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Lovasudvar, lóistálló belső . 
 

 
 

Jószágudvar, tehénistálló belső   
 

 



 
A Magtár mögötti bontandó melléképületek 

 

 
A Jószág udvar északi szárnyához kapcsolódó a Központi udvart délkeletről határoló, 
bontandó épületek : földszintes lakások, és a volt  Tsz.  iroda épülete  
 

 



Megnevezés       :  NAGYGOMBOSI TEMATIKUS ÖKOPARK  
Helyszín      :  Hatvan – Nagygombos, Grassalkovich  Major   hrsz: 0531/2     
Tervfajta      :  Örökségvédelmi keretengedély  
                               Elvi engedélyezési tervdokumentáció  . 
Generál tervező   : Línea Mérnökiroda Kft. és Poligon Csoport Kft  
Építész tervezők  : Luchesi Fekete Ottó  és Albert Tamás    
Művészettörténet : Farbakyné, Deklava Lilla.   

 
 

02.01.  A GOMBOSPUSZTAI  MAJORSÁG  ÉPÍTÉS TÖRTÉNETE 
 
02.01.01. Történeti előzmények (1686-1746) 
02.01.02. A majorság története (1746-1851) 

     02.01.021. Az építtető I. Grassalkovich Antal (1694-1771) 
     02.01.022. A barokk majorság 
     02.01.023. A kastély és a majorság kapcsolata, az építész kérdése 
     02.01.024. Grassalkovich II. Antal (1739-1794) 
     02.01.025. A majorság a 18-19. század fordulóján 
     02.01.026. Grassalkovich III. Antal (1771-1841) 

 
02.01.03. A majorság építéstörténete a 19. század közepétől napjainkig 

     02.01.031. A Hatvany-Deutsh család, mint birtokosok (1867-1947) 
     02.01.032. A majorság kiépítése 

 
02.01.01. Történeti előzmények (1686-1746) 
 

A későbbi hatvani uradalom területe a hódoltsághoz tartozott, melyet az 1686-os 
évben szabadítottak fel a török alól a császári seregek. Magát a hatvani várat 1686. 
augusztus 18-án foglalták vissza Heiszter Pál irányításával.1 Ezután tulajdonjoga, mint 
hódoltsági terület a fegyverjog alapján a kincstárra szállt. (A nem sokkal ezután, 1692-ben 
keltezett adóösszeírás mezővárosként − oppidum  − jelöli.)2  

Az uradalmat végül Salm Károly Theodor Ottó herceg, I. Lipót bizalmas embere kapta 
királyi donációként, akit egyben honfiúsítottak is. Ez jól tükrözte az uralkodó azon törekvését, 
hogy császárhű embereivel megerősítse befolyását és uralmát az újjászerveződő 
Magyarországon. Azonban Salm a régi tulajdonosok zaklatásai miatt lemondott a birtokról és 
visszaszolgáltatta a kincstárnak. A zavaros birtokviszonyokat mutatja, hogy amikor 1711-ben 
számba vették az uradalmat, Gombospusztát, mint Osztroloczky János tulajdonát említik. A 
birtokösszeírás nem sorol fel épületet Gombospusztán, csakis a földterületet jellemzi, s 
osztatlan szántóföldet, rétet és bozótost említ. A leírás más települések esetében 
megemlékezik épületekről, tehát itt a majorsági épületeknek korábbi előzménye nem volt. 
Állattartásra utaló megjegyzés nincs.3 

Még ebben az évben, 1711-ben Stahremberg Gundacker Tamás, az Udvari Kamara 
elnöke lett az uradalom tulajdonosa, akit ennek kapcsán az előző tulajdonos mintájára 
ugyancsak honfiúsítottak. Ő 1712-ben összeíratta és felbecsültette a domíniumot. Gombos is 
szerepel a felsorolásban. Hatvan városát, ezt a hajdan dicsőbb időket megélt, ám ekkorra 
csak szerény falusi szinten tengődő egykori mezővárost írja le Bél Mátyás Stahremberg gróf 
tulajdonában, egyedüli érdemleges épületként a grófi majorság épületét és a postaállomást 
említve. Azonkívül csak csekélyszámú, jelentéktelen földszintes házról számol be.4 

                                                
1
 Dr. Ladányi Miksa szerk: Hevesvármegyei ismertető és adattár. Bp. 1936. p. 192. 

2
  

3
 MOL, P 429. IV. E.2.  f. 395. v. 

4
 Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730-1735. Matthias Bel: Notitia Comitatis Hevesiensis 1730-1735. 

Eger 2001. pp. 212-213. 



Stahremberg nem sokáig tudott itteni birtokai tulajdonában megmaradni. Többen is 
szemet vetettek rá: az Eszterházy család a szomszédos bujáki uradalmuk közelsége okán, I. 
Grassalkovich Antal pedig a gödöllői és a debrői uradalma közti földrajzi összeköttetés miatt. 
Végül 1746-ban Grassalkovich Antal vehette meg a hatvani uradalmat Hatvan városával 
együtt, 200.000 rajnai aranyért.5 
 
02.01.02.  A majorság története (1746-1851) 
 
02.01.021. Az építtető I. Grassalkovich Antal (1694-1771) 
 

I. Grassalkovich Antal a Nyitra megyei Ürményben született köznemesi családból. A 
nyitrai piaristáknál, majd a nagyszonbati jezsuitáknál végzett tanulmányok után gyorsan ívelt 
felfelé a karrierje. Jogi tanulmányok és gyakornokság után 1716-tól a budai kerület kamarai 
ügyvédje, 1720-tól már koronaügyész. 1724-ben kamarai tanácsossá nevezik ki. 1722-től ő 
lett a Neoaquistica Comissio vezetője. A hivatal töröktől visszafoglalt területek 
tulajdonlásának igazolásaival és birtoklásának kérdésével foglalkozott. Ezen funkciójából 
adódóan, valamint előnyös házasságai révén, fokozatos vásárlásokkal és adományozás által 
a korabeli Magyarország egyik legvagyonosabb birtokosa lett. 1731-től III. Károly királyi 
személynöke, így az országgyűlés alsó táblájának elnöke is. 1732-ben bárói rangot kap. 
1741-ben főszerepet játszott abban, hogy a magyar rendek a pozsonyi országgyűlésen 
Mária Terézia mellé álltak. Ezt Mária Terézia 1743-ban grófi ranggal jutalmazta meg.  

