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Tisztelt Olvasó!

Apc község egyedi hangulatát 
meghatározzák az épületek, parkok, 
fasorok, a hegyoldalra felfutó kis utcák, 
melyek részei a hely kulturális és 
építészeti örökségének. 
Egy új épület megváltoztathatja egy 
utca összképét, ezért tervezésekor 
figyelembe kell venni annak hosszú távú 
hatását környezetére. 
Mindehhez azonban elengedhetetlen a 
település történetének, helyi építészeti 
stílusának ismerete.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a 
Településképi Arculati Kézikönyv, 
amely közérthető módon ismerteti azon 
jól meghatározható technikákat és 
eljárásokat, amelyek alkalmazásával az 
Apcon jellemző építészeti örökséghez, 
karakterhez jobban igazodó, értékálló 
épület építhető.
 Kötelezettségek és előírások helyett ez 
a könyv csak ajánlásokat tartalmaz, mely 
reményeink szerint ösztönzi az innovatív, 

Bevezető

a helyi építészeti hagyományok iránt 
érzékenységet mutató, értékteremtő új 
gondolatokat.
Nem tartalmazza, és nem helyettesíti 
a vonatkozó helyi szabályokat (HÉSZ) 
és a törvényi előírásokat (OTÉK), de 
az előbbiekhez illeszkedő ajánlásaival, 
segít védeni és erősíteni Apc építészeti 
arculatát.
Ez a dokumentum elsősorban az 
építkezni vágyók segítségére készült, 
de mindenki haszonnal forgathatja, aki 
érdeklődik a település egyedi karaktere, 
történelmi, építészeti öröksége és jövője 
iránt.
Kellemes lapozgatást kívánok a 
kiadványhoz, melyet elképzeléseink 
szerint a mindenkori településállapothoz 
igazítva, folyamatosan fejlesztünk.

Juhász István 
polgármester
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Apc község Heves megye nyugati részén, a Mátra hegyvonulat délnyugat felé 
elnyúló két hegye, a Somlyónak és Kopasznak lábánál, a Zagyva folyó völgyében, 
a folyótól keletre terüle el. A Zagyva völgye észak-déli futású szerkezeti árokban 
helyezkedik el, folyóvölgy a Cserhát és a Mátra között. A terület legnagyobb 
tengerszint feletti magassága 180 méter. 

A területen a Zagyva folyó, valamint a Szuha és Tolvajló patakok folynak át.  
A Zagyva árvizek ellen védő gátakkal szegélyezett. A talajvíz 4 méter alatti, csekély 
hozamú artézi kutakkal rendelkezik.

A “szénterület” határán fekszik, kő (andezit), kavics és homoklelőhely található a 
község határában. Talaja humuszos, homokos réti öntéstalaj, illetve löszös üledékes 
csernozjom barna erdőtalaj.

Természetes növényzetét ártéri ligeterdő maradványok, cseres és gyertyános 
tölgyesek alkotják. Az ártereket rétek kísérik.

 A két folyót közvetlen szegélyező terület jó minőségű löszös, hordalékos 
termőföld, kiválóan alkalmas gabona, napraforgó, hüvelyes és pillangós takarmány 
termelésére. A Somlyó és a Kopasz (vulkanikus eredetű talaja) különösen a déli és 
nyugati lejtőin kínálja magát szőlőtermelésre és gyümölcsös telepítésére, egyéb 
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területei pedig erdő és legelő telepítésre, aprómag, stb. termelésre alkalmas. Hegyei 
jó minőségű követ rejtenek.

Éghajlata jó, a napfény több az országos átlagtól, a csapadék évi mennyisége is 
átlag felett mozog, viszonylagosan kedvező eloszlásban. Folyóvizei felhasználhatók 
az intenzív öntözéses gazdálkodáshoz a mezőgazdaságban, de az iparban sem 
kisebb jelentősége.

Az apci bor régóta ismert. Jókai Mór is emlegeti, és a legenda szerint Mária Terézia 
asztalán is többször előfordult. Ma ismét jelentős szőlőültetvények találhatók a 
községben. 

