett rá. A kastélyhoz tartozott egy 10 hektáros angol-park is. A kastély és a park ma is a 
település dísze. Jelenleg iskola működik benne.  

Nézsa leírásai: 
1799-ben: „NEZSA. Elegyes falu Nógrád Várm. földes Ura G. Klobusiczky Uraság, lakosai 
külömbfélék, határja jó mint Alsó Fenyérnek.” (Vályi II. 1799., 679.) 

1826-ban: „45. Nézsa, Ez Pest vármegyével határos. határja nagy és hasznos; az alacsonyabb 
partok’ oldalain ültettek a’ lakosok szöllőt is, de nem nagy haszonnal. Itten úri lakhelye van néhai 
Cs. Kir. Kamarás és a’ N.M.M. Helytartó Tanácsnál volt Tanátsos Szentiványi Bonaventura’ 
özvegyének, született Szirmay Honorata Asszonyságnak. 
Itten a’ R. C. régi, és már 1675. eszt fen állotttemplomjok vagyon, melly az 1711. eszt. 
megújítatott. Mostani Plébánossa Vazula István; a lelek’ száma következendő: 696. R. C. 13. Ev. 
és 8. Zsidó lakik itt. Filiáji: A. Petény, Keszeg, továbbá Stajerka 10. és Vadalamás 9. lélekből 
álló Puszták.” (Mocsáry 1826, 347 ) 

 
1851-ben: „Nézsa, magyar falu, Nógrád vmegyében, Pest vmegye szélén, 751 kath., 11 evang., 
2 ref., 9 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Határa nagy és termékeny; az alacsonyabb partok 
oldalain szőlőt ültettek, de nem nagy haszonnal. F. u. Szentiványi, s. m. t. Ut. p. Vácz.” 
(Fényes, 1851) 
 
20. század 
1906 kör: „Nézsa. Az Aszód-balassagyarmati vasútvonal mentén fekvő kisközség. Házainak 
száma 114, lakosaié 880, a kik vegyesen magyarok és tótajkúak és róm. kath. vallásuak. Postája 
helyben van, távírója és vasúti állomása Guta. A XVI. században már szerepel a XVII. század 
első felében Bosnyák Tamásné   szül. Zádory Kata birtokában találjuk, a ki után az 1635. évi 
osztály alkalmával fia Bosnyák István esztergomi kanonok örökölte. 1715-ben 12 magyar és 
egy tót háztartását írták össze, de 1720-ban nemes községként, adóköteles háztartások nélkül 
van felvéve. 1740-ben a gróf Koháry-család, 1770-ben gróf Klobusitzky István volt a földesura, 
1826-ban Szent-Ivány Bonaventura m. kir. helytartósági tanácsos özvegye, szül. Szirmay 
Honorata, később Edelspacher Mátyás, Blaskovich Anna és Szent-Ivány Ferencz. Jelenleg 
Reviczky Tibor dr. a legnagyobb birtokosa és az övé a gróf Klobusitzky István és Blaskovich 
Miklós által 1891-ben épített úrilak is. Az itteni plebánia 1575-ben már fennállott. A templom 
is valószínűleg a XVI. századból való. 1711 táján állították helyre. A temetőkben 
templomromok vannak, melyek a hagyomány szerint a pálosoktól származnak. 1849-ben és 
1863-ban nagy tűzvész pusztított a helységben, 1873-ban pedig a kolera. A községben 
hitelszövetkezet és népszövetség áll fenn. Ide tartoznak: Dubina-, Parlag és Szent-Ivány-
puszták.” (Borovszky,, Nógrád Vármegye Községei. Írta Reiszig Ede dr. történetíró. 
Kiegészítette Vende Aladár szerkesztő). 
A 19. század végén, nyilván a kolera járvány után és az új birtokos család építkezéseivel és 
majorsági gazdálkodásával összefüggésben a hagyományos, agyutcás falu északi irányban a 
patakvölgy túlsó magaslatán két új utcával bővült (Kossuth és Petőfi utcék). Ezekben még a 
hagyományos falusi lakóház módon építkeztek. 
A kastély tulajdonosa 1908 óta a Reviczky család lett nászajándék révén, egészen 1945-ig. 
1938-ban a község megünnepelte a Mindszenti bíboros által meghirdetett szentévet, ennek 
emlékére keresztet állított Laluja József és felesége az országúti elágazásnál. 
Az 1941-es népszámlálás 3 fős zsidó közösségből ketten az üldözés áldozatává lettek. 
A község gazdasági életére rányomta bélyegét a kúriák régi tulajdonosinak elűzése, kifosztása 
és .az erőszakos téeszesítés. A kastélyok és a gazdasági épületek gazdátlanok lettek, idegen 
funkció tette tönkre vagy alakította át építészeti értékeket (főleg belsőben). Nógrád megyében 
jellemző volt a parasztság iparba való menekülése, ez egyik oka lett a népességfogyásoknak. 
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Nézsa község  ma: 
Lélekszáma 1197 fő (2002. évben). Vezetékes víz, gáz, telefon, kábeltelevízió, ADSL internet-
lehetőség is van. A szennyvízcsatorna tervezési szakaszban. A településen található római 
katolikus plébánia a templom mellett, hozzá tartozik fíliaként a szomszédos Keszeg és 
Alsópetény. A vallási teendőket korábban egy plébános és egy káplán látta el, jelenleg pedig 
egy plébános. óvoda, általános iskola, posta, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, állatorvosi 
ügyelet található a településen. 
Az itt élők egy része Pest megyébe, Vácra illetve Budapestre jár naponta dolgozni. Egyébként 
pedig főként szőlő és bogyósgyümölcs-termesztéssel (málna, ribizli) és kisebb-nagyobb 
földjeiken való gazdálkodással foglalatoskodnak, állattenyésztéssel kevesen foglalkoznak a 
településen.  
 
A község környezetében szép, és a helyiek által igen kedvelt kirándulóhelyek és természeti 
jelenségek találhatóak. Ezek jelenleg kialakulófélben lévő falusi turizmus meghatározói 
lehetnek: A település látképét is meghatározó Nézsától délre lévő Vas-hegyről (358,3m) messzi 
kilátás nyílik a Cserhát lankáira és a környező településekre (derült időben augusztus 20-án este 
látható a budapesti tűzijáték), innen nem messze elterülő Vár-hegyen (332,9m) találjuk a 
Csővári-vár romjait. északra található a Kő-hegy (422,6m), és ennek közelében az érdekes 
formájú Szívalakú-tó. A régi magtár mellé ipari csarnok szerű, építészetileg idegenül ható, íves 
fémlemezfedésű kultúrház épült az 1970-es években. 
Az új kálvária stációkat 2009-ben állították Hérics Nándor grafikusművész koncepciója és 
munkája szerint, beszentelte Beer Miklós váci püspök. 
(községi honlapról) 
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b) A település régészeti örökségének felmérése  

 

 
 

49727 
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c) A védett műemléki értékek települési értékleltára:  
 
ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 
 NINCSEN 
 
cb) az országos építészeti örökség elemei  
 

VÉDETT MŰEMLÉKI EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
No cím / hrsz megnevezés rövid leírás fénykép megjegyzés 
1. Szondi utca 

99. 
hrsz 203, 
204/3, 205 

Reviczky 
kastély és kert 

épült 1740-ben 
(Klobusitzky), 1896-
ban bővítették 
(Balskovich) oldalsó 
tornyos rizalitokkal. 
20.századi tul. után 
Reviczky-kastély. Park 
és majorság: A 10 
hektáros park 
részlegesen ma is 
megvan

 

M 
azonosító: 
6735 
törzsszám: 
10128 

 

2. Szondi utca 
97 
hrsz 231/3 

Istálló 
ún. Kiskastély 

Régi istálló, „L” alakú 
beépítéssel, 1891-ben. 
tornyocskás rizalitokkal 
bővítették, homlokzatát 
timpanonnal 
látványossá alakították. 

 

M 
azonosító: 
6731  
törzsszám: 
9420 

 

3. Szondi 
utca 97 
231/1 
231/2 

Magtár  A Reviczky kastély 
melléképületei közé 
tartozik, 1812-ben 
épült. Nyaktaggal 
közvetlenül 
hozzáépítették az új 
dongatetős kultúrházat 
(1980 körül) 

 

M 
azonosító: 
6731  
törzsszám: 
9420 

 
az új 
kultúrház 
disszonáns 

4. Szondi 
utca 
hrsz 
289 

Rk. temlpom Szent Jakab tiszteletére 
1575-ből eredeztetett, 
kiépült 1760-as 
években, 1934-ben 
kibővíttették és 
megújították a tornyot, 
s a szentélyben a római 
iskolás Jeges Ernő 
falképei készültek. A 
templom -úszótelken áll 
két út terület közt. 

 

 

M 
azonosító: 
6732 
törzsszám: 
5786 
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5. Szondi 
utca 
közterület 
hrsz 
179/5 

Nep. Szt. 
János szobor 

templom 
oldalkertjében, 1820-as 
években állították, a 
szobor 1,6 m, 
posztamense 1,5 m, 
mészkő anyagú 

 

azonosító: 
6733 
törzsszám: 
5788 

 
restaurálva 
2009 

6. Szabadság 
tér 
hrsz 
412 

Kálvária 
kápolna és  
harangto-
rony a 
temető 
területén 

Szent Anna kápolna 
köralakú belsővel, 
oldalépcsök, tetőn 
kálvária szoborcsoport, 
külön álló harangláb 

 

 

M 
azonosító: 
6729   
törzsszám: 
5789 

 

7. Temető 
Szabadság út 
hrsz 
412 

régi sírkövek összegyűjtött sírkövek 
1825 és 1865 közötti 
korból, bejáró út 
mentén felállítva 

 

M 
azonosító:673
0 
törzsszám:57
90 

 

8. Váci 
püspökségi 
gyűjtemény 

gótikus 
mérműves 
kövek 

. A gótikus 
faragványok - melyek 
feltehetően a községben 
állt két középkori 
templom egyikéből 
származnak - a római 
katolikus templom 
1935. évi bővítésekor, a 
főhajó oldalfalának 
bontásakor kerültek elő. 
Ma mindhárom 
faragvány a váci 
püspökségen van 

 

M 
törzsszám: 
5787 
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MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK   (módosítási javaslat az értékvédelmi terveben!) 
 