1748-től tíz éven át második koronaőr, közben hét évig Arad megye, majd Nógrád 
megye főispánja. Ugyancsak 1748-tól haláláig ő a Magyar Kamara elnöke. 1749-től őt bízza 
meg a királynő a budai palota barokk kiépítésének irányításával. 1758-tól királyi 
főlovászmesterré nevezik ki, 1767-ben a Szent István Rend nagykeresztjével is kitüntették.6 
Jó gazdasági érzékkel szervezte birtokait – a gödöllői, hatvani, ivánkai, bajai, komjáti, debrői 
uradalmakat – melyeken a gazdálkodáshoz szükséges uradalmi épületek egész sorát (saját 
emlékezete szerint 226 létesítményt) emelt. Jellemző földesúri és gazdálkodói habitusára, 
hogy amikor 1770-ben az úrbérrendezéssel Mária Terézia szabályozta a jobbágyi terheket 
és kötelességeket, a Grassalkovich birtokokon annak betartása a terhek növelését 
jelentette.7 
 
02.01.022. A barokk majorság 
 

A majorságról a legkorábbi ábrázolás az első katonai felmérés térképe 1784-ből8. A 
térképen a Lőrincibe vezető út mellett, a Strázsa-hegy alatt, Hatvantól északra körülkerített 
téglalap alapú földterületen négy épület látható: színük piros, tehát tartós anyagból, téglából, 
vagy kőből épültnek jelzi őket a térkép. Északon a kerítésfalhoz csatlakoztatva egy U 
alaprajzú, nyugat felé nyitott épület, tőle délre egy téglalap alapú, az úttal párhuzamosan 
álló, majd egy újabb U alaprajzú épület következik a déli kerítéshez csatlakozva. A déli és a 
nyugati kerítésfal találkozásánál egy kisebb L alakú épület húzódik a kerítés vonala mentén. 
A rajzon nem szerepel a két sarokbástya.  

                                                
5
 A hatvani uradalom 18. századi birtoktörténetéhez, szervezetéhez valamint működéséhez : B. Gál Edit: A 

hatvani uradalom birtoklás és igazgatástörténeti vázlata, különös tekintettel a Grassalkovichok földesuraságára. 

In: Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok. Gyöngyös, 1997. pp: 139-143.  U. ő: A hatvani uradalom a 

Grassalkovichok idején 1746-1851. Agria XXXV. Eger, 1999. pp: 147-148. U. ő: A hatvani uradalom a XVIII. 

században, az 1796-os összeírás tükrében. In: Horváth László szerk: A Grassalkovichok emlékezete. Hatvan, 

2001. pp: 113-115. 
6
 Varga Kálmán: Egy templomépítő főúr a 18. században: Grassalkovich I. Antal. In: Magyar Egyháztörténeti 

Vázlatok Regnum 11. 1999. 3-4. szám. pp. 65-81. U. ő: A Grassalkovich család genealógiája. In: Horváth László 

szerk: A Grassalkovichok emlékezete. Hatvan, 2001. pp. 7-26.. 
7
 Wellmann  Imre: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása. Bp., 1933. pp. 66-87. 

8
 Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Térképtár, XVI/18. szelvény  



Az épületekre ráillik az a pár soros leírás, melyet Mojzer Miklós 1954-ben az akkor 
még létező Grassalkovich-levéltár9 egyik fondjában talált. A 226 tételt tartalmazó listát I. 
Grassalkovich Antal a halála előtti évben állította össze és az általa a birtokain emelt 
épületeket sorolja fel, feltehetően uradalmi szempontok alapján, az azokon álló mindenféle 
építményt megemlítve.10  
 
„22. Allodium Vaccarum Gombossiense, seu Schvajczeria solemnis fornita in 28. Columnis 
Lapideis pro 120 Vaccis cum commoditatibus Spani, Svaiczeri, Boariorum, et cubiculis pro 
diversione Dominii.” 
 

Ebben a leírásban a tehénistállót azonosítjuk, a déli U alakú épületet, melyről a leírás 
különös részletességgel ír: még azt is megemlíti, hogy 28 kőoszlopon nyugszik. (Ebben az 
uradalmait maga irányító, a gazdaságot jól ismerő, figyelmét mindenre kiterjesztő 
gazdálkodó főúr megnyilvánulását kell látnunk. Ezen tulajdonságait életrajzírói sem 
mulasztják el megemlíteni.11) Az istállót 120 marha befogadására építették. Helyet kapott 
benne még azon kívül az ispán, a tehenész, az ökrök gondozói elhelyezésére szolgáló 
helyiségek. Mojzer Miklós cikkében vendégfogadóra is utal. Ha elfogadjuk feltételezését – 
különböző urak számára szánt szobákat vendégfogadónak tekint – akkor azt a leírás alapján 
csakis ebben az épületben lehet elhelyezni. A többi épületnél egyértelműek az ott élők 
megnevezései. 

A tehenészet − amint azt Grassalkovich is megemlíti − svájci tehenészet volt, mely a 
18. században elterjedt svájci (szimmentáli, mürzthali, tiroli) marhákat a tejükért tartotta. A 
gyakorlat az volt, hogy az állatokat egy hozzáértő tehenészre – svájcerosra - bízták, aki 
nyáron legelőn, télen azonban az istállóban, takarmányon tartotta azokat.  A közeli Zagyva 
árterülete jó legelőket és téli takarmányt biztosított számukra, a vajból, sajtból pedig 
természetben fizetett az uradalomnak. Tudjuk, hogy 1781-ben Gomboson 5 bikát és 123 
tehenet tartottak, a tehenek közül 90-et fejtek, ebből csak az uradalomé kb. 500 literes 
tejhozam. (Sajnos a tejfeldolgozás helyszínére vonatkozóan nem találtunk adatot, de tudjuk, 
hogy az uradalom ekkor 1120 icce vajat és 1750 font [793,79 kg] sajtot kapott.)12 
 
„23. Horreum lapideum, et superne Granarium Schwajczeriae contign/um” 
 

Ez az épület a középső magtár, melynek földszintje csűrként funkcionált.  
 
„24. Stabula Equati Horreo contigna/ cum commoditatibus Stabuli Praefecti, et Equati 
curatoris. 
 

A lóistálló épületére vonatkozó leírás itt nem ad építészeti tájékoztatást, az 
oldalfalakon látható és boltozatindításokra utaló falsávokról a szöveg alapján nem 
bizonyíthatjuk be, hogy megvalósult, és később elbontott, boltozatok maradványai-e, vagy 
más célt szolgáltak.  Mindenesetre elgondolkoztató, hogy a másik istállóépület pandantjaként 
álló lovasistállónál nincs oszlopokra utaló megjegyzés.  
A lovasistálló épületében kapott helyet az istálló prefektusa (ménesgazda) és a lovászok 
helyiségei. 

Az északi szárnyban található külön bejáratú, boltozatos helyiségek a lovászfiúk 
szállásai lehettek, míg a déli szárnyban található lakások elődje lehetett a ménesgazda 
otthona.  
 

                                                
9
 Tanulmányomban csak itt utalok arra a közismert tényre, hogy a Grassalkovich család levéltára 1956-ban az 

Országos Levéltárat ért belövés során keletkezett tűzben jórészt elpusztult.  
10

 Mojzer Miklós:Az idősebb Grassalkovics Antal jegyzéke a birtokain végzett építkezésekről, 1771-ből. In: 

Művészettörténeti Értesítő, XXXIII (1984). pp. 78-81.  
11

 Grassalkovics életrajzok. Varga, Wellmann 
12

 Wellmann Imre: A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása. Bp. 1933. pp. 153-154. 