Mint település, kiváló földrajzi adottságú. Közúti közlekedése jó, közúton minden 
irányból egyaránt megközelíthető központi fekvésű hely.
Az andezitből felépülő Mátra délnyugati bástyája a 397 m magas Somlyó, melynek 
déli oldalát árvalányhajas lejtősztyepp és hajdani szőlők mozaikja, északi 
oldalát tölgyerdő borítja. Megfigyelhetjük itt a zárt és nyílt andezit sziklagyepek, 
a lejtősztyeppek, a felhagyott szőlők, gyümölcsösök és a tölgyerdő szegélyek 
gazdag növény- és állatvilágát. A hegyről eddig több mint húsz védett növényfaj 
vált ismertté. A hegytetőről, a késő bronzkori eredetű földvár sáncairól szép 
körpanoráma tárul az idelátogatók elé.
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A Somlyó-hegy sáncvárát a Csörszárkokkal kapcsolatban említik először. Később 
„háromrészes” földvárat, „csehvárat” jegyztek fel. Többször is megemlítik a 
sáncvárat és a rajta állott egykori kápolna maradványait, melyet „a régi vár köveiből” 
építettek. Magáról a kápolnáról csak annyit tudunk, hogy 1746-ban egy remete 
gondozásában állt, de 1766-ban már romladozó állapotban volt. 
A Somlyó (vagy Apci Nagyhegy) közvetlenül Apc község felett, keletre emelkedik 
(397 m). Teljesen csupasz hegy, északi és északnyugati oldala sűrű, járhatatlan 
bokros. Keleti oldalát bokros erdő fedi. Maga a vár teljesen tiszta, gyepes, csak az 
északi szélén kb. 50 m hosszú szakasz járhatatlan bokros.
A vár kétrészes. A felső várat teljesen körbeveszi a sánc. Csekély belső magassága 
csak a délkeleti oldalon van, mintegy 70 m hosszan, a többi részen inkább terasz. 
Az alsó vár sánca 8-12 méterrel alacsonyabb szinten, 60-85 méterrel távolabb 
következik, de ez nem veszi körbe a felsővárat. Két vége a keleti, illetve a nyugati 
meredek lejtőnél fejeződik be. A felső vár alatt a nyugati, északi és részben a keleti 
hegyoldal igen meredek, az alsóvár ezekre nem is terjed ki, félkörben csatlakozott a 
felső várhoz. A sánc részben kőből áll.
A felső vár átmérője 95x70 m, az alsó vár legnagyobb átmérője kb. 180 m. A föld 
kevés helyen meg van bolygatva, ott sok jellegtelen őskori cserép található, melyek 
leginkább a késő bronzkorba helyezhetők.

Karakterhatározó
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Apc Árpád kori településként ismert, de a területén feltárt leletanyag tanúsága 
szerint már a bronzkorban is lakott terület volt. A község északnyugati határában, 
a Berekalján nyitott homokbányában a későbronzkori pilinyi kultúra településének 
nyomai és urnasírjai kerültek felszínre. Ugyanitt késő-avarkori temetőre is 
rábukkantak. 
Heves megye területét Aba nemzetsége telepítette be, ez a terület is a birtokához 
tartozott.
Az 1332-37 évi pápai tizedjegyzék szerint több lakosa van, mint Hatvannak. 
A tatárjárás után újratelepült község erdei, melyek vadban gazdagok, vonzerőt 
jelentettek. 
1482-ben Apc mezőváros, mely országos vásárhelyként szerepel. 
A lakosság foglalkozása a középkorban főként a szőlőtermesztés volt.
A XVI. században török megszállás alá kerül, és szinte elnéptelenedett a falu. 
A török megszállás után ismét benépesült a terület, és a XVII. századtól ismét 
mezővárosi jogúvá vált.
1715 -ben megkezdődött az egyházi anyakönyvezés, és kialakult a mai község 
elődje. A falunak számos birtokosa volt, akik gyakran cserélődtek.

Apc összetett típusú település halmazos maggal, két párhuzamos utcával, északon 
és délen újabb keletkezésű utcasorokkal. A régi falu északi részét a templom, déli 
részét a kastély zárta le.
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A XIX. század népi építkezésének uralkodó típusa az egyenes ágasos-
szelemengerendás lakóház volt, melynek utcai homlokzatán 2-3 m hosszú eresz 
(“kosornyú”) helyezkedett el. Az öregek emlékezete szerint alája szoktak állni az 
asszonyok kendert törni, tilolni, beszélgetni. Utolsó példányai 1930 körül tűntek el.  
A XIX. század végének két falkészítési módja a vályog és a vert fal. Kőből a kőbánya 
megnyitása óta, téglából a téglagyár megalapítása óta építenek.