5789 28671  
Kálváriakápolna (Szent 
Anna) ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

388/1, 393, 395, 399, 
400, 401, 409, 413/8, 
414/1, 411, 410, 392, 
391, 390, 389, 388/2, 
03/2, 02/4

5790 28672  Sírkövek ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

02/4, 03/2, 388/1, 
388/2, 389, 390, 391, 
392, 393, 395, 399, 
400, 401, 409, 410, 
411, 413/8, 414/1

9420 28673  
Reviczky-kastély 
magtára ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

136, 137, 138/1, 139, 
141/1, 141/2, 179/11, 
179/2, 179/4, 204/3, 
204/4, 222, 228, 229, 
230, 233, 234, 236, 237

5786 28674  
Római katolikus 
templom (Szent Jakab) 
ex-lege műemléki 
környezete

Műemléki 
környezet 

179/10, 179/11, 179/2, 
179/4, 179/5, 290, 302, 
94/1, 95, 179/6, 286/1, 
286/3, 282, 285, 287

10128 28677  
volt Reviczky kastély 
együttese ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

0131/2, 0131/8, 0135, 
0136/2, 0136/4, 0136/5, 
0137, 0139, 0140, 
141/1, 141/2, 142, 143, 
150, 151, 153/1, 153/2, 
153/3, 153/4, 155/1, 
179/11, 179/2, 186, 
198/2, 198/3, 198/4, 
199, 200/2, 201, 206, 
207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 222, 
228, 229, 230, 231/1, 
231/3 

 
 
  



NÉZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  
ÉS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

45 
 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 
 
Régészeti lelőhelyek: 

azonosít
ó 

lelőhely
szám 

azono-
sítatlan 

név HRSZ 

49727 1  Stara 
dedina 

0143/10, 0145/11, 0143/9, 0145/19, 0145/12, 
0146, 0143/18, 0143/17, 0143/16, 0143/15, 
0143/14, 0143/13, 0143/12, 0143/11, 
0145/13, 0145/15, 0145/17, 0145/16, 
0145/14, 0147/18, 0145/18, 0147/7, 0147/6, 
0147/3, 0147/4, 0147/5, 0147/8, 0147/9, 
0147/10, 0147/11, 0147/2 

49728 2  Rk. 
templom 

289, 94/1, 179/5, 179/11, 290, 179/4, 179/10, 
95, 302 

49731 3  Temető 
03/2, 07, 03/3, 390, 389, 391, 388/2, 414/1, 
08/5, 411, 410, 392, 412, 02/4 

 
 

c) A helyi építészeti örökség települési értékleltára 
 

da) településszerkezet 
A szerkezet alapvetően utcás útmenti falu típus, főutcája a mai Szondi utca. amelyet a 20. 
század elején párhuzamos utcákkal egészítettek ki. Először a Kossuth és Petőfi utca nyílott 
meg a temetődomb alá vezetve. A főutca és az új utcák közt hosszú kertek vannak, 
amelynek közepén, mélyén a patakmeder húzódik a távolság magyarázataként. 

 
 

.Az utcás szerkezet déli végpontja elágazás, itt épült a 16. századi eredetű templom. Az 
északi végpont az útelágazás (Felsőpetény és Legénd irányokba) az urasági kastély parkjával 
és majorságával 

.    
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A TELEPÜLÉS BEÉPÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA TÖRTÉNETI TÉRKÉPEKEN 

A) első (jozefiniánus) katonai felmérés 1766-1785 
 

 

 
 

Nézsa faluszerkezete: az egyutcás északi és déli elágazásokkal lényegében kialakult, jól követhető. 
Templomhely a főutca (Szondi u.) északi házsorában van jelölve-ennek nincs történeti igatolása, 
ellenben a mai templomhelynél egy feszület jele van. A kastély és két oldalsó melléképülete 
kivehető a kerttel együtt. A temető hanyagul jelzett. 
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B) második (franciskánus) katonai felmérés  1806-1869 

 

 
 

 
 

Az egyutcás szerkezet északi részén az útelágazások felé bővül, a temető feletti (ma Szabadság tér) 
beépítés is kialakul. A temetőben felismerhetők a kálvária és harangláb építmények jelzései. A templom 
a mai helyén ábrázolt (szelvényhajtás miatt nem jól látszik) A kastély sematikus, de a majorsági 
épületeket jól láthatni. 
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C) Országos kataszteri felmérés, 1867 

 

 
 

Az egyutcás falu északon ketté ágazik, az ÉNy-i faluvégen és a kastélytó készaktra majorságok jól 
láthatók         ,jellegzetes hosszú, L vagy [ alakú  épületekkel. A kastély mellet két hosszú melléképület 
húzódik, a „kiskastély” =istálló is ábrázolt, két gazdasági szárnnyal, a jobb felőli megtár ma is megvan. 
A temetőben a harangláb kivehető, a Szabadság téri falurész kiépült. A templom két út közé szorítva 
mai helyén ábrázolt. 
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D) A harmadok katonai felmérés (ferencjózsefi) 1872, és egy 1923-ra datált térkép 
 

 

 
 

Lényegi változás az 1870-es évek óta nincs ábrázolva, a majorságok konfigurációi mutatnak eltérést - 
nagyobb kerített udvarokkal. A temetőben kápolna jellel látszik a kálváriaépítményként is működő 
Szent Anna kápolna és kereszt jellel a harangláb. A völgyi patakfolyás karakteresen ábrázolt. A községi 
honlapon a falutörténeti részben bemutatott 1923-ra datált térkép a 3. kat. felmérés javított, magyarított 
változata, frissített adatokkal, de kb. 30 évvel korábbi állapotot rögzít (vagy helytelen a dátum 
megadása) A kat. térképen Schl. (Schloss) a másikon Kst (Kastély) jelöli az úrilakot. 
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E) 1941 ÉVI KATONAI FELMÉRÉS 

 
 
 

 
1941-ben már meglévők a Kossuth és Petőfi utca községi területfejlesztések. A házállomány egy része 
még a hagyományos falusi épületformát követi (helyi értékek), ami azt jelenti, hogy kb. a 19-20 század 
fordulóján nyitották az új patakmedertől Ék-re levő utcákat. A hagyományos községi belterület 
beépítése szinte változatlan maradt a 19. sz. 70-es éveitől, csak egyes épület konfigurációk változtak 
(kastély, majorságok). 
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db) telekstruktúra és az utcavonal-vezetés, 
A község alapvetően utcás faluszerkezetű volt, ennek megfelelően a 12- 14 méteres keskeny 
telkek, nagyon mélyen, hosszan elnyúlnak (A). Északi oldalon a Nézsa-patak völgye felé enyhén 
lejtősen (B). Az új utcanyitások, fejlesztések ezt a táji struktúrát követve a főutcával 
párhuzamosan, de attól messze futnak és a főutca végi útelágazásokat használják ki feltárásként. 
Az első bővítés a 20. sz elejére tehető Kossuth és Petőfi utcák (C). A déli út Y-ját, Csővári utca 
nevet adva (D), kedvező adottságból hamar beépítették kocka- és ajánlott tervi háztípusokkal. Az 
1960-70-es évektől a további feltárások, az Alkotmány és Kamilla utcák, amelyeket összekötő 
közök tagolnak (E). 

  
 

Egészen sajátságos beépítéstörténeti jelenség a temető fölötti, mai Szabadság téri beépítés léte, elszakadva az 
utcás szerkezettől (F), de a 18. században már kialakult. Helyzete miatt is nyilván az uradalmi 
személyzethez, szolgálókhoz kapcsolható ennek a telepnek a létesülése, bár a házállomány úgyszólván teljes 
megújult. 
 

A falusi települési karaktertől eltérő az uradalmai területek helyzete, a kastély mögötti park területtel (G) és az 
előtte levő gazdasági épületekkel (H-istálló, magtár) és mögötte volt majorságokkal, melyek más 
konfigurációban, de ma is mezőgazdasági épületekkel (I) tűzdelt terület. 

 
  

B                                                       
                                                              E  
 
                            
                                                   A                  
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dc) utcakép (utcakép részletek) 
A történeti falurész, mint utcás település egységes utcaképet őrzött meg, nagyon szigorú 
oldalhatáros -fésűs beépítési rendet és a tetőgerincek vonalát a régi fő utca, a mai Szondi utca 
megőrizte. Előkert nem jellemző. Sajátos a déli útelválásba épített 16. századi eredetű rk. 
templom utak szigetén való elhelyezkedése. A község északi részén szétváló utak  vonalába 
települt a 18 században épült Klobusitzky-Balskovich-Szapári kastély és a kastélyhoz tartozó 
kiegészítő épületek, uradalmi majorság tanújelei. 

 

  
 

 
Az 1867 évi kataszteri térképen azonosíthatók a Szondi út épületei (műhold képpel 50%-os átfedés) 

halványított rész: 1867-ben még nem betelepült községrész 
 

A régi falu utcaképeiben a hagyományos beépítés mellett megjelentek átépített házak, amelyek 
a kiegyensúlyozott fésűs telepítésű és oromzatos épületek sorát megbontotta. 
 
Csak egy-két rövid szakasz maradt egységesen hagyományos jelleg, a Szondi utca rési falusi 
szövetében (Szondi utca 37-67)   
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Szondi utca bevezető szakaszában (Szondi utca 11-17. házak által képzet sor-helyi védelemre 
javasolt) Az új, 20. század eleji utcakialakítások, Kossuth és Petőfi utca közük a Kossuth utca 
számos hagyományos falusi házzal rendelkeznek, da alapvetően új falusi karaktert mutatnak, 
ezért az épületek tömeg és homlokzati megjelenése, tehát az utcakép vegyes. 

 
védendő utcakép-2: Szondi út 11-19 
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dd) egyéb településkarakter elemek* 
 
NÉZSA KÖZSÉG BEÉPÍTÉSI KARAKATEREK - KARAKTERTÉRKÉP 
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de) építményrészletek, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, 
homlokzati kialakítás  
 

A házak utcára merőleges tetőgerinccel épültek, sorosan ún „egy fedél alatt”, oldalhomlokzatuk 
a régi ereszes megoldástól az épített tornácoszloposig mutat változatot. 

 
széles ereszes faoszlopokkal támasztott 

eresz/tornác
épített oszlopos tornác 

Kossuth u. 38. (1900 kör.) Szondi út 15  819. sz. vége) Szondi út 59. (1860-as évek)
 
Az utcai homlokzatok  oromfalas megjelenésűek, a tető záróléc koronázza 

  

sima mészvakolat historikus vakolatdíszes: ablak-
keret, szemöldök,párkány, 
középen üzletajtó

historikus fürészelt oromdísz, 
látszó homlokzati téglaburkolat 

Szondi út 46. (19. sz közepe) Szondi út  64.(ház 19. sz eleje, dísz 
1900 k.)