„28. Remotius Ovile solenne pro 1000; Ovibus cum commoditatibus Opilion:” 
 

A juhok számára készült akol a térképen látható L alakú épület, ez jelenleg már nincs 
meg. Az ugyancsak hatvani uradalomhoz tartozó Apcon hasonló, a juhistállóhoz csatlakozó 
juhászlakás egytraktusos, egyszerű rendszeréhez hasonló állhatott itt is.13 A juhtartás 
szorosan összefügg I. Grassalkovich Antal iparosítási szándékával: kastélyában 
posztómanufaktúrát működtetett, melynek helyét az épületkutatás a kastély főépülete nyugati 
szárnyának földszintjére helyezte.14 
Mojzer Miklós az építés dátumát is közli a magtárhoz csatolt képaláírásában: 1762. 

Sem a leírás, sem a térkép nem utal a saroképítményekre, azonban a stílusjegyeiket 
és falazási technikájukat figyelembe véve a gazdasági épületekkel egyidőseknek véljük 
azokat.  
 
02.01.023. A kastély és a majorság kapcsolata, az építész kérdése 
 

Bár feladatunk elsősorban a Grassalkovich-majorsági épületek művészettörténeti 
kutatása, az építtető birtokos hatvani kastélyával, mint uradalmi központtal való szoros 
kapcsolata miatt nem tekinthetünk el a két épület összehasonlításától, és az ebből adódó 
következtetések levonásától.  

Az eddig ismert adatok alapján tudott volt, hogy a kastély kiépítése több lépcsőben 
történt. Az 1989 óta megszakításokkal folyó épületkutatás15 azt is megállapította, az I. 
Grassalkovich Antal által végzett kiépítés sem egy folyamatként, hanem két különböző 
periódusban alakította át a kastélyt. Az első 1754-57 között zajlott, melyhez a Mayerhoffer 
András által szignált kaputerv is tartozott. 

A második periódus Jung József nevéhez köthető,16 A tervek jelenleg nem ismertek. 
A kastélyt a háború előtt Doktay Gyula felmérte, a Héderváry-levéltárban őrzött barokk terveit 
megnézte, lefotóztatta17. Az ő leírásából tudjuk, hogy a kastélyt az oldalszárnyakkal együtt 
ábrázoló terven Jung József szignója és 1763-as évszám szerepelt. Leírásában utalt arra, 
hogy Jung József hosszabb ideig állt Grassalkovich Antal szolgálatában és számára nem 
csak a kastélyon, hanem gazdasági épületeken is dolgozott. A majorsági épületek sok 
építészeti részlete mutat hasonlóságot, sőt azonosságot a kastélyon megfigyelhető 
megoldásokkal. Elsőként az oromzatok lezárásánál következetesen alkalmazott tört-íves 
timpanonokat említhetjük. (Ez a forma annyira jellemző a két együttes barokk kori 
megjelenésére, hogy amikor a Hatvanyak a kastély zárt udvarán a főtengelyben szökőkutat 
építettek, az is alaprajzilag ezt a tört-íves formát mutatja a négy oldalán.) A földszintes 
sarokbástyák elrendezésükben, tömegükben ugyancsak ismétlik a kastélybelieket. A kastély 
földszintes istállója barokk ablakainak aránya, ritmusa, kőkerete a majorsági nyílásokon is 
megfigyelhető. Az anyaghasználat is összeköti a két együttest, a kő tégla vegyes falazat 
jellegzetes textúrája jellemzi mindkettőt. Véleményünk szerint a kastély második 
Grassalkovich periódusát és a majorságot ugyanaz a mester tervezte: Jung József. 
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 Jung József munkásságát már korábban feldolgozta Krámer Márta, ám hatvani szerepének volumene elkerülte 
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 Doktay Gyula: A hatvani kastély építésének mester kérdése. Kézirat. Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan. Ltsz: 

90534. Uő: A Grassalkovich-Hatvany kastély. Hatvan, 2006.  



02.01.024. Grassalkovich II. Antal (1739-1794) 
 
Grassalkovich I. Antal végrendeletében két hitbizományra osztotta fel hatalmas 

birtokait, az elsőhöz tartozott a gödöllői, debrői, hatvani, ivánkai uradalom, a pozsonyi és a 
pesti ház és telkek, a másodikhoz a bajai és a komjáti uradalom. Halála után még tíz évig 
özvegye irányította a birtokokat. Amikor azonban ő is meghalt, II. Antal vette át a birtokok 
igazgatását. Belőle azonban már hiányzott az előd gazdasági talentuma, szorgalma. 
Ráadásul a birtokoktól távol, Pozsonyban és Bécsben élt, fényűző életmódja miatt vagyoni 
biztonsága megingott, az 1784-ben elnyert hercegi cím ellenére. Végül felhagyott a 
gazdálkodással, uradalmait bérbe adta, a hatvani uradalmat 1788-ban Gludovácz József 
királyi tanácsosnak. 
 
02.01.025. A majorság a 18-19. század fordulóján 
 

1796-ban III. Antal összeíratta az uradalmat, hogy megvizsgálja, miként lehetne a 
befolyó jövedelmeket növelni. A gombosi majorsági épületekről ez áll a leírásban:18 
  
In Praedio [...] reperiunt diversa Dominalia aedificia oeconomica, ut pote Horreum ingens, 
Granarium ex parte illius una Stabulum pro 120 Vaccis, Habitatio Helvetae et Spani, ex parte 
altera Habitatio quorum Mag/istr/i, et Boariorum, praeterea stabula pro Equis exstructa, in 
quibus nunc Boves et Vituli servantur.  
 
6. Adest in Praedio hoc etiam Sylva, una et intra hanc Opilionatus, in quo Nunc sunt Oves 
No. 1608. 
 

Grassalkovich III. Antal idején némileg változott a majorság működése: a ló- és 
juhtartás megszűnt, kizárólag teheneket tartottak. A korábbi tehénistállóban 120 tehenet 
tartanak, az épület egyik szárnyában a svájci tehenész és az ispán lakásával, a másikban az 
istállómester (?) lakik. A korábbi lóistállót már ököristállónak nevezi, az ökröket és a borjakat 
tartják itt.  

A juhakol sem a majorság területén van ekkor már, kikerült az erdőbe, ahol 1608 
juhot nevelnek. 