Népi építkezés
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A település fejlődésének alapkövét, a Pest-Hatvan-Losonc-Besztercebánya 
vasútvonalat 1867-ben nyitották meg. Azonban a felvételi épület a MÁV 1870-es 
típusterv sorozatának III. osztályába sorolható. Bár kissé viharvert, átépítéstől és 
egyéb belerondítástól mentes, teljesen eredeti. Külön szerencse, hogy nem vakolták 
le durvaszemcsés vakoltattal, ami közismerten a vakolatdíszek ellensége, így 
még most is tisztán élesen kivehetők az osztópárkányok és egyéb vakolatdíszek 
rajzolata. Az épületet magas fák veszik körbe, ez tovább emeli patinás hangulatát.

Szent István király római katolikus templomVasútvonal Apc-Zagyvaszántó - Felvételi épület
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1873-ban a Szent-Ivány Farkas vásárolta meg a területet.
Tevékenységük meghatározó volt a falu fejlődése szempontjából, termelt, 
termesztett, épített. Híressé tette az apci bort az országhatárokon túl is. Kőbányát 
nyitott, téglagyárat épített, gyümölcsösöket telepített. 1876-ben építette az “úrilakot”, 
mely ma a község kulturális életének központja. 
Az egykori kastélypark területén focipálya található, a cselédházak helyét pedig 
piactérnek használják.
A magtár emlékét romos falai őrzik.

Szent-Ivány úri lak
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Andezit

A Szent Iványiak által 1875-ben megnyitott kőbánya beindítása fontos esemény volt 
a közösség életében. A bányázot andezit követ elsősorban útépítéshez használták.
Tartósságának köszönhetően a új építőanyagként jelent meg a településen.
A kőbánya megnyitásával az elszegényedett parasztság egy része 
munkaalkalomhoz jutott. Kezdetben a Kopasz-hegyen, kézierővel folyt a termelés. 
1930-ban kőzúzóval fejlesztették a bányát és a borháztól “kutya-vasút”-tal 
(kisvasúttal) összekötötték a vasútállomással. 
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A kőbányával egyidőben, ugyancsak 1875 körül épült fel a Cserép és Téglagyár 
a Szinegen feltárt sárga-szürkéskék agyagos föld feldolgozására. Idővel egyre 
gyengébb minőséget állítottak elé, 1930-as évek közepe táján megszünt és leállt a 
ternelés. Ezt követően lassan valamennyi épületet elbontottak és széthordtak.  
A téglagyár jelenlétére ma már csak a téglafelületek utalnak.
Az andezit kővel együtt jelegzetes építőanyag volt a településen.

Karakterhatározó

Tégla
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Bagolyvár Széleskő - Bányató

Jellegzetes, tervezett kőépület. Az 
egykori kőbánya vezetésével megbízott 
Rupp mérnök részére épült lakóház.

Keményebb, jobb minőségű kő utáni 
kutatás eredményeként a termelés 
áthelyeződött
a Nagy-Hársas és a Somlyó-hegy közé 
eső területre. A kőfejtést az 1920-
as években kőzúzóval és kisvasúttal 
segítették. A termelés az 1960-as 
években állt le, a rekultiváció során 
a vasutat elbontották. A bánya gödre 
megtelt csapadék- és talajvízzel. Bár 
emberi tevékenység eredményeként jött 

létre, megjelenésében emlékeztet egy 
tengerszemre.
A tó átlagos vízmélysége öt- tíz méter, 
melyet tíz-tizenöt méter magas sziklafal 
vesz körül. A víztest a körülette lévő 25 
méter erdősávval együtt 1995 óta helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület.
A bányaterület rekultivációja után a 
tó kedvelt kirándulóhely, horgászhely, 
búvárversenyek helyszíne.
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Az iparosítás eredményeként 1875-
1980 között Vass András egy 
gőzmalmot hozott létre a községben. 
Ez újabb munkalehetőséget jelentett 
és hozzájárult a település fejlődéséhez 
is. Kiváló minőségű lisztje nagyon 
keresett volt a térségben. A malmot és 
a tulajdonos lakását magába foglaló 
épületegyüttest a mai napig használják.