Kis utca 1. (1910 körül) 

 
Anyaghasználat: Az épületek anyaga vegyesen kő és tégla, szegényebb házak, vagy 
kiegészítések vályogtéglásak. A homlokzatok sima meszelt vakolattal alakítottak, a falazott 
tornácoszlopok is vakoltak, több helyen azonban nyers látszó tégla megjelenésűek. Egy-két 
épület utcai homlokzata burkolótéglával ellátott, ami az 1910-es évek divatja (leginkább a 
Zagyva völgyében, a Pásztói kistérségben) 
 
Tető fedés anyagok a hagyományos falurészben elterjedten hornyolt cserép termékek. Egy-
két megújított épületre rombuszpala fedés került. (Korai zsúp vagy zsindelyfedés nem 
maradt fenn) 
 
Kémények a községben sajátos módon nem jellemzők, általában normál  
keresztmetszetű téglakémények, ami a takaréktűzhely korai elterjedésére ill. a konyhák 
1880-90 körüli megújítására utal. 
 
Ablakok 
A széles ereszes régebbi háztípusokon néhol megmaradtak a kisméretű kiefelé nyíló 
ablakok, ezt egy kissé nagyobbítva (felújítás) látunk klasszicizáló pallótokos kifelé-befelé 
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nyíló üvegosztásos ablakot. Az 1900-as évek megújításai nyomán a nagyvárosi ún. T 
osztásos befelé-befelé nyíló ablakok sok helyen vannak, különösen a 19 sz. végén történt új 
utcanyitások házain (Kossuth utca) 
 

  
régi ablaktípus 19. századi típus nagyvárosi minta 20. századi 

villaépítészet típusa
Szondi út 13. (1860 k.) Kossuth u. 38. 

(1880 k.) 
Kossuth u. 16.  
(1890 k.)

Szondi út 40. / Csővári 
u.”5”, (1920 k.) 

 
A kerítések általában tömör, falazott, sok esetben kőből épült, kocsibehajtós széles kapu 
faléces, de hamar lecserélték idomacél és fémlemez burkolatos kapuszárnyakra, 
párhuzamosan rácsos pálcás kerítés és kapuk láthatók. 
 

  
 
 
df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 
 

 Kastély környezete, kastélykert: A Reviczky-kastély főépülete az útra orientált, a hátsó 
homlokzat mögött húzódik a kastélykert. Jelenlegi állapota elvadult, szerkezete nem felismerhető. 
Egy részét iskolaudvarnak használják, az út mentén húzódó részére községi közintézményi 
fejlesztésként egészségház és gyógyszertár épült nyugat felé, keleti irányban pedig egy szolgáltató 
ház )nagy részben használaton kívül). A Kastély kimondottan majorsági központ funkciójú volt, így 
a hozzá tartozó két közeli épület, a megatár és az istálló a legéndi országút túloldalára került. 
. 
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A kastély-iskola hátsókert archív kép ugyanarról 1900-as évek 

 
A kastélykert mai állapota 
a kastélykert műút melleti szakasza, az orvosi rendelő és 
gyógyszerárral 

A kastélykert mai állapota 
A Szondi út rávezetése a kstélyra-községi park 

 

 
Az istállót az 1900-as években a főút felé bővítették reprezentatív külsejű homlokzattal, így lett „L” 
alakú beépítésű. A magtár és az istálló közé ékelték a tájidegen formálású és nem igényes kivitelű 
kultúrházat (ives dongás fémlemez fedéssel) 
A magtár és az istálló-„kiskastély hátsó szöglete, gazdasági udvar (Park utca) , rendkívül 
elhanyagolt (ide építették a kéményes kazánházat -üzemen kívül)magtárkiskastély környezete 

A „kiskastély” előtt a régi főutca és a petény-legéndi országút szegletében szépen gondozott 
községi park készült az 1920-as évektől kifejlesztve, ugyanis itt áll a hősök emlék obeliszkje. 
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A „Kiskatély-istálló 
A magtár és a kultúrház 

a Hősők emlékoszlopa és környzete 
A „Kiskatély” mögött (Park utca zsák szakasza)

 

 
 
Patakmeder zónája: Összefüggő és megvédendő táji értéket jelentő a Nézsa-patak széles 

medre, amely a határoló utcák között mélyebben fekszik, a telkek a patakig hosszan nyúlnak le. 

légi fotó (községi honlapról) Nézsa patak meder és zöldsáv 
 
 
A temető külön dombtetőn természetileg is jól elhatárolt zöldfelület. A helytől eredően 

középkori kolostorhelyet tartanak számon (feltehetően pálos kolostor, régészeti érték), felszínen nem 
érvényesül. Annál jelentősebb a kálvária-Szent Anna kápolna építmény. A külön álló harangtorony. 
A halottas ház a temető déli szélén a bejáratnál van, belesimul az együttesbe, jóllehet építészetileg 
közömbös. A régi temetőt megújították a 20 sz. első felében, a felszámolt sírhelyekről régi 
sírkövekből a belső utak mentén és a ravatalozó mögött bemutató sorokat létesítettek. A legrégibb 
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dátumok 1811 és egy töredékes-felső kereszt letört- sírkövön van 1745-ben született és 1812-ben 
meghalt személyé, néhány 1822, 1825, 1865, 1868, 1885, 1887, 1888, stb, egyetlen magyar és héber 
betűs izr. sírkövet találni. Mivel a temető műemléki szempontból védett (hrsz 388/1), így a régi 
sírkövek is ab ovo védettek. A 390 hrsz gyalogút mentén új kálváriasor épült 2009-ben (terv Hérics 
Nándor képzőművész), amely értéknövelő hatású. 

 

 

 
 

A temetődomb és a kálvária 
„kapuja” 2009 

kálvária stációk a harangtorony 

 
 

 
 

Kálvária építmény lépcső a feszülethez a temetődomb régészeti területe

  
régi sírkövek (19.sz. végiek) az 
oldalsó bejáró úton 

régi sírkősor (1811-től) 
a ravatalozói főúton 

a ravatalozó mögötti sor 1880-90-
es évek
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RÉGI SÍRKÖVEK 

   
 

1811  1812  1812 1825 

   

? dátum (régi faragási stílus 
1820-as évek) 

1865 (ravatalozo sor) izr. sírkő, 1886 
megholt, állítva 1892

1889 

 
Lokális zöldfelületek:  

o Hősök emlékműve parkja- lás fentebb a kastély környezettel összefüggésben! 
o A rk. templom melletti -valójában közúti- területen kis zöldfelület a Nep. Szent János szobor 

környezete 
o A Szondi utca posta előtti kanyarulatának, Csővári utca torkolatánál levő kis rér szabadtér 

építészeti kialakítása, amelynek ültetett növényállománya összefügg a villa-szerű épület 
tulajdonosának tisztségével. 

Nep. Szent János szobrának környezete rk. templom 
oldalkertjében-kitekintés a Szondi út felé

Szondi út-Csővári utca tere 
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dg) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor. 
 
A községben két Nepomuk Szent János szobor áll, egy a templom mellett (1820 kör. 

értékleltár 14 tétel), egy a külterületen (1830 kör., értékleltár 17. tétel). Feszületek a Szondi út 82. 
előtt (1927, értékleltár 15 tétel), a Szondi út közösségi ház előtt fakereszt és az országúton a 
külterület határán a Keszegi útelágazásnál kőalapon fakereszt kis tetővel, fém korpusszal (1948, 
értékleltár 16. tétel). Jelentős a Szondi út torkolatában álló Hősők emlékoszlopa (1920 kör 
értékleltár 18. tétel)  

  

 
 

Nep. Szent János, 
templom oldalkertben 

Feszület, Szondi út 82 
előtt 

Hősök emlékműve Hősök emlékműve az 
1930-as években

 
utcabútorok közt nincs egységesen tervezett és értékelhető objektum 
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*Egyedi karakterelemek, települési értékleltár /táblázatos/  
 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR /HELYI ÉRTÉKEK / NÉZSA belterület 
(táblázatos értékleltár, védett műemléki értékekhez és egyedi építészeti értékekhez tételesen 
külön adatlap készült - l. függelékben!) 
 
 
HELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉK 
 

EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
No cím / hrsz megnevezés rövid leírás fénykép megjegyzés 
1. Alkotmány 

utca 31. 
hrsz 18 
 

melléképü-
let 

Vályog falú, nyitott 
fedélszékes népi melléképület, 
19. sz végéről 

 

 

2. Szondi u 
40 
(Csővári 
út). 
hrsz 301 
 

polgári 
lakóház 
 

villa jellegű lakóépület, 
községi potentát részére, közel 
kocka tömegű, tornácos 
előlépcsővel. 1920 körül. 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

3. Kis u 1. 
hrsz 
150 

oromdíszes 
népi lakóház 

A 19. sz végi nyaraló ill. 
villépítészet hatására az 
oromzaton többíve, 
rácsdeszkás díszítés. Az 
éplet homlokzata 
nyerstéglás. A falusi jellegű 
épület átalakítása, 
megújítása 1900-as évek 
elejére tehető. 

 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

4. Kossuth 
utca 2. 
 
hrsz 352 

népi lakóház oromfalas, nyeregtetős, 
tornáca mellvéd nélküli, 
falazott oszlopos. 
Homlokzatán öntvény 
szalagdísz fogla össze a két 
ablak szemöldökét.  

 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 
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5. Kossuth 
utca 9. 
hrsz 441 

népi lakóház 
 

oromfalas, nyeregtetős, 
tornáca mellvéd nélküli, 
falazott oszlopos. ablakaira 
zsalugáter került. 

 

jó példa 
 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

6. Kossuth 
utca 13. 
hrsz 439 

népi lakóház 
 

oromfalas, nyeregtetős, 
tornáca mellvéd nélküli, 
faoszlopos. Homlokzati 
tornácnyílás íves. 

 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

7. Kossuth 
utca 38 
hrsz 472 

népi lakóház 
 

Oromfalas, nyeregtetős, 
szles ereszes, nyeregtetős 
lakóépület. Tükrös 
homlokzati vakolatdísszel. 
Eredeti ablakai 
megmaradtak 

 

jó példa 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

8. Kossuth 
utca 49 
hrsz 488 

népi lakóház 
 

Kicsiny csonkakontyos, 
oromfalas, nyeregtetős, 
tornáca mellvédes, falazott 
oszlopos.lakóház. Eredeti 
ablakai megmaradtak, új 
zsalugáterrel. 

jó példa 
 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

9. Petőfi utca 
27. 
hrsz 499 
 

népi lakóház 
 

oromfalas, nyeregtetős, 
tornáca falazott oszlopos, 
nyeregtetős lakóház. 
Tornácvég ajtóval zárul. 
Eredeti ablakai 
megmaradtak.. 