A magtár változatlanul működik. A fenti állapotot írja le Vályi András19 is: 
 
„Igen nevezetes majorságú puszta Heves Vármegyében, földes Ura Hertz. Grazsalkovich 
Uraság, á kinek tágas szép épületü búza tárháza és szarvas marhákra készített igen nagy 
istállója van itten; kő fallal körül vétettetve, és nevezetes faragott kövekböl készült képekkel 
ékesíttetett,…” 
 

A kapuszobrokról csak ez a forrás emlékezik meg. 
Ez az állapot jelenik meg az 1808-ból fennmaradt térképen20, melyről így már a 

juhistálló hiányzik. Az istállók és a magtár körüli udvarrészek határai is némileg módosultak, 
ez azonban szerintünk csak elrajzolás lehet. A rajzon nem szerepel a két saroképület, ez 
azonban a térkép célja miatt kerülhette el a rajzoló figyelmét: a térképen a háromnyomásos 
gazdálkodás szerint felosztott művelési táblákat tüntette fel a rajzoló kiemelve az allodium 
területét. 
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02.01.026. Grassalkovich III. Antal (1771-1841) 
 

Grassalkovich III. Antal alatt a birtok fokozatosan tönkre ment, olyannyira, hogy 1796-
ban zárgondnokság alá kellett helyezni. A zárgondnok saját sógora Eszterházy Ferenc (a 
család cseklészi ága megalapítójának fia) volt, aki az uradalmak gazdálkodását felmérte, 
átszervezte és az adósságtömeget 1807-re (!) kifizette. Ezután III. Antal a zárgondnokság 
feloldását kérvényezte. Sajnos a tapasztalatokból nem okult, és a mesés vagyon, melyet egy 
generáció, nevezetesen I. Antal fényes politikai pályafutása, ügyes birtokszerzése, 
házasodási politikája és jó gazdálkodása révén létrehozott, egyben tartott és fejlesztett − 
szétmorzsolódott. A hercegi vagyont újra zárolták, ezt csak 1850-ben oldották fel.21 

III. Antal halála után a birtok nem maradt egyben. A hatvani uradalmat egy görög 
származású, Bécsben élő bankár, báró Sina Simon vette meg, aki egy belga banknak, a 
Banque Foncière et industrielle Firma Langrand Dumonceau et Comp.-nak adta tovább. Az 
utóbbi a hatvani uradalmat több lépcsőben és darabban adta el. A kastélyt Gombos és Baj 
pusztákkal a budapesti Deutsch Ignác vásárolta meg, aki a nagyteleki és boldogi részeket is 
megszerezte egy másik köztes tulajdonostól, Karsai Alberttől.22  
 
02.01.03. A majorság építéstörténete a 19. század közepétől napjainkig 
 

 
 
második katonai felmérés 1806-1869 
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 Szepes (Schütz) Béla: Hatvan község története. Budapest, 1940. reprint: Hatvan, 1994. p.46. 



02.01.031. A Hatvany-Deutsh család, mint birtokosok (1867-1947) 
 

A Deutsch család üzleti vagyonát Deutsch Ignác aradi terménykereskedő alapozta 
meg még az 1850-es években a Deutsch ig. és fia céggel. A család a terménykereskedelem 
után tevékenységét a malomipar, a banki és tőzsdei pénzügyletek, és a cukoripar irányába 
tágította. 1879-ben Deutsch Bernát és József nemesi rangot kapott hatvani előnévvel. 1897-
től Hatvany-Deutsch kettős név használatát engedélyezték a család számára. 1910-ben 
bárói rangot kapott a család, majd 1911-től használták csak a Hatvanyt, mint vezetéknevet. 
Hatvanban cukorgyárat alapítottak, a birtokhoz kapcsolódóan Növénynemesítő Rt-t, 
paradicsom-konzervgyárat alapítottak – az ő termékük a híres aranyfácán márkájú 
paradicsomkonzerv – beszálltak az azbeszt és palagyártásba, valamint a tégla- és 
cserépgyártásba. A cukorgyártás melléktermékét erőtakarmánygyárban dolgozták fel és az 
istállózó állattartásban használták fel takarmányozásra.23 A kastélyt két ízben újították fel, 
melynek eredménye a 20. század közepéig fennmaradó neobarokk állapot. Az elsőre 1890-
1913 között került sor, mikor Deutsch Sándor beköltözött a kastélyba. A második 1927-28 
között folyt, Ring Gyula építészmérnök tervei szerint.24 

kataszteri térkép 1884-1910 
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02.01.032. A majorság kiépítése 
 

A 19. század közepéig az épületegyüttes változatlan maradt.  
A második katonai felmérés 1852-55-ben készült szelvényén25 az eddigi három épület 

− a magtár és a két istálló − valamint a két sarokbástya látható. A területet kőfal veszi körül. 
A három udvart belső falak választják el egymástól.  

Az 1860-as évekből származik az a kataszteri térkép, mely az első bővítést jelzi.26 
Ezen a korábban létezett két istálló és a magtár mellett már áll az északi oldali L2 épület az 
északi nyúlványa nélkül, valamint az ezen oldali sarokbástyához csatlakozó L1 épület a 
sarokbástyánál előrenyúló rész nélkül. A sarokbástyák ennek ellenére lemaradtak a 
térképről, ami a kataszteri térképek pontosságát ismerve szokatlan.  
 

A 19. század második felétől fokozatosan épült ki a majorság együttese, az új 
tulajdonos, a Hatvany család ipar- és mezőgazdaság fejlesztő tevékenysége következtében. 
Az 1884-ből származó kataszteri térkép27, mint terminus ante quem jelzi a további épületek 
építési idejét. Ezen a J4 épület teljes alaprajzi vetületében meg van már. A J2 és J1 helyén 
egy, közel fele olyan széles, a szegélyező kőfalig egybefutó és ott déli irányban L alakban 
beforduló épület látszik. A mai J2 épület kéttraktusos, de a középső fala vékony, külső fal 
nem lehetett. Az északi külső fala azonban lehet azonos a korábbi épületével.  Feltűnő, hogy 
a J2 épületet, vagy annak elődjét ugyancsak becsatlakoztatták a barokk istállóhomlokzatba, 
mely azt zavaróan megbontja most is. A térképszelvényeket 1910-ben revíziózták és 
módosították. Bizonyos homlokzatokat sötétebb pirossal húztak át, ami beavatkozást jelez, 
de az alaprajzi vetületük nem változott. Egyedül a déli sarokbástyához északkelet felől 
csatlakozó kis toldás tűnik újnak. 

Csak röviden utalnánk itt a harmadik katonai térképre 1883-ból28, mely pontatlansága 
miatt nem mindig jelent biztos forrást. Azon a J4 épület jól láthatóan megjelenik, a J2 és J1 
helyén semmi nincs. A két sarokbástya értelmezhetetlen, északon azonban elkülöníthető az 
L2 épület. Amennyiben pontos a térkép, a J4 épület az 1860-as évek eleje és 1883 között 
épült, a J2 és J1 helyén állók 1883-85 között. 
 

Az 1932-ben kiadott katonai térkép29 további épületeket jelez. Ekkor már állnak a 
nyugati oldalon a két hosszú M1 és M2 épületek, így azok 1910-32 között készültek. Ezen 
viszont állnak még olyan épületek, melyek azóta elpusztultak, vagy lebontották őket. 
Nagyobb – hosszabb és szélesebb − épületként tünteti fel a J1 dél felé nyúló részét, az M5 
helyén egy korábbi, rövidebb épület szerepel. A magtár és a tehénistálló M3 és J3 között egy 
kisebb kelet-nyugati tájolású épület is látható. A térképen a J2 és J1 nem folyamatos 
épületként, hanem a mai átjáróval szerepel. Látható, hogy ipari vágány jön be az udvarra.  