Gőzmalom
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A huszadik század első felének egyik 
legnagyobb társadalmi gondja volt a 
szegény emberek lakáshoz jutása. Az 
1940-ben létrehozott Országos Nép- és 
Családsegító Alap nagycsaládosoknak 
nyújtott segítséget lakóhelyhez jutni. 
Apcon ikerházak épültek tipustervek 
alapján.

ONCSA-házak
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A Szent Ivány-i család betelepülésétől kezdődően, a nagyüzemek kialakulásával 
azonos időre tehető a község  kisiparosodásának folyamata is.  Nagyon sok 
kisiparos került ki az elszegényedett nemesek, jobbágyok, zsellérek, gazdasági 
cselédek soraiból. Az 1900-as évek elején a szolgáltatás szinte valamennyi területén 
volt kisiparos szakember.
A kisipar melett a 19-20. század fordulóján a kiskereskedeelem is virágzik. A zsidó 
iparos-kereskedő réteg felismerte a község jó, centrikus földrajzi adottságát és 
egyre többen telepednek le. A halmazos szerkezetű magban egymás után nyíltak 
a különféle üzletek, boltok. Az utcával párhuzamos beépítéssel, zártsorú illetve 
hézagosan zártsorú utcakép fejlődött, üzletsorok alakultak. Az 1930-ban a Fő utca 
szinte minden házában volt üzlet, vagy lakott kisiparos. A kiskereskedések mellett 
megalakult a “Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet” is.

1944-ben deportálják a zsidókat, a háború után a 150-ből mintegy 15-en térnek 
vissza. A zsinagóga súlyos sérüléseket szenvedett, a három tórából egy sem maradt 
épen. A hitközség nem alakult meg újból, a zsidók lassanként szétszé ledtek. A 
zsidó közösség emlékét a helyi izraelita temető őrzi, jelenlétük pedig az épületeken 
keresztül él tovább.

Üzlesor
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A vasútállomás mellett a gyártóhelyet 
1946 -ban, a háborúból megmaradt 
alumíniumhulladék újrahasznosítására 
hívták életre, de 1949- ben államosították 
és Fémthermia Állami Vállalatként 
működött 1989-ig.

Fémthermia
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Településképi szempontból meghatározó
területek Apcon



     történeti településrész
     hegyre felfutó településrész
     újonnan épült településrész
     gazdasági célú terület
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Általános építészeti
útmutató

  



A mai napig fennmaradt szalagtelekes 
településszerkezet nagyban 
meghatározza a telek lehetséges 
beépítését.
A légtérarányokat figyelmebe véve 
javasolt a korabeli beépítésnek 
megfelelő, kis traktusszélességű 
épületek oldalhatárra történő 
elhelyezése. 
A hegyre felfutó utcák őrzik leginkább 
a fésűs beépítést, az utcafronton rövid 
oldali oromfalas homlokzattal. Javasolt 
ezen beépítésforma, településrész 
szerkezet megtartása.
A fésűs beépítés a község túlnyomó 
részén átalakult, az utcaképet szélesebb 
traktusú épületek alkotják, kisebb 
épület közökkel. Ezeken a területeken 
a minimális oldalkert elhagyásával 
épülhetnek házak a kialakult állapotnak 
megfelelően, elsősorban az utcára és 

Telepítés

a kertre történő megnyitással. Ennél a 
beépítésmódnál a beépítés mélysége 
korlátozott, a szomszédok kerti 
homlokzata megfelelő benapozásának 
biztosítása érdekében. Javasolt a kerti 
homlokzat síkjának tartani a szomszédos 
épületek kerti homlokzatának síkját.
Zömmel kétszintes épületeket tartalmazó 
utcarészeken célszerű lehet a kesekeny 
telkek összevonása, a kétszintnek 
megfelelő, egészségesebb légtérarány 
biztosításához.
A településközpontban, az egykori 
halmazos szerkezetű magban a 20. 
század elejei városiasodással megjelent 
zártsorú illetve hézagosan zártsorú 
beépítés követendő, az üzletsorok 
alkotta utcakép megőrzése érdekében, 
a zártsorú beépítés szabályainak 
betartásával.
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A telkek nagy része hegyoldalon, 
lejtős terepen helyezkedik el, ezért a 
terepalakítás jelentős kérdés.
A hegyre felfutó utcák esetében a 
keskeny szalagtelek a lejtés irányára 
merőlegesek, ennek következtében a kis 
traktus szélességű épületek illeszkednek 
a terepre. 