 

10. Szondi út 
35. 
 
hrsz 327 

posta épület A falusi karakterből 
kiemelkedő középület, íves 
tornácokkal oladalain. 
Masszivan megépített, 
négyzetes alapon sátortetős 
tömegű. 

 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 
Szondi út 59. 
 
hrsz 280 

11. Szondi út 
59. 
 
hrsz 280 

népi lakóház 
 

oromfalas oszloptornácos 
ház, tömör kerítéssel, jól 
karban tartott. 
Eredeti ablakai 
megmaradtak. 

 

Jó példa 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 
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12. Szondi út 
64. 
 
hrsz 106 

népi lakóház 
 

Oromfalas , épített tornácos 
ház, az első 3 oszlopállás 
elfalazva, homlokzati 
helyiség célra, Az utcai 
homlokzaton üzletajtó van 
középen. A homlokzat 
vakolatdíszes.  

rendkívül 
elhanyagolt! 

13. Szondi út 
68. 
hrsz 109 
 

népi lakóház 
 

oromfalas oszloptornácos 
ház, oldalsó oszlopos 
hozzáépítéssel, eredeti 
homl. ablakai megmaradtak. 

 

Jó példa 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

14. Szondi út 
82 előtt 
 
járda 
közterület 
hrsz 
179/4 
 

Feszület Mészkőből készült 1927-ben, 
felirata szerint állíttatta Dudás 
János nagyközségi bira és neje 
Kucsera Mária, kb. 4 m. 
magas. 
kőkorpusszal 

 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

15. külterület 
2115 sz út 
mellett 
 
hrsz: 
0112/2 

„Cseresi” 
fakereszt, 
a 2115 sz út 
keszegi-
alsópetényi 
elágazásánál 

 

Keszeg-Nézsai 
útkereszteződésnél, 1948.ban - 
felállított feszület, kő 
posztamensen fa kereszt, lapos 
domborművű öntött korpusz, 
hullámos fém fedés. Felirata: 
„XXIV EUCHARISZTIKUS 

SZENT ÉV EMLÉKÉRE 

ÁLLITOTTA LALUJA 

JÓZSEF” 
 

 

 
 

 

felajánlás-ból 
megújítva! 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 
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16. külterület 
hrsz 
099/27 

Nep. Szt. 
János szobor 

ún. „Szentjánoska” területen 
áll a község 
nyugati szélén dűlőút mellett. 

 

 

állaga romló, 
restaurálása 
szükséges rövid 
távon! 
 
helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

17. Szondi út 
97. előtt 
hrsz 231/3 
 

Hősők 
emlékműve 

Emelték 1926-ban obeliszk 
formájú, kis dombon áll,  
„Kiskastély” előtti kertben az 
első és második világháborús 
községi hősi halottak neveivel. 

helyi 
településképi 
védelemre 
javasolt 

 
UTCAKÉPI VÉDELMEK 
18. Szondi út 

11-15 
hrsz-k 
349, 350, 
351/1 
 
 

népi 
lakóházak 
összefüggő 
sora 

     

helyi területi 
védelem: 
védett 
utcakép 

19. Szondi út 
59-67 
 
hrsz-k 
276, 
277,278, 
279, 280 

népi 
lakóházak 
összefüggő 
sora. A 
templom 
közelében 
egységes 
hagyomá-
nyos 
faluképet 
mutat 

 

 

 

helyi területi 
védelem: 
védett 
utcakép 
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20. Szabadság 
tér 1-6 

hrsz-k 
394,395, 
399, 401, 
406, 407 

népi 
lakóházak 
összefüggő 
sora, a 19. 
század óta 
fennálló 
települési 
szövet / 
struktúra 

 
 
 
 

Google-earth-fotóra az 1867 évi 
beépítés rávetítve 

 

 

helyi területi 
védelem: 
védett 
beépítési 
struktúra 
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2. A TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE:   
 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett 
változások  

aa) utcakép védelem 
Egybefüggően megmaradt hagyományos faluképet még megőrző épületek sora javasolt 
utcaképi védelemre. Az utcakép egyes elemei lehetnek helyi védelem alatt, más elemek 
lecserélődése esetén jól meghatározhatók azok a paraméterek, amelyek betartásával 
harmonikus épület jöhet létre. 
 
ab) védett műemléki értékek országos építészeti örökség elemei 
Az országos védettségek a Lechner Tudásközpont (LTK) hivatalos adatai alapján képezik a 
hatástanulmány részét.  
 
o Ebben változtatást a műemléki környezetek (MK) határinak módosítási javaslata jelenti. A  

MK felülvizsgálatakor a korábbról örökölt „ex lege” szomszédos határoló telkek lehetnek 
túl nagy méretűek, nem szükséges a teljes területüket a környezeti védelembe bevonni. 

1. Kálvária kápolna /törzsszám  5789, azonosító 28671 összevonható teljes átfedés miatt 
és terepszinti elkülönülése okán szűkíthető az ingatlanok kijelölése a Sírkövek / 
törzsszám 5790  azonosító 2862 Mk területi védelmekkel. A Szabadság tér északi térfala 
helyi utcaképi védelemre javasolt-terepszintje a temetődomb alatt van. 
 

Nézsa, Kálvária 
kápolna és Sírkövek 
MK 
 
Javaslat: a két,  
5789, 5790 törzs-
számú MK 
összevonása 
 
 
hrsz:  
temető 412 
MK -javaslat 
út 411/4, 
388/1, 388/2, 
389, 390, 391, 392, 
393 
 

 
 

2. Reviczky kastély együttese / törzsszám 10128  azonosító 28677, és Reviczky-kastély 
magtára / törzsszám  9420 azonosító 28673 összevonható Mk, mivel a kastélyegyüttes 
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és kastélykert területi védelmét az együttes értelmezésével biztosítja, a történeti 
térképeken megállapítható kert kiterjedésének megfelel. 

 

 

Nézsa, Reviczky-
kastély együttese 
(204/3) és 
Reviczky-kastély 
magtára (231/1) 
 
Javaslat: a két,  
9420, 10128 törzs-
számú MK 
összevonása 
hrsz: 
0136/1, 0136/2, 
0136/4, 0136/5, 
0137, 0139, 
198/2, 198/3, 198/4, 
199,  
201 (Gesztenye sor), 
179/11 (Szondi 
út:198/2 -233 hrsz-k 
határvonala közi 
szakasz),  
206 (Park u)  
222  (Dózsa u szakaszsa 
Park utca és Szondi utca 
között), 
202,203, 204//2, 
204/4 231/1-3 

 
 

3. Római katolikus templom MK, az „ex lege” kijelölésben teljes utak, teljes szalagtelkek 
kerültek meghatározásra. Az irreális nagy területek nem szolgálják a védelmet, de az ott 
élőknek felesleges adm. terheket jelenthetnek. A templomtól északra levő házsor 
hosszan helyi utcakép védelemre javasolt, amely biztosítja az MK szűkítési javaslat 
ellenére a helyes védelmet. 
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Római katolikus 
(Szent Jakab) 
templom (289) 
MK 
 
Javaslat: 
módosított 
MK 
meghatározására 
hrsz: 
179/5 (Nep. Szent 
János szobor kertje, 
közút),  
179/10 (közút), 
302 (Táncsics utca a 
290 hrsz ingatlan 
határáig),  
179/6-7 (járda a 290 
ingatlan határáig),  
179/11 (Dózsa u. 
282 és 290 hrsz 
ingatlan határvonalai 
közti szaksz), 
290 

 
 
ac) településképi helyi védelem 
Települési értékleltárba felvett elemek, olyan épületek kijelölése, amelyek védelmet 
érdemelnek, képviselik a régi falukép összetevőit, rámutatnak az egykori életmódra. 
A helyi védelem elemeit a táblázatos értékleltár tartalmazza a „helyi karakterelemek” kifejtése 
fejezetben (27.old) 
 

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:  
Az a) pontban főként védelmi eszközöket és módszereket mutattunk be változásként. A 
védelem természetesen korlátozást is jelenthet a tulajdonos részére. Ezért az értékvédelmi 
terveben kidolgozásra kerültek olyan megoldások, amelyek az ésszerű fejlesztést lehetővé 
teszik, amelyek mellett a védelem célja nem sérül, ugyanakkor életminőség javulhat. 
A Műemléki Környezetek módosítás a védelem érdekében racionális változtatást javasolnak, 
egymást átfedő területeket összevonnak (temető és kastély-együttes esetében), ill. kiegészülnek 
a védelme hatásai a helyi utcaképi védelmi javaslatokkal. 
 
ba) a régészeti örökségre 
A településképi értékek megőrzése nem befolyásolja a régészeti örökség megőrzését, kezelését. 
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bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre 
Jelentékeny a történeti településrészben az utcaképek védelmének helyi javaslata, amely az 

építészeti táji környezet léptékének megőrzését és fejlesztési kereteit eredményezi.  
Jelentős továbbá a tájértéket jelentő hosszú szalagtelkek végénél levő Nézsa patak medrének 

zöldfelületi értékelése. szerepet kap a kastély kert rehabilitációs javaslata is., táji látványok 
biztosítása 

 
bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 
Az országos védettségű műemléki értékek közül az MK módosítása azért javasolt, mert az 
automatikusan (akkoriban „ex lege”) felvett szomszédos helyrajzi számú telkeket teljes 
területével nem szükséges a védendő környezetbe bevonni. 
 
Az egyedi épületek legtöbbje lakott és megfelelően karban tartott, Vannak kiemelkedően jó 
fenntartott épületek, amelyek jó példát szolgáltatnak. A kis parasztházak esetében is van 
fejlesztési lehetőség úgy, hogy a falu régi jellege megőrződjék. 
 
 
3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV   
a) az értékleltár szerinti értékek megőrzését biztosító szempontok és 

követelmények  
 
utcakép védelem 
A védendő utcaképek meghatározása 
Nézsán még sok jellegzetes, a falu fejlődését és régi képét mutató épület maradt meg. A 
csoportosan is meglevők utcaképi védelmet érdemelnek.  
1. Szondi út 11-19 
 



NÉZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA  
ÉS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

71 
 

2. Szondi út 37-67 
 

 

3. Szabadság tér 1-8, Dózsa 
utca 13. 

 

 
 

    
Az utcaképvédelem paraméterei és a védelem céljának biztosítása  
A jellemző vonásokat (paraméterek) az alábbi sematikus ábra alapján lehet meghatározni: 
A) a lakóház homlokzati hossza (általában 5,8- 7 m között) 
B) oldalkert homlokzati hossza (kerítés jellege fontos, a 12-16 m-es telekszélesség függvénye) 
C) az épület homlokzati magassága az ereszig 
α  a tető hajlás-szöge (általában 40o-45o között) 
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A védelem a paraméterek alkalmazásával tartható be, lényeges az arányosság és a tetősík 
hajlások egyneműsége. Felújítás ill. szükség esetén új épület létesítése esetén is ezeket kell 
alkalmazni, akkor illeszkedő és a védelem értelmét alátámasztó épület jöhet létre.: 

o tartani kell a beépítés ritmusát A/B arányt 
o tartani kell az épület utcai homlokzatának arányosságát, A/C 
o tartani kell a tetősík hajlás-szöget a (meglévőkön) tapasztalt határokon belül (α= 40-45o) 
o lakás fejlesztés/bővítés a lentebb bemutatott modellek, s  a megtartás mellett lehetséges. 