A többi épület, a délen álló ólak, a magtár mögött álló M3 és M5 1945 urán épültek. 
A hatvani lexikon a Ring családot, mint 200 éves pallér-építőmester-építészmérnök 

dinasztiát mutatja be. Közülük kettőről − Ring József (1856-1937) és Ring Károlyról (1899-
1974) − azt is megemlíti, hogy a Hatvany család uradalmának majorjaiban cselédházakat, 
istállókat, magtárat építettek.30 Ráadásul a kastély felújítását is a család egyik tagja, Ring 
Gyula tervezte, így feltételezzük, hogy a gombospusztai 20. század első felében készült 
épületeket is valamelyikük tervezte.    
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Hatvan – Nagygombos, Grassalkovich Major – építési periódusok áttekintő ábrája, Albert Tamás 



Megnevezés       :  NAGYGOMBOSI TEMATIKUS ÖKOPARK  
Helyszín      :  Hatvan – Nagygombos, Grassalkovich  Major   hrsz: 0531/2     
Tervfajta      :  Örökségvédelmi keretengedély  
                               Elvi engedélyezési tervdokumentáció  . 
Generál tervező   : Línea Mérnökiroda Kft. és Poligon Csoport Kft  
Építész tervezők  : Luchesi Fekete Ottó  és Albert Tamás    
Művészettörténet : Farbakyné, Deklava Lilla.   
 

 
                     02.02.  A MEGLÉVŐ  ÉPÜLETEK LEÍRÁSA, 
                                 A 2006 ÉVI RÉSZLEGES FALKUTATÁS EREDMÉNYEI 
 

A művészettörténeti kutatásunkat részleges szondázó kutatással is kiegészítettük, 
melynek eredményeit kisebb volumene miatt nem külön, hanem az épületek egyenkénti 
leírásánál említjük meg.31 Itt közöljük az egyes épületek történetére, funkciójára vonatkozó 
egyéb ismereteinket is. 
 
Jellege : Település szélén, körül kerített területen, szabadon álló mezőgazdasági 
épületegyüttes. 

 
02.02.01. Magtár – M3 
02.02.02. Tehénistálló – J3 
02.02.03. Lóistálló – L3 
02.02.04. Déli sarokbástya – J5 
02.02.05. Északi sarokbástya – L1 
02.02.06. Kapuk 
02.02.07. Cselédház J4 
02.02.08. Cselédház J2 
02.02.09. Cselédház J1 
02.02.10. Iroda és lakás M2 
02.02.11. Gépmúzeum és raktár M1 
02.02.12. Cselédház, volt iskola L2 

 
02.02.01. Magtár – M3                                Építés ideje :  1762 
 

Téglalap alaprajzú kétszintes, nyeregtetős épület, két kereszthajóval, négy tört-íves 
lezárású oromzattal. A belsőt nagy négyszögű pillérek által tartott fafödém osztja két szintre. 
A felső szint osztatlan, a kőpillérek tartják a két emeletnyi magas, nyitott fedélszék 
szerkezetét, a kereszthajókban egy-egy újabb födémmel. A magtár ablakai 2 + 1 + 4 + 1 + 2 
tengelykiosztásban, két sorban húzódnak a nyugati homlokzaton, ahol északról a második, 
ötödik és nyolcadik tengelyben a földszinten kétszárnyú ajtó van. Az oromzatokon két-két 
ablak nyílik egymás mellett. Az ablakok felett az áthidaló ornamentumként a homloksík elé 
ugrik. 

A magtár rövidebb oldalán ugyanolyan kialakítású ablakok két tengelyben, egymás 
fölött 3 szinten nyílnak. A magtárhoz a keleti oldalon egy új épület – M5 – csatlakozik, mely 
fölött 2 + 1 + 4 + 1 + 2 tengelykiosztású, a nyugatiakkal egyező ablaksor fut. Az oromzatokon 
a harmadik szinten eltérő tengelyben 2-2  ablak nyílik. 

 
Kutatás 

A helyszíni megfigyelések során felmerült a gyanú, hogy a tört-íves oromzatok 
későbbi neobarokk toldások. A kereszthajót alkotó árkádok hevederívei fölött húzódó 
gádorfal ugyanis több helyen elvált a hosszirányú falaktól, mintha eredetileg nem kötésben, 
hanem később készültek volna.  
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 A falkutatást Koppány András, Rácz Miklós, Thúry László régész kollégákkal végeztük 2007 őszén. 



A vizsgálat során megállapítottuk, hogy tévedtünk: a falelválás falazástechnikai 
módszer következménye csupán, valójában a heveder téglaáthidalása a falba bekötött 
boltvállon ül, a felette húzódó fal viszont nincs bekötve. A kereszthajó külső falának belső 
síkján nem találtuk meg a feltételezett tovább futó tetőzet gerendáinak fészkeit. A 
kereszthajó nélküli magtár nem igényelte volna a kereszthajót tartó erősebb pilléreket. 
Bebizonyosodott azonban, hogy a pillérek nem lettek utólagosan megerősítve, hanem egy 
periódusban épültek. Az alaprajzi kiosztásuk szerint sem lett volna elegendő hely a két 
nagyobb pillér között egy kisebbre.  

A magtár jelenlegi homlokzati ablakai az 1910-1932 között épült istállón 
megfigyelhető nyílásokkal rokon, feltehetően abban az időszakban a magtárat is felújították 
és átalakították.  
 
 
02.02.02. Tehénistálló – J3                          Építés ideje :   1762 
 

A magtártól délre álló U alapú nyeregtetős épület, végfalát tört-íves barokk oromzat 
zárja le. Az U középső része foglalja magában az istálló osztatlan terét, száraiban lakások 
vannak. Az istálló középtengelyében a nyugati oldalon négyszögű toldaléképület áll, tört-íves 
oromzattal. A hátsó, északi homlokzat 7 + 1 + 7 tengelyes, a középső tengelyben nyílik a 
kétszárnyú ajtó. Az ablakok barokk kőkeretesek tört-ívű, konzolos szemöldökkel, 
szalagtagozatos szárkővel, a korábban létezett könyöklőket eltávolították.  

Az udvar északi térfala 7 tengelyes, melyből az elsőben és az ötödikben lakásajtó 
nyílik. Az 5. tengely ajtaja és mellette a 6. tengely ablaka még őrzi a barokk kőkeretet, a 7. 
tengely ablakának csak a szemöldökköve van meg. Az első 4 nyílás szerkezete cserélt. 

Az udvar keleti térfala 5 + 1 + 5 tengelyes, a középső tengelyben a tört-íves oromzatú 
toldalék építmény áll, mely elé egy még későbbi garázst emeltek. A homlokzat ablakait a 
hátsó homlokzattal egyező barokk kőkeret övezi, kivéve a déli 2. ablakot. Ennek szélesebb, 
a nyíláson túlnyúló szemöldökköve korábbi ajtóra utal.   