A keskeny telekszélességből adódó szűk 
épületközök egyszerű épülettömeget 
feltételeznek és az épületek közötti 
magasságkülönbség is szembetűnőbb. 
A kialakult állapothoz, a szomszédos 
épületek magasságaihoz javasolt 
illeszkedni.

Terepalakítás

Viszont a szintvonallal párhuzamosan 
futó utcáknál a telek lejtése számottevő. 
Ezeknél a telkeknél az épületet célszerű 
a terepre ültetve, a lejtésnek megfelelő 
szinteltolással tervezni. A telkeknek 
feltöltése, egy szintbe hozása nem 
megengedett.

Tömegalakítás, épületmagasság
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A fésűs beépítésű településrészen, az 
egyhelyiségsoros lakóházak esetében, 
a hagyományos tetőformát követő, 
utcafronton oromfalas kialakítású 
egyszerű nyeregtető használata javasolt.
A szélesebb traktusú oldalhatáron álló 
épületek esetében a kialkult állapotnak 
megfelelő utcával párhuzamos nyereg, 
de inkább jellemzően kontyolt vagy 
sátortetős tetőforma használatos, az 

Tetőforma, tetőhajlás

egyszerű tömegalakításnak megfelelően 
egyszerű tetőformával.
A zártsorú településközponti részen a 
zártsorúságnak megfelelően utcával 
párhuzamos gerincű nyeregtető építése 
javasolt, a telekhatáron tűzfallal 
határolva.
A tető hajlásának a kialakult állapothoz 
igazodó, jellemzően 35-45 fok közötti 
tetőhajlást célszerű választani.

Általános építészeti útmutató

Anyaghasználat

A településre jellemző, egyedi karakterét 
adó látszó andezit kő és tégla felületek 
megtartása, használata javasolt, közös 
érdek. Az energetikai előírásoknak 
megfelelően idővel elkerülhetetlen az 
épületek hőszigetelése. Amennyiben 
a pénzügyi lehetőségek megengedik, 
réteges falszerkezet kialakítása javasolt, 
a hőszigetelés előtt látszó andezit kő 

vagy tégla homlokazti réteggel. Ha nincs 
rá mód, akkor a természetes kő és/vagy 
a tégla felületek legalább tömör kerítések 
formájában illetve melléképületek 
falszerkezeteként jelenjen meg. Ezen 
építőanyagok forrásai az idők során 
megszűntek, ezért célszerű bontásból 
szerzett anyagokkal dolgozni.
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A település sajátossága a tömör 
andezit kő illetve tégla kerítés, de ezek 
kombinációja is gyakori.  Megtalálható 
mellvéd illetve két méter körüli 
magassággal is, és igény szerint 
alaklmazható. De áttört kerítés is nagy 

A hagyományos fa szerkezetű 
nyílászárók megtartása, használata 
javasolt, a légzárás és hőszigetelő 
képesség javításával. Igény esetén 
megfelelő kialakítással keskeny profilok 
alaklmazása mellett is lehet hőszigetelő 
üvegtáblát beépíteni.

számmal fordul elő és használható. 
Ennek köszönhetően nem alakul ki 
erődszerű utcakép, viszont a változatos 
összképben továbbra is a kő és a tégla 
domináljon.

KerítésekAjtók, ablakok

Kerülendő a műanyag szerkezetű 
nyílászárók és az üvegre ragasztott, 
osztást imitáló lécek használata.
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A lapos illetve kis lejtésű területeken, 
a kis forgalmú utcákban javasolt az 
egysáv szélességű aszfaltburkolat 
kialakítása járdával vagy akár anélkül, a 
behajtók között az épületek homlokzati 
síkjáig, kerítések vonaláig füvesített, 
zöldfelületekkel.
A hegyre felfutó meredek, erősen 
középre lejtetett szűk utcák esetében 
az épülettől épületig, kerítéstől kerítésig 
futatott (aszfaltozott, betonozott) 
útburkolat javasolt.

Általános építészeti útmutató

Az andezit kő felületek megőrzése és 
használata a közterületeken is fontos 
szempont. A kockakővel burkolt utca 
részek védendőek, a kővel kirakott árkok 
a jövőben is javasoltak.
A Fő utcai fasor a településközpont 
elengedhetetlen hangulatképző eleme.
Az utcai kutak megtartása, újak építése 
is az utcák hangulatát gazdagítja.

Utcák, terek
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