 
Fejlesztési ajánlások, lehetőségek a hagyományos karakter megőrzésével: 
A lakóépület és lakás fejlesztésének 1) és 2) változata ajánlható 
 

 

 

 Bővítés 1 példája: Szondi út 68. 
 
 
településképi helyi védelem 
A települési értékleltár számba veszi táblázatosan és csatolt egyedi adatlapokon a jellegzetes 
falusi épületeket. Az értékleltárban feltűntettük a helyi településképi védelemre javasolt 
házakat ill. kisarchitektúrákat, szobrokat (keresztek, síremlékek, emlékművek) A helyi 
településképvédelmi rendelet mellékletébe kerülnek ill a jelenlegi rendelet felülvizsgálatával 
kerülhet be. 
A védelmi javaslatok a táblázatos értékleltárban találhatók kifejtve (27.old) 
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b) az önkormányzati feladatok  
Jogalkotás jellegű tevékenység 

o Kezdeményezés a műemléki hatóságnál a műemléki környezetek fent kifejtett 

ésszerűsítéséért, módosításáért. 

o A törvényi előírás alapján települési Arculati Kézikönyv (TAK) készítése ill. ennek 

felülvizsgálata/kiegészítése a hatástanulmány alapján 

o A TAK és e hatástanulmány alapján helyi településkép védelmi rendelet megalkotás, ill a 2. 

melléklet -épített értékek- kiegészítése. 

Örökségvédelmi tevékenység 

o A TAK ismertetése és közreadása a helyi emberek széles körében 

o A helyi védelem kihirdetése és a fejlesztési lehetőségek ismertetése 

o Pályázati támogatási lehetőségek keresése, megteremtése a helyi utcaképi és egyedi 

védelem alatt álló épületek felújításához 

o A kastélypark dendrológiai felmérése és kerttörténeti dokumentációjának elkészítése. 

Hosszútávon a park rekonstrukciója-összhangban az iskolakert funkcióval 

o A kazánházhoz vezető Park utca, a kultúrház és a „kiskastély” hátsó kertjének kitisztása, 

rendezése! 
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Felhasznált irodalom 
 

 Vályi 1799 = Vályi András, Magyar Országnak Leírása, II. kötet, Budán 1799, 479 
 

 Mocsáry, 1826, = Nemes Nógrád Vármegyének Históriai,  Geographiai és Statistikai 
Esmertetése, Pesten 1826, előszó (szerkesztés) Mocsáry Antal 

 
 Fényes Elek, 1851. = Magyarország geográfiai szótára, Mellyben minden város, falu és 

puszta, betürendben körülményesen leiratik., Kiadta Fényes Elek, Pesten, 1851. 
 

 NGOM-AFT (Adataok, Források, Tanulmányok)-07 =Nógrád megye képe a XVIII. század 
végén. A II. József-féle országleírás és népszámlálás főbb adatai - Adatok és források a 
Nógrád Megyei Levéltárból 7. (Salgótarján, 1977) 

 
 NGOM-AFT -22 =Olvasókönyv Nógrád megye késő feudáliskori történetéhez - Adatok, 

források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 22. (Salgótarján, 1999) 
 

 NGOM-AFT -38  =Nógrád megyei evangélikus lelkészek és tanítók díjlevelei 1784–1804 - 
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 38. (Salgótarján, 2002) 
 

 NGOM-AFT-47 =Nógrád megye közigazgatási és területi változásai 1872–2005 - Adatok, 
források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 47.  Galcsik Zsolt (Salgótarján, 2005) 

 
 NGOM-AFT-50 = Szederjesi Cecília - Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén. Adatok, források, 

dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról - Adatok, források és tanulmányok 
a Nógrád Megyei Levéltárból 50. (Balassagyarmat-Salgótarján, 2006) 

 
 NGOM-AFT -51 =Shvoy Miklós: Nógrád megye leírása 1874–1875 - Adatok, források és 

tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 51. (Salgótarján, 2006) 
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Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 01 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz. 10126 

1 .3  Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi utca 
1 .5  Házszám 

99. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   204/3 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Reviczky k‐kastély 

1.11 Létesítmény  általánao iskola 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
jelentős, monumentális megjelenés 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

2    Megjegyzés 
Uradalmi központ 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
A főutca torkolatában, látvny értékű, kastéylpark öveziá 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, iskola cáljára átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1740 
3.2 Átalakítások ideje 

1896 (rizalitok) 
3.3 Magasság 
14 m, rizalit tornyok 20 
m) 

3.4 Hosszúság 
18 m 

3.5 Szélesség 
30 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító: 6735 

3.7 A hasznosítás módja 

általános iskola 
3.8 Tulajdonos 
Magy. Állam, kezeli Nézsa község önkormányzat 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

Főút vonalában vissazhúzva 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

szabadon álló 

4.3 Szintszám   

földszint+1 
4.4 Melléképület 

kapcsolód majorsági és magtár‐istálló (külön telek) 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

sarokrizalitok, kert felőlieken toronysisak, 
főhomlokzaton timpanon bejárati csarnokkal 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, kő 
5.4 Tetőidom 
nyeregtető,  torony gúlasisakos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 

hódfarkú cserép, toronytetőn hódafrkú cserép  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

középső riszaliton 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
vegyes ives és egyenes záródású, keresztosztású és hátul T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

fa, félig üvegezett (nem eredeti) 
5.10 Ablakszerkezet anyaga

fa, kapcsolt gerébtokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolatdísz, ablakok keretelése, profilos főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐kiemelt kastély éa majorsági karakter 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 kastélykert‐részben hiányos, elhanyagolt 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
Szondi út mentén kőris és fenyő fasor (nagyméretűek), nyírott sövény 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

épült 1740-ben (Klobusitzky), 1896-ban bővítették (Balskovich) oldalsó tornyos rizalitokkal. 
20.századi tul. után Reviczky-kastély. A kastélyhoz park és majorság tartozott. A 10 hektáros park 
részlegesen (csorbítottan) ma is megvan 
 

 

7. Helyszínrajz   

 



 
KÉP:           

  
Szondi úti nézetek 

   
udvari -park felőli nézetek 

 

1910 k. 



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 02 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz. 9420 

1 .3  Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi utca 
1 .5  Házszám 

97 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   201/3 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
ún „KISKASTÉLY” 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

URADALMI ISTÁLLÓ‐KIASKASTÉLY 

1.11 Létesítmény  ÜRES 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
Látványosan kialakítottt L alakú istálló épület, kastélyszerű megjelenéssel 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
Kastélyegyüttes része (úttal elválasztva) 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, történeti homlokzatosító átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
éppen megfelelő 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz eleje 
3.2 Átalakítások ideje 

1891 rizalitok, 
timpanos 

3.3 Magasság 
párkány 5 m, tetőgerinc 
9 m 

3.4 Hosszúság 
L alak 25 és 20 m szárak 

3.5 Szélesség 
8, 1 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító: 6731 

3.7 A hasznosítás módja 

üresen áll (ideiglenes raktár) 
3.8 Tulajdonos 
községi önkorm. 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

Sarok közelében elő és oldalkerttel 

4.3 Szintszám   

földszint+ 
4.4 Melléképület 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg

L alakú, Szondi utca felé középrizalit timpanonnal és 
szélső rizalitok sátortetővel 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
klasszicizáló, historikus átalakítással 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, kő 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  torony gúlasisakos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

ún. apatini cserép, toronytető bádogos díszablak , csrépfedés 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa,  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
Faltükrök lizénákkal, profilos párkányok 

5.12 Helyi sajátosság 
Istálló uradalmi épület historikus átformálás kastély megjenésűvé 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
Majorsági 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
zöldfelület, elhanyagolt, előtte a közterület községi park 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

Régi istálló, „L” alakú beépítéssel, 1891-ben a Reviczkyek tornyocskás rizalitokkal bővítették, homlokzatát timpanonnal 
látványossá alakították. A toronytetőkön gazdag díszműbádogos ablakok. Állapota elhanyagoltság miatt veszélyezetetté 
válhat. Környezet, Park utcai udvara rendkívül elhanyagolt. 

 

7. Helyszínrajz   

 



 
KÉP:           

 

 
Szondi utcai nézetek 

Park utcai udvar-elhanyagolt balra  a kazánház, jobbra a művház 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park utcai hátsó u dvar -elhany agolt    



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 03 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz. 9420 

1 .3  Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Szondi  utca 
1 .5  Házszám 

97 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   231/1 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

MAGTÁR 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
eredetiben magmaradt uradalmi magtár épület 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
A falukép karakteres eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, szerkezete eredeti 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
megfelelő, tető héjazata felújított 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő autentikus építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1812 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
4,2 eresz,  9,2 m gerins  

3.4 Hosszúság 
35 m 

3.5 Szélesség 
8,5 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító: 6731 

3.7 A hasznosítás módja 

üresen álló 
3.8 Tulajdonos 
községi önkormányzat 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

út mentén  

4.3 Szintszám   

földszint+ 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan nyeregtetős 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

 
5.4 Tetőidom 
nyeregtető 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 

hódfarkú cserép, toronytető  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

Véghomlokzaton 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
kicsiny négyzetes  

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

fa palló 
5.10 Ablakszerkezet anyaga

csak fa tok, kovácsoltvas pálcarács,  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság
A falu központi helyén kastélyegyüttes része 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
kastélykert‐majorság 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

A Reviczky kastély uradalmi melléképületei közé tartozik, 1812-ben épült. Nyaktaggal közvetlenül hozzáépítették az új 
dongatetős kultúrházat (1980 körül). Eredeti szerkezete megmaradt: Földszintje csehsüveg boltozatos emeleti rész 
faoszlopos-gerendás. 