Az udvar déli térfala 10 tengelyes, melyből kelet felől a 2., 4., 5., 7. 9. ajtó, a többi 
ablak. A nyílászárók cseréltek. Közülük legrégibb a 10. tengelyben nyíló, 19. sz. végi−20. sz. 
eleji szerkezet, még az eredeti barokk kőkeretben, melynek rendszere megegyezik a többi 
homlokzaton láthatóval, csak arányai mások. A 2., 4., 7., tengely ajtajai fölött látható a 
korábbi barokk kőkeret tört-ívű szemöldöke, melyek közül a 4. tengelyé sokkal szélesebb, ez 
bejáratot sejtet, a többi ablak lehetett. A 9. tengely ajtó kialakítása más típust képvisel, a 
cserélt ajtó egy fülkében nyílik, barokk szemöldökköve azonban megmaradt. 

Az istálló déli szárnyának déli homlokzata 6 tengelyes, mindegyikben ablak nyílik. Dél 
felől az első ablak körül még megmaradt a barokk, tört-ívű, konzolos szemöldökű, 
szalagkeretes kőkeret. A 6. tengelyben az ablak körül a lábazatig lefutó barokk kőkeret 
korábbi, átalakított ajtóra utal. A 4. és 5. tengely között a falsíkból korábban megszüntetett 
ablak barokk szemöldökköve ugrik ki. 

Az északi szárny északi homlokzata12 tengelyes, melyből kelet felől a 2., 5. 10. ajtó, 
a többi ablak. Az 1. és 3. tengely ablaka eredeti barokk kőkeretes, a többi szerkezet cserélt. 

Az északi szárny nyugati homlokzatának oromzata a magtáréval egyező, tört-íves 
lezárású. A földszinti architektúráját teljesen elvesztette, mert a J2 ház teljesen ráül a 
homlokzatra. Csak a padlástérben maradt meg két keretezetlen, tört-íves szemöldökű 
szellőzőablak.  

A déli szárny nyugati homlokzata ugyancsak oromzatos lezárású. Kéttengelyes, a 
földszinten egy ablak és egy ajtó nyílik, a padlástérben a túlsó oldal szimmetrikus párjaként 
pedig két szellőző ablak. Az ajtó új szerkezete fölött látszik a korábbi nyílás barokk tört-ívű 
szemöldöke. A járószint magasabban van, az ajtóhoz lépcső vezet fel. Az épület alatt itt 
kisebb, kéttraktusos pince található, mely a külső déli homlokzat első tengelyében nyílik.  

Az istálló terét két oszlopsor tagolja három hajóra, mezőit csehsüveg-boltozat fedi. A 
boltszakaszok oldalfalait íves fülkék tagolják és szegmensíves ablakok törik át. Mind a négy 
oldal középtengelyében ajtó nyílik.  

 



Héderváron, a kastélyhoz csatlakozó istállóban a gombosihoz hasonlóan holkeres, 
íves fülkék tagolják a háromhajós, pilléreken nyugvó csehsüveg boltozatos istállót. A 
hevederek lizénába futnak le az oldalfalakra. Építési ideje közeli: 1750-es évek. 

 
Ez az általánosnak tekinthető típus tovább él a klasszicizmusban. Megjelenik pl. a 

Csákvárhoz közeli Gurdi-major istállóépületében a 19. század első felében, amely 
Eszterházy-birtok volt. Itt már hiányzik az oldalfalak fülkés tagolása. Csákváron, akárcsak 
Gomboson a boltozat harántirányú hevederei nem futnak le pilaszterbe, vagy lizénába, 
hanem a falba vannak bekötve. 

Az U száraiban két traktusban lakások vannak csehsüveg boltozatos helyiségekkel, 
melyek indításait álmennyezettel takartak el. A padláson még megfigyelhetőek a boltozatok. 
A déli szárnyban kettő, az északiban egy szabadkéményes tüzelőhely nyomait találtuk meg: 
a déli szárny udvari traktusának nyugati második helyiségében, ez L alakú, a keleti második 
helyiségében és az északi szárny udvari traktusának keleti második helyiségében.  

A lakásokban az U szárai találkozásában lévő traktusoknál a határoló falakon 
ugyanaz a holkeres íves fülke figyelhető meg, mint az istálló terében. Ezen helyiségeket a 
többitől különbözően dongaboltozat fedi. 

 
Kutatás:  

Az istálló melletti helyiségek falfülkéi és eltérő dongaboltozatai az első helyiségpárt 
mind az északi, mind a déli szárnyban funkcionálisan az istálló teréhez rendelik. 
Megvizsgáltuk az istállóban, hogy volt-e átjárás az U szárai felé: mindkét oldalon a második 
boltszakaszban korábbi, befalazott ajtót találtunk. Feltételezésünk szerint ez a két traktus 
nem lakófunkcióra, hanem a tehenészettel kapcsolatos célokra szolgált.  

A külső homlokzati déli 2. tengelyben a nagyobb szemöldökkő alatt valóban ajtó volt, 
befalazását a belsőben megtaláltuk. 

A pincében megfigyeltük, hogy korábban a déli szárny nyugati falán nyílt a lejárója. 
Áthidalója ma is megvan. Mellette korábban ablak is nyílt rézsűs könyöklővel.  

A padlástérben megtaláltuk a déli szárny L alakú szabadkéményének felfüggesztő 
rendszerét. Megfigyeltük, hogy a két oromzat újonnan falazott, de a korábban meglévőt 
építették újra. A déli szárny oromzata melletti első négy helyiség fölött későbbi a fedélszék. 

Az istállószárny nyugati oldalához csatlakozó nyeregtetős toldalék épületről 
bebizonyosodott, hogy későbbi bővítés, a két épületrész csatlakozásánál falelválást találtunk 
Egy archív fotón még a tört-íves oromzat nélkül látható, tehát az is neobarokk.  

Az istállóhoz dél felől új toldaléképület csatlakozik, mely műemléki értéket nem 
képvisel. 

A tehénistálló teljes épületének alaprajzi elrendezését vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a vendégfogadó számára szükséges külön bejáratú szobák megközelítéséhez a 
folyosó a déli szárny közepe táján nyílhatott haránt irányban. A homlokzaton itt egy jóval 
szélesebb ajtónyílást jelző barokk szemöldökkő látható, mellyel szemközt a falon a külső 
homlokzaton egy jelenleg befalazott ablak szemöldökköve utal az egykori ablakra.  
 
 
02.02.03. Lóistálló – L3                                   Építés ideje:  1762 
 

A tehénistálló pandantja, hasonló elrendezéssel, keresztszárnyban istállóval, az U 
szárnyaiban lakásokkal. Nyeregtető fedi, az U szárai végén itt is egy-egy tört-íves barokk 
oromzat.  

Az szárak vége alatt barokk csehsüveg boltozatos, oszlopokon nyugvó, három hajós 
pince. 

Az egész épület fölött a tetőszerkezet cserélt. Az istálló fafödéme ugyancsak későbbi. 
Az udvar északi térfala  

 
 
 



 
 
02.02.04.  Déli sarokbástya – J5                 Építés ideje: 1762 
 

A majorságot körülvevő fal déli sarkán, 45 fokkal elforgatva álló négyzet alapú, 
földszintes, tört síkú sátortetővel fedett épület. Alatta pince húzódik. Az udvar felőli 
homlokzaton egy későbbi bővítés csatlakozik az épülethez. A többi oldal mindegyikén 
befalazott ablak nyomai láthatók a középtengelyben. Az épület délkeleti falán még látható a 
mélyített faltükör, mely valószínűleg mindegyiket díszítette. A bástya sarkai lekerekítettek.  
 
 
02.02.05. Északi sarokbástya – L1          Építés ideje:1762, 1855-1865, 20. század 
 

A déli bástya pandantja, azonban a sarokdíszítése épebben megmaradt: negyed 
oszlop, metszett fejezettel. A délnyugati oldalán két újonnan kialakított ablak nyílik, az 
északnyugatin egy a középtengelyben. Az épülethez későbbi bővítések csatlakoznak. 1855 
és 1865 között épült a hátsó, kelet-nyugat tájolású rész, a bástyát és az új részt összekötő 
dél felé kinyúló szárny 20. századi. A korábbi bővítés déli homlokzata 4 tengelyes melyből a 
kelet felőli 2. ajtó. A 20. századi bővítés déli homlokzata 3 tengelyes, a középső ajtó. A 
sarokbástya a délihez hasonlóan sátortetős, a többi nyeregtetős.  
 
 
02.02.06. Kapuk      Építés ideje: 1762, 1910-1932 
 

A majorságot már az építésekor vegyesen rakott - kő, tégla - fallal vették körül, 
melyen a lőrinci út mellett három kapu nyílt, a három udvar különbejáratú volt.  

A kapuk azonos elrendezésűek voltak: középen széles kocsibehajtó, melyet összetett 
pillérek fogtak közre. A pilléreken az udvar funkciója szerint a lóistállónál egy-egy ló, a 
magtárnál egy-egy kévét tartó alak, a tehénistállónál egy-egy tehén barokk kőszobra állt.   
Kutatás 

A kapuk mellett a falban gyalogkapu is nyílt, melyeket befalazva megtaláltunk mind a 
lovas, mind a tehenes kapunál. Ezek kosárívvel zárultak. A terménykapu gyalogos részét a 
két csatlakozó, 1910-1932 közötti épület emelésekor alakíthatták át, a kerítésfalat 
lebontották a gyalogkapu egyenes áthidalót kapott és szélesebb lett.  

A kapuk közül a déli, tehenes kapunak az 1970-es években nekiment egy traktor és 
az egyik szobor ledőlt és eltörött. Ezután a szimmetria kedvéért (sic!) ledöntötték a másikat 
is. Az összetört szobrokat végigvonszolták a majorság mögötti földúton és a majorságtól 
északkeletre lévő agyagbánya legközelebb eső gödrébe dobták. A történtek után néhány 
évvel járt a helyszínen Bugár-Mészáros Károly, aki az eseményeket szóbeli közlés nyomán 
rekonstruálta és egy vázlatos helyszínrajzot is készített a szobrok feltételezett helyéről.  
 
 
02.02.07. Cselédház  − J4     Építés ideje: 1860-as évek eleje-1884 
 

Kelet-nyugat irányú, földszintes, nyeregtetős épület. Déli falának folytatásában fal 
húzódik, mely lezárja a jószágudvart. A falon átjáró nyílik dél felé.   

Véleményünk szerint eredetileg is lakásnak épült, belső rendszere középfőfalas, 
kéttraktusos, melyet az épület keleti végében átépítettek. Északi homlokzata 8 tengelyes, 
melyből a 3. és a 6. tengelyben ajtó nyílik. Nyílászárói cseréltek. A déli homlokzata 9 
tengelyes, melyből a 8. tengelyben ajtó van. A 2. tengely ablakszerkezete ??? Keleti oldalán 
ablak????, nyugatin lépcsőfeljáró található. 
 
 
 
 



02.02.08. Cselédház − J2      Építés ideje: 1883-1884, ?, 1957-1989 
 

Kelet-nyugat irányú, földszintes, nyeregtetős épület. Keleten csatlakozik a tehénistálló 
északi oromzatos szárnyához. Déli homlokzata 11 tengelyes, melyből az 1. és a 10. ajtó. Az 
északi homlokzat 14 tengelyes, a 2. 3. 7. 13. tengely bejárati ajtó. A nyugati homlokzaton 
csak két kis padlásszellőző nyílik. Belső rendszere középfőfalas, kéttraktusos. Közvetlenül a 
barokk oromzat előtti lakásban a járószint alacsonyabban van az épület többi részéhez 
képest. Ez a ház építéstörténetéhez is fontos adalékkal szolgál. Az 1884-es térképen helyén 
egy jóval keskenyebb épület állt, mely megfelelhet az északi traktusnak. Ezt vagy 
lebontották, vagy déli irányban egy traktussal bővítették. Se az 1951-es, sem az1957-es 
térképen nem ér a két épület tömege össze. Véleményem szerint a J2 épület ezen egységét 
csak 1957-1989 között húzhatták fel, akkor ugyanis már látható a csatlakozás. Az épület 
kéttraktusossá való átépítésének idejét a térképek bizonyos következetlenségei miatt csak 
feltételesen tudjuk meghatározni, falkutatás segíthet pontosítani. 
 
02.02.09. Cselédház − J1      Építés ideje: 1910-1932 
 

Kelet-nyugat irányú, földszintes, nyeregtetős épület. Déli homlokzata 4 tengelyes, 1. 
és a 3. ajtó. Az északi homlokzat kéttengelyes, a keleti ajtó. Az épület jellegzetes építészeti 
eleme a déli és az északi homlokzati nyílások fölött megjelenő, a falsíkból kiemelkedő 
áthidaló, mely építési idejét azok közelébe helyezi: 1910-1932. Ez a déli homlokzaton a 2. 3. 
tengely fölött jelenik, meg, valamint egy, nyilván azóta befalazott ablak fölött a homlokzat 
nyugati szélén. 
 
02.02.10. Iroda és lakás − M2   Építés ideje: 1910-1932 
 

Észak-dél irányú, földszintes, nyeregtetős épület a terménykaputól délre.  
A belsőben az északi rész középfolyosós elrendezésű, a déli középfőfalas, 

kéttraktusos. 
A nyugati homlokzaton 11 ablak nyílik, a keleti 13 tengelyes, melyből a dél felől 

számított 1. 3. 6. és 10. ajtó. A 10. axis előtt két oszlopon nyugvó oromzatos tornác áll. Az 
északi homlokzaton három ablak nyílik, a délin két befalazott ablak fülkéje látható, fölöttük a 
karakteres kiugró áthidaló.   
Kutatás 

Bebizonyosodott, hogy a két épületrész egy időben épült eltérő rendszerrel, ami a 
funkciónak tudható be. Tudjuk, hogy az épületben működött a majorság területén az ún. új 
iskola, valamint kápolna32 is volt a magtárudvar valamelyik épületében. Véleményünk szerint 
ebben az épületben kapott helyet, melyet az utólagosan az épület elé húzott oszlopos tornác 
is jelez.  
 