 

7. Helyszínrajz   

 



 
 

KÉP:           
 

 
 

 
 

 



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 04 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz. 5786 

1 .3  Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi utca 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   289 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Rk.TEMPLOM 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám 1.17 Fényképtári szám
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
kiemelkedő falusi egyházi épület 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

4    Megjegyzés 
Római iskolás Jeges Ernő falképeket festett 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
Falu főutcájának feltűnő épülete, sajnos közutak fojtogatóan veszik körül 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, történeti átalakításokkal‐oldalsó bejárati bővítményekkel, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő építészeti értéke, falképei jelentősek  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1575‐ös eredet, 
1760 

3.2 Átalakítások ideje 

1760, 1934  
3.3 Magasság 
torony 15m +sisak 6 m 
hajó párkány  6,5 m 
hajó gerinc 10,2 m 

3.4 Hosszúság 
24 m 

3.5 Szélesség 
hajó: 8,5m , oldalsó  
bővítményekkel 16.2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító:6732  

3.7 A hasznosítás módja 

templom 
3.8 Tulajdonos 
rk. egyházközség, Nézsa 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

közutak közti úszótelken 

4.3 Szintszám   

földszint és torony 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

főtömeg ldasóval toldott tönmegekkel 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
későbarokk, kora klasszicista, modernista toldások a torony két oldalán 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla és kő 
5.4 Tetőidom 
nyeregtető,  torony hagymasisakos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép, toronysisak festett fémlemez  
5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

Torony alatt főkapu, oldaltoldalékokon mellékajtók, 
sekrestyeajtó 

5.8 Ablakok formai jellemzői 
vállas íves záródású, nagyméretű, többszörös üvegosztással 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

fa, lambériázott 
5.10 Ablakszerkezet anyaga

fa, fő osztók , fém alosztások, belsőbe fémkeretes ólompálcás 
színes üvegablakok.  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolat fehér lizénasávok, profilos párkány, tornyon fejezetes lizénák, 
órapárkány

5.12 Helyi sajátosság
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
zöldfelület,  
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
északi közterület templonmi elkertként kialkított, Nep, Szt, jánso szoborral 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

Szent Jakab tiszteletére 1575-ből eredeztetett, kiépült 1760-as években, 1934-ben kibővíttették és megújították a tornyot. 
A templomút út terület veszi körül-úszótelken áll. A belsőben 20. sz eleji üvegablakok és a szentély oldalfalain Jeges Ernő 
római iskolás művész falképei (1934 -38) 

 

7. Helyszínrajz   

    
                                                                                                                                    1867 kataszteri tkp 

 
 



KÉP:           
 

   
észak felől       dél felől 

 
szentély oldalfal Jeges Ernő falképe 

  
 
 
 
 
 
 

  



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 05 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               SZOBOR 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi utca 
1 .5  Házszám 

köztreület 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   179/5 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Nepomuki Szent János szobra 

1.11 Létesítmény   
szent szobra 

1.12 Koordináták 

X: 19o29’81  Y: 40o84’38 
 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
posztamensen álló szent klasszcizáló szobra 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
falukép jellegzetes eleme, kis rendezett kertben 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott, restaurálva 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes művészi értéke, ábrázolásmódja  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1820 kör 
3.2 Átalakítások ideje 

restaurálás  
3.3 Magasság 
3, 2 m 

3.4 Hosszúság 
90 cm 

3.5 Szélesség 
90 cm 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító:  

3.7 A hasznosítás módja 

köztéri szobor 
3.8 Tulajdonos 
rk. egyházközség 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

 

4.3 Szintszám   

földszint+ 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

kő 
5.4 Tetőidom  

5.5 Homlokzat jellemző anyaga   5.6 Tetőhéjazat  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
közut parkosított területe 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
zöldfelület parkosított felület  
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

templom oldalkertjében, 1820-as években állították, a szobor 1,6 m, posztamense 1,5 m, mészkő anyagú 
1867-ben helyének közelében kerszetet ábrázoltak, ez lehet a szobor jele is, mai helyére árhelyezték útrendezés és megóvás 
céljából. Restaurálva 2009-ben 

 

7. Helyszínrajz   

  1867 kataszteri tkp 

 



 
KÉP:           

  

 



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 06 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szabadság tér 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   412 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
TEMETŐ 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 
Szent Anna kápolna 

1.10 Megnevezés 

Kálvária és kápolna 

1.11 Létesítmény   
kálvária szorbot kápolna tetején 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
Kálvária építmény, felvezető két íves lépcsővel, alatta kápolnával 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

4    Megjegyzés 
Liturgikus épület 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
temető jellegzetes eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, , felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő, különleges építészeti értéke , szobrászati alkotásai okán 

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

18. sz vége 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
4 m 

3.4 Hosszúság 
6,5 m 

3.5 Szélesség 
6,4 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító:  

3.7 A hasznosítás módja 

egyházi, liturgikus 
3.8 Tulajdonos 
rk, egyházközség Nézsa 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

temetőkertben, új kálváriastációk végállomása 

4.3 Szintszám   

földszint+terasz 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

hengeres, íves lépcsőkkel övezve 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
klasszicizáló 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

 
5.4 Tetőidom 
nyeregtető,  torony gúlasisakos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 

hódfarkú cserép, toronytető  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

 
5.10 Ablakszerkezet anyaga

fa,  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
zöldfelület,  
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 
 

 

7. Helyszínrajz   

                          



KÉP:        
 

   
 

            

 
 

      
kápolnabelső  különálló harangláb  



Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  M 07 

 

VÉDETT MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK               SÍRKÖVEK 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szabadság tér 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   412 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
TEMETŐ 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

VÉDETT SÍRKŐSOR 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
összegyűjtött régi sírkövek  

2.2 Művelődéstörténeti érték 

5    Megjegyzés 
régi nézsaiak emléke 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
bemutató régi sírkősor 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
meég megfelelő 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
Kiemelkedő temetőjeli értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1817‐ 19. sz végéig 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
) 

3.4 Hosszúság 
 

3.5 Szélesség 
7,4 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
MŰEMLÉK 
Azonosító:  

3.7 A hasznosítás módja 

 
 
 

3.8 Tulajdonos 
 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

 

4.3 Szintszám   

földszint+ 
4.4 Melléképület 

 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

 
 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

 
5.4 Tetőidom 
nyeregtető,  torony gúlasisakos 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 

hódfarkú cserép, toronytető  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

 
5.10 Ablakszerkezet anyaga

fa,  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
 

5.12 Helyi sajátosság
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
jellegzetes karakterformáló épület 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
zöldfelület,  
 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 
védett műemléki környezete van, épületegyüttes 

Megjegyzés: 

Felszámolt temetőrészből összegyűjtött régi sírkövek útszegélyező bemutatása, 1817 – a 19.sz végéig.Egyetlen 
izr. sírkő is van. A temető másik útja mellet és a halottasház mögött is felállítottak régi sírköveket főként 19. sz. 
végéről valók. 

 

7. Kép   

1817 



piros: Műemlék sírkövek sora 

 
 

 
7.Helyszínrajz  
 
         1825     geometrikus díszű sírk  ő  1887 



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  01 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Alkotány utca 
1 .5  Házszám 

31 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   18eresz: 
gerinc: 
1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Melléképület 

1.11 Létesítmény  tároló melléképület 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

4    Megjegyzés 
átépült népi lakóház, hagyományos melléképülete 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

3    Megjegyzés 
udvarban 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, nyitott fedélszékkel 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
éppen megfelelő 

2.6 Megőrzés fontossága 

4    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

20. sz eleje 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz 2, 4 m 
gerinc 5,1 m 
 

3.4 Hosszúság 
5 m 

3.5 Szélesség 
5,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
 

3.7 A hasznosítás módja 

melléképület 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

udvari épület  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős  

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen  
5.8 Ablakok formai jellemzői 
kisméretű osztás nlküli 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

fa, deszkázott  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, egyrétegű  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolatdísz, ablakok keretelése, profilos főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík,  

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
illeszkedő melléképület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

 

Megjegyzés: 

. Vályog falú, nyitott fedélszékes népi melléképület, 19. sz végéről, oromfala paticsos -régiség értékkel bíró 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 

  
   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  02 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Kis utca  
1 .5  Házszám 

1. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   150 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

oromdíszes népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, fűrészelt díszes oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, tornác beüvegezve 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes, egyedi építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

20. sz 10‐es évek 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 3 m 
geribc 5, 8 

3.4 Hosszúság 
18 m 

3.5 Szélesség 
6,0 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló ÉK‐DNy tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kerkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolatdísz, ablakok keretelése, profilos főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerités falazott,vakolt kaubástyás 

Megjegyzés: 

A 19. sz végi nyaraló ill. villépítészet hatására az oromzaton többíve, rácsdeszkás díszítés. Az éplet 
homlokzata nyerstéglás. A falusi jellegű épület átalakítása, téglahomlokzatos megújítása 1900-as évek elejére 
tehető.  

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 
  

 

 
   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  03 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Kossuth utca 
1 .5  Házszám 

2. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   352 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

vakolatdíszek 
1920.as évek 

3.3 Magasság 
eresz: 3,6 m 
gerinc 6,2 m 

3.4 Hosszúság 
16 m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású, udvari ablakok 6 osztásúak 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat váztáblás fa,  kertkapu idomacél 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
ablakok körüli rátét vakolatdísz 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
szomszédos 351/2  telken jelentős méretű kőrisfa 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerités idomacél, dróthálós 

Megjegyzés: 

épült     körül, falazott tornácoszlopos, oromfalas, utcai homlokzaton két ablak, tornácvég ajtónyílásos. A 
homlokzati ablakok körüli rátét öntvény díszítés a 20-as évek népies-szecessziós stílusformáját mutatja. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 

 
 

    



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  04 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Kossuth utca 
1 .5  Házszám 

9 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   441 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

20. sz eleje 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 3,6 m 
gerinc 6,2 m 

3.4 Hosszúság 
23 m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kerkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos utólagos zsaluszárnnyal 

5.11 Díszítmények, tagozatok 
vékony osztópárkány vakolatprofilos 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerítés kő, bástyákkal 

Megjegyzés: 

oromfalas, nyeregtetős, tornáca mellvéd nélküli, falazott oszlopos. ablakaira zsalugáter került. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 
  

 
   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  5 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Kossuth utca 
1 .5  Házszám 

13. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   439 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, faoszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, felújításokkal (új ablakok a régi helyén 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
jól fenntartott, hagyományt megtartó ablakcsere 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe 
20. sz 10‐es évek 

3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 3,6 m 
gerinc 6,2 m  

3.4 Hosszúság 
14 m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

elválva, a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
felnyíló osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás, üvegezett kitekintő ablakos fa,  kertkapu 
kialakítás alatt

5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos, zsalutáblákkal  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerité: falazott (épülő új szerkezet) 

Megjegyzés: 

oromfalas, nyeregtetős, tornáca mellvéd nélküli, faoszlopos. Homlokzati tornácnyílás íves. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 
  

 

 
   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  06 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Kossuth utca 
1 .5  Házszám 

38. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   472 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, széles eresszel, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, homlokzati felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz vége (az 
utcanyitás korai 
háza) 

3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz 2,8 m 
gerinc 5,8 m  

3.4 Hosszúság 
14 m 
melléképület 16 m 

3.5 Szélesség 
5,8 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 



3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos
személyi tulajdon 

4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kerkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
6 osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa pallótokos, kifele‐befele záródó  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolatdísz: ablakok keretelése, főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerités 

Megjegyzés: 

Oromfalas, nyeregtetős, széles ereszes, nyeregtetős lakóépület. Tükrös homlokzati vakolatdísszel. Eredeti 
ablakai megmaradtak. A korai szerkezeti elemek a 19. végi utcanyitás első beépítése közé sorolja. A ház hosszú 

patakig lenyúló szalagtelken áll. 
 