02.02.11. Gépmúzeum és raktár − M1   Építés ideje: 1910-1932 
 

Észak-dél irányú, földszintes, nyeregtetős épület a terménykaputól északra. A keleti 
homlokzat 16 tengelyes, melyből dél felől a 4. 5. 6. 7. 10. 11. 16. ajtó. A nyugati homlokzaton 
14 ablak nyílik. A déli homlokzaton két befalazott ablak fülkéje látható, a padlástérben két 
hasonló kialakítású, kisebb padlásablak. Fölöttük kör alakú szalagkeretes padlásnyílás. Az 
épületre jellemző díszítés a falsíkból előreugró áthidaló és könyöklő az ablakok fölött és alatt. 
Ez stílusban az M2 és J1 épületekkel hozza kapcsolatba, valamint a magtár átépítésének 
időszakára keltezi.  

Az épületben az északi, faoszlopos részben korábban istálló volt, jelenleg 
gépmúzeum kiállítótere, de már nem működik. A déli részén raktárak és bolt működött, 
melyek szintén használaton kívül vannak.  
 

                                                
32

 Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan. Ring hagyaték, kézirat, Lsz.n. 



 02.02.12. Cselédház, volt iskola − L2     Építés ideje: 1860-as évek eleje, 20. század 
 

Kelet-nyugati tájolású földszintes, nyeregtetős épület. Az épület nyugati végéhez 
észak felé kinyúló 20. századi bővítés csatlakozik. Az északi fal meghosszabbítása a 
lovasudvart határoló fal, mely a lóistálló északi falába csatlakozik. A falat átjáró töri át.  

Déli homlokzata 8 tengelyes, melyből kelet felől a 2. és a 6. ajtó. A 6. ajtó előtt két 
egységből épített téglából falazott lépcső korábbi, szélesebb bejáratra utal. Az északi 
homlokzaton mindössze két kisebb ablak van. A keleti homlokzat zárt, a nyugati 
homlokzaton egy ajtó és egy ablak nyílik mindössze, melyek a bővített szakaszra esnek.  
A belső egytraktusos, melyet már átalakítottak. 
 
 

02.02.13.  HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLAT (2006.) 
 
Az épületegyüttes elődokumentációja és részleges szondázó falkutatása lezárásaként, ha 
nem is minden részletében, de nagy vonalaiban már meg lehet határozni a majdani 
helyreállítás bizonyos részleteit. 
  
1. A műemlékegyüttes típusában jelentős értéket képvisel. Az építtető Grassalkovich I.  
     Antal személye, működése, korszerű gazdálkodása által a barokk kor gazdasági  
     építészetének nemcsak funkcionalizmusában, de esztétikájában is kiemelkedő  
     együttesét hagyta ránk. 
     A történeti áttekintés során látható volt, hogy az együttes egységes koncepció  alapján  
     épült, széttagolva soha sem volt. A kiépülése során szervesen fejlődött, az itt létrejövő  
     lakóközösség az itt folyó mezőgazdasági tevékenységet szolgálta ki, úgy, hogy a  
     tulajdonos a közösség bizonyos igényeit patriarchális módon kiszolgálta (ld. iskola,  
     kápolna). A fentieket mérlegelve 
     a majorsági együttes kis tulajdonokra való feldarabolását semmiképpen nem javasoljuk. 
2. A tehénistálló homlokzati nyílásrendszere célzott falkutatással tisztázható, javasoljuk  
     rekonstruálását. 
3.  A J2 épület tehénistállóba becsatlakozó részének lebontását javasoljuk, hogy a barokk  
     homlokzat szabaddá váljon. 
4.  A tehénistálló déli homlokzatához csatlakozó toldalék bontását javasoljuk. 
5.  Általában javasoljuk a történeti épületek homlokzataihoz „hozzábiggyesztett” mindenféle  
     alkalmi sufni, bodega, „zárterkély” stb. lebontását. 
6.  Amennyiben sor kerülhet az épületek homlokzatainak kutatására, javasoljuk a kutatási  
     eredmények alapján azok nyílásrendszerének egységesítését és az eredeti  állapothoz  
     közelítését, a mostani szedett-vedett  sokszorosan átalakított külső helyett. 
7.  Az M4, M5 épületek bontását és a sarokbástyák kiszabadítását javasoljuk.   
 
 
Budapest 2006. május  
 
 
                    Farbakyné Deklava Lilla  

   művészettörténész sk. 



02.02.014.  AZ ÉPÜLETEK 2015 évi  ÁLLAPOT LEÍRÁSA 
 

A fenti leírás a majorság 2006. évben aktuális tulajdoni és műszaki problémáinak 
kezelését célzó előkészítő felmérés részeként a Hatvani Önkormányzat megbízásából 
készült. Az értékelés szempontját az akkor használatban lévő épületszárnyak, lakások 
tulajdoni albetétekre való osztása (elidegenítése) akkori állapotuk konzerválása és/vagy 
műszaki rehabilitációja, illetve esetleges bontásának szempontjai motiválták. 

Az építéstörténeti kutatás roncsolásmentes helyszíni megfigyelésekkel részleges 
szondázó kutatással egészült ki, de nem tekinthető teljesnek. (pl. nem készült részletes 
értékleltár) Nem készültek épületdiagnosztikai vizsgálatok sem. 

 Jelen dokumentáció készítéséhez több, alapvetően más körülmény szempontjait 
kellett az eddigi ismeretek rendszerébe integrálni: 

-  Jelen projekt szerinti hasznosítás funkcionális igényei a történeti épületek eredeti, 
és legértékesebb elemeit, azok eredeti funkciójába helyezve (istálló ás lovasudvar), vagy 
azzal rokon módon kívánja megtartani. Ugyanakkor csak a beépítés karakteres elemeit, a 
csatlakozó épületszárnyak tömegformáit tartja meg. A 20. századi át-, illetve kiépítések 
estében, újabb - jelen projekt funkcionális igényének megfelelő – tartalommal és korszerű 
szerkezetekkel megvalósuló rehabilitációt feltételez. 

- Az utóbbi években további épületek, épületszárnyak kerültek használaton kívül: pl. 
az északi sarok-bástya, az L1 és az L2 épület egyes lakásai. A lakatlansággal együtt jár az 
épületek további állagromlása. A felmérés óta eltelt közel egy évtized után tett gyors 
helyszíni szemle is számos ponton jelezte a fokozódó műszaki problémákat, a helyreállítás 
szükségességét. A következő néhány