7. Helyszínrajz   

 



 
 
KÉP:      

 
 

 
 

   



 
Értékleltár felvételi 

 
NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYA  07 
 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Kossuth utca 
1 .5  Házszám 

49. 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   488 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám 1.17 Fényképtári szám
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

20. sz eleje 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 3,6 m 
gerinc 6,2 m  

3.4 Hosszúság 
14 m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kerkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat váztáblás, félig üvegezetts fa,  kertkapu léces  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
a 19. sz. végi utcanyitás első épületeinek tanúja 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
enyhén amelekedő 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerités függ. faléces 

Megjegyzés: 

Kicsiny csonkakontyos, oromfalas, nyeregtetős, tornáca mellvédes, utcai végén ablaknyílás, falazott 
oszlopos.lakóház. Eredeti ablakai megmaradtak, új zsalugáterrel. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      

 
  



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  08 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Petőfi utca 
1 .5  Házszám 

27. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   499 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, széles eresszel, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor „pionír” eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz vége 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 3,6 m 
gerinc 6,2 m  

3.4 Hosszúság 
14m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
eredeti 6 osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa, fémlemezes  kertkapu  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, pallótokos, kifele‐befele nyíló  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
a 19. sz. végi utcanyitás első épületeinek tanúja 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerítés kő, bástyás 

Megjegyzés: 

oromfalas, nyeregtetős, tornáca falazott oszlopos, nyeregtetős lakóház. Tornácvég ajtóval zárul. 
Eredeti 6 szemes pallótokos ablakai megmaradtak. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
  

 
 

   



Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  09 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

35 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz    

1 . 8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

POSTA 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
egyedi falusi középület, ives tornácokkal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor saroktelek sajátos eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1920‐as évek 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz eresz: 3,6 m 
gerinc 6,5 m 
gerinc 
 

3.4 Hosszúság 
16 m 

3.5 Szélesség 
14,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

posta középület 
3.8 Tulajdonos
m. Áll. Magyar Posta 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

kerítés mellett a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi középület,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, sátortetős  

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
népies modernista 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, kő 
5.4 Tetőidom
sátortető 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
3‐as osztású, íves tornácablak 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa, hálós kertkapu  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
íves tornácmotívumok, vakolatkerettel, kőoillérrel 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík,  

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterből kilépő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
épület előtti járdán nagyméretű fenyő 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerítés fém‐hálós 

Megjegyzés: 

A falusi karakterből kiemelkedő középület, íves tornácokkal oladalain. Masszivan megépített, négyzetes 
alapon sátortetős tömegű. Melléképülete falusi gazdasági épület jellegű 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 

 
  

 
 

   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  010 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

40 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   301 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 

Csővári utca sarok 
1 .9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

polgári villaszerű lakóépület 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
sátortetős villa jellegű épület, egyedi polgári ház jelenség a faluban 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
nagyméretű saroktelken, utcavonal törésében 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1920 kör. 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz: 4,3 m 
gerinc: 8 m 

3.4 Hosszúság 
18 m 

3.5 Szélesség 
16,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

szabadon álló 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

kisméretű kamra telek végén 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, közel négyzetes alaprajzon sátortető 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
kispolgári 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla,  
5.4 Tetőidom
sátortető 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
3 osztású, üvegosztó alosztásokkal 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat hálós üvegezésű váztáblás fa,  kertkapu idomacál+háló  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
tükrös vakolatdísz, ablakok keretelése, profilos főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karaktertől eltérő egyedi épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
 Keleti homlokzata előtt fenyők‐nagyméretűek 

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

előnytelen: kerités beton oszlop drótháló 

Megjegyzés: 

épült  1920   körül, a városi villaépítészet jellegét követve, közel négyzetes alaprajzon, sátortetővel. 
Ablakainak osztása jellemző az építés korára: hármas osztásban a középrész felnyíló, hálós alosztású 
üveglécezéssel . 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 

  
 

 
 
 

   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  011 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

59. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   280 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
általában jól fenntartott, homlokzati eresz sérült. 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz 3,2 m 
gerinc 6,2 m 

3.4 Hosszúság 
15 m 

3.5 Szélesség 
6,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu bátyás, faléc fémlemezelt 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
lábazat modern kőlapburkolatos (nem tájjellegű) 

5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kertés tömör épített, kapunál bástyás 

Megjegyzés: 

oromfalas oszloptornácos ház, tömör kerítéssel, jól karban tartott. 
Eredeti ablakai megmaradtak. A telek hosszú szalagforma, a Nézsa patakig lenyúlik.  

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      

 
 

 
 
  

 
 

   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  012 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

64. 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   106 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
elhanyagolt, homlokzati vakolat mállott, eresznél héjazat hiányos, homl. ablakszárnyak sérültek 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

1910‐es évek 
(vakolatdíszesk) 

3.3 Magasság 
eresz 3,2 m 
gerinc 5,9 m 

3.4 Hosszúság 
24 m 

3.5 Szélesség 
7,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon/lakaltlan 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

rombusz pala  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen, főhoml. közepén 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
kereszt‐osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  váztáblás üzlet ajtó 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, palló tokos kifele‐befele nyíló  

5.11 Díszítmények, tagozatok 
vízszintes nútolt vakolatdísz, ablakok fölött szemöldök párkány, profilos 
főpárkány 

5.12 Helyi sajátosság 
utcára nyíló üzlethelyiség ajtó 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerítés hiányzik ‐elbontva 

Megjegyzés: 

Oromfalas , épített tornácos ház, az első 3 oszlopállás elfalazva, homlokzati helyiség célra. A homlokzat vakolatdíszes a 
tornác elejét beépítették üzlethelyiség céljából, a főhoml. közepén utcára ajtót nyitottak 

 

7. Helyszínrajz   

 
 



 
KÉP:      

 
 
 
  

 
 

  



Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  013 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

66 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   108 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal és társas beépítésű „kisházzal” 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, felújításokkal: homlokzati téglaborítás 

2.5 Műszaki állapot 

3    Megjegyzés 
leromlott, omló vakolat, hullámos tetőgerinc 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

kis ház valószínűleg 
20. sz. eleje 

3.3 Magasság 
eresz 3,6 m 
gerinc 6, 3 m 
 

3.4 Hosszúság 
28 m (két 14 m lakóház 
egység) 

3.5 Szélesség 
6,8 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen, kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu léces  
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
Homlokzata „rópa”‐téglás azaz nyerstégla burkolatú (mint Kis u. 2.) 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerités függ. faléces 

Megjegyzés: 

Oromfalas oszloptornácos ház, oldalsó oszlopos hozzáépítéssel, eredeti homl. ablakai megmaradtak. Társas 
beépítés: a főpülettel szemben „kis ház”. A homlokzatot a 20 sz. elején téglaburkoltattal és T osztású 
ablakokkal újították föl. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
  

 
 

   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  014 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

68 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   109 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

népi lakóház 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház, oszlopos tornáccal, oromzattal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal, felújításokkal: oldalsó veranda 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

1980‐as évek 
(oldalveranda) 

3.3 Magasság 
eresz 3,5 m 
gerinc 6,2 m 
 

3.4 Hosszúság 
16 m 

3.5 Szélesség 
7,2 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

LAKÓÉPÜLET 
3.8 Tulajdonos 
személyi tulajdon 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

oldalhatáron álló K‐Ny tengelyben 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla, vályog 
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

hornyolt cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

eresz alatt középen kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
T osztású 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat lambériás fa,  kertkapu idomacél,   
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, utcából kiemelkedik, majd telek vége lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme  

Megjegyzés: 

Oromfalas oszloptornácos ház, oldalsó oszlopos veranda hozzáépítéssel, eredeti homl. ablakai megmaradtak. 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 

  
 
 

   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  015 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               EGYEDI ÉPÜLET 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

Táncsics utca 
1 .5  Házszám 

1 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   94/1 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Plébániaház 

1.11 Létesítmény  általánao iskola 

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
falusi jelentékeny méretű plébániaház, eredetileg oszlopos tornáccal 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
templom környezetében mély előkertes elhelyezéű 

2.4 Eredetiség 

4    Megjegyzés 
jellegében eredeti, átalakításokkal (nagyméretű ablakokkal egykori tornácnyílásban), hözzépítés 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
eresz 3,4 
gerinc, 6,5 m 
 

3.4 Hosszúság 
29,8 m 

3.5 Szélesség 
92 m 
 

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

plébánia közösségi termekkel/falusi középület 
3.8 Tulajdonos 
rk. kat. egyház, Nézsai plébánia 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

egyedi telken mélyen behúzott 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

szabadon álló, utcavonallal párhuzamos 

4.3 Szintszám   

földszint 
4.4 Melléképület 

sorosan a lakóépület mögött 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

osztatlan, nyeregtetős utcára merőlegesen 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

tégla,  
5.4 Tetőidom
nyeregtető,  oromzattal 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat

új gyártású hódfarkú cserép,  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei 

hosszhomlokzat közepén kertkapu kocsibehajtóval 
5.8 Ablakok formai jellemzői 
nagyméretű 3 függ főosztású, alacsony mellvéddel 

5.9 Kapu, ajtó anyaga 

bejárat üvegezett, fa,  kertkapu faléces 
5.10 Ablakszerkezet anyaga 

fa, kapcsolt tokos  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
plébánia mint kiemelkedő régi középület 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karaktertől eltérő egyedi épület

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme 

kerítés, újonnan épített vakolt, tükrös, kapuknál téglapillér 

Megjegyzés: 

épült  19. sz közepén   falazott tornácoszlopos homlokzatát üvegezetten beépítették, közösségi terem céljára, 
eredeti tömegét meghagyva, hasonló tömegű modern hozzáépítés (új plébánia lak rész, felújítva 2005-2010 
közt). Megújított keritése a régi jellegét adja vissza, vakolat tükrös megjelenéssel. 

 

7. Helyszínrajz   

 
 

 



KÉP:      
 

 
  

 
 

 
képeslapról, archiv kép   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  016 

SZOBOR 
HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK                

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi út 
1 .5  Házszám 

82 előtt 
1 .6   Egyéb jelölés

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   179/4 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 

járda zöldsávban 
1 .9_Egyéb azonosító adatok II.

1.10 Megnevezés 

FESZÜLET/KERESZT 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi lakóház előtt a járda zöldsávjában áll 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos utcasor eleme 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes faluképi értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1927 
3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
4,2 m (ebből posztamens 
1,3 m) 

3.4 Hosszúság 
80 cm (posztamens) 

3.5 Szélesség 
80 cm posztamens  

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

közterületi szobor 
3.8 Tulajdonos 
személyi kezelésben 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

fésűs, szalagtelkes 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

közterületen utcai zöldfelületen árok és járda között 

4.3 Szintszám     4.4 Melléképület 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

posztamensen álló kereszt korpusszak 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

mészkő 
5.4 Tetőidom 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga   5.6 Tetőhéjazat 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei   5.8 Ablakok formai jellemzői  

5.9 Kapu, ajtó anyaga   5.10 Ablakszerkezet anyaga  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
magán állítású közterületi feszület 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
falusias‐hagyományos 

6.3 Terep, táji jellemző 
lejt 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő szobor jellegű alkotás 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme  

Megjegyzés: 
Felirata szerint állította Dudás János nagyközség bírája és neje Kucsera Mária, 1927-ben, kő posztamensen kő kereszt, 
korpusz kőből, a kereszt tövében Mária alakja, kőből fargva 

 

7. Helyszínrajz   

 

 
 



KÉP:      
 
 

  
 

 
 

   



Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  017 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               SZOBOR 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Cseresi dűló 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   0112/2 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
Külterület Nézsa‐keszeg elágazásnál 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

FESZÜLET/KERESZT 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi útmenti  feszület, kereszt fölött hullámos bádogtetővel 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

4    Megjegyzés 
1938 évi szentév, Eucharisztikus kongresszus emlékére 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
útkereszteződés áhítatos jele 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, felújítással 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tájépítészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1938  

3.2 Átalakítások ideje 

2017 
3.3 Magasság 
3,8 m 
ebből feszület 2,4 m 

3.4 Hosszúság 
60 cm/ posztamens 

3.5 Szélesség 
60 cm /posztamens  

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

útmenti kereszt 
3.8 Tulajdonos 
Nézsa pm. hivatal kezelésében 

4. Beépítés adatai    



4.1 Beépítés módja 

szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

országút kereszetődésében 

4.3 Szintszám     4.4 Melléképület

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti  
4.6 Építészeti tömeg 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

kő posztamens, fa kereszt, fém korpusz és tetőlemez 
5.4 Tetőidom  

5.5 Homlokzat jellemző anyaga   5.6 Tetőhéjazat  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei   5.8 Ablakok formai jellemzői  

5.9 Kapu, ajtó anyaga   5.10 Ablakszerkezet anyaga  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
magán állíttatású útmenti feszület 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
külterület  

6.2 Települési karakter 
mező 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík 

6.4 Illeszkedés a karakterhez  

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme  

Megjegyzés: 

. Keszeg‐Nézsai útkereszteződésnél, 1948.ban ‐ felállított feszület, kő posztamensen fa kereszt, lapos domborművű 
öntött korpusz, hullámos fém fedés. Felirata: „XXIV EUCHARISZTIKUS SZENT ÉV EMLÉKÉRE ÁLLITOTTA LALUJA JÓZSEF” 
1938. 
ÖSSZEFOGÁSBÓL, FELAJÁNLÁSBÓL FELÚJÍTVA 2017  

 

7. Helyszínrajz   

        Keszeg Nézsa 
 



 
 
 
 
KÉP:      

 

   
 

    
archiv fotó és a                     felújítás előtti állapot 

  



Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  018 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               SZOBOR 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 „Szentjánoska” 
1 .5  Házszám 

 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   099/27 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
Külterület Nézsa‐keszeg elágatásnál 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

Nepomuki Szent János szobor 

1.11 Létesítmény   

1.12 Koordináták 
X:  Y: 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos népi mezei szobor 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

0    Megjegyzés 
 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
mezei jel 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti,  

2.5 Műszaki állapot 

4    Megjegyzés 
megfelelő 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes tájépítészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

19. sz közepe  

3.2 Átalakítások ideje 

 
3.3 Magasság 
szobor 90 cm 
posztamens 1,3 

3.4 Hosszúság 
60 cm posztamens 

3.5 Szélesség 
60 cm posztamens  

3.6 Védettség(ek) 
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

szent útmenti szobra 
3.8 Tulajdonos 
községi fenntartásban 

4. Beépítés adatai    



4.1 Beépítés módja 

külterület 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

út mentén 

4.3 Szintszám     4.4 Melléképület

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti,  
4.6 Építészeti tömeg 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
falusi népi 

5.2 Tartószerkezeti jelleg  
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 
 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

kő 
5.4 Tetőidom  

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat  

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei   5.8 Ablakok formai jellemzői  

5.9 Kapu, ajtó anyaga   5.10 Ablakszerkezet anyaga  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
mezei útelágazásnál állított szent szobra 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
külterület  

6.2 Települési karakter 
mező 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík,  

6.4 Illeszkedés a karakterhez  

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme  

Megjegyzés: 

Nepomuki Szent János birétumos, keresztet ölelő szobra, ún. „Szentjánoska” területen áll a község nyugati szélén 
dűlőút mellett. Egykor festett volt. 19. sz közepe (?) 

 

7. Helyszínrajz   

     

 
 
   



KÉP:      

 
 

 
   



 

Értékleltár felvételi 

  NÉZSA  KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
HATÁSTANULMÁNYA  019 

 

HELYI TELEPÜLÉSKÉPI  ÉRTÉKEK               SZOBOR 

1. Azonosítás  
1 .1  Közigazgatási/ földrajzi besorolás  

NÉZSA                                                                 / Nógrád megye  

1.2 Törzsszám 

Műemléki tsz.  

1 . 3   Kerület 

1 . 4  Cím (utca) 

 Szondi utca 
1 .5  Házszám 

közterület 
1 .6   Egyéb jelölés 

1 . 7   Kataszteri (helyrajzi) adatok 

Hrsz   0112/2 

1 .8  Egyéb azonosító adatok I. 
Községi parkban 

1 . 9_Egyéb azonosító adatok II. 

1.10 Megnevezés 

HŐSI EMLÉKMŰ 

1.11 Létesítmény  általánao iskola 

1.12 Koordináták 
X: 190 2955  Y:4708460 

 

1.13 Megjegyzés 

1.14 Időpont 

2019. február 
1.15 Felmérő 
Dr. Vukov Konstantin, okl. építészm. 
műeml. szakmérnök, SZÉS‐5,É‐01/3776 

1.16 Térképszám  1.17 Fényképtári szám 
DSCN  

 

2. Értékelés  1- 5 (emelkedő) 
2.1 Építészeti érték 

5    Megjegyzés 
községi hősi emlékmű obeliszkes formával 

2.2 Művelődéstörténeti érték 

5    Megjegyzés 
elesettek nevével mindkét világháborúból 

2.3 Környezeti érték 

5    Megjegyzés 
hagyományos falusi emlékmű 

2.4 Eredetiség 

5    Megjegyzés 
jellegében eredeti, felújításokkal 

2.5 Műszaki állapot 

5    Megjegyzés 
jól fenntartott 

2.6 Megőrzés fontossága 

5    Megjegyzés 
jellegzetes építészeti értéke  

 

3. Építési adatok    
3.1 Az építés ideje 

1926 
3.2 Átalakítások ideje 

felújítás 2017 
3.3 Magasság
4,2 m 

3.4 Hosszúság
90 cm posztamens 

3.5 Szélesség 
90 cm posztamens  

3.6 Védettség(ek)
helyi védelemre javasolt 

3.7 A hasznosítás módja 

világháborús emlékmű 
3.8 Tulajdonos
községi fenntartású 



4. Beépítés adatai    
4.1 Beépítés módja 

községi parkban szabadon álló 
4.2 Elhelyezkedés az ingatlanon / tájolás 

szabadon álló, kiemelt tereppel 

4.3 Szintszám     4.4 Melléképület 

4.5 Településképi szerep 

Kiemelkedő történeti és faluképi,  
4.6 Építészeti tömeg 

 

5. Jellemző épületszerkezetek / anyagok    
5.1 Stílus (építési kor jelleg) 
emlékmű, klasszicizáló felfogású 

5.2 Tartószerkezeti jelleg 
 

  I. Falazat  x  II. Váz (oszlop‐gerenda) 

5.3 Tartószerkezet anyaga 

KŐ 
5.4 Tetőidom 

5.5 Homlokzat jellemző anyaga 
vakolat,  

5.6 Tetőhéjazat 

5.7 Kapuk, ajtók helye, formai jegyei   5.8 Ablakok formai jellemzői  

5.9 Kapu, ajtó anyaga   5.10 Ablakszerkezet anyaga  

5.11 Díszítmények, tagozatok   5.12 Helyi sajátosság 
A főutca tengelyéhez közel, a kastéllyal egy látványban 

 

6. Környezeti adatok / kiegészítő adatok    
6.1 Települési környezet, településforma 
utcás,  

6.2 Települési karakter 
zöldterületi 

6.3 Terep, táji jellemző 
sík, emlékműnél kiemelten lépcsővel 

6.4 Illeszkedés a karakterhez 
karakterbe illeszkedő 

6.5 Az ingatlan zöldfelületi környezete 
  

6.6 Szabadtér építészet, kisarchitektúrák 
 

6.7 Egyedi zöldfelületi elem 
 

6.8 Környezet figyelemreméltó eleme  

Megjegyzés: 

Emelték 1926‐ban obeliszk formájú, tetején tömzsi kettős kereszt,  kis dombon áll,  „Kiskastély” előtti kertben az első és 
második világháborús községi hősi halottak neveivel. 

 

7. Helyszínrajz   

 



 
KÉP:      

 
 

archív fotó/képeslap 

 
 
  

 
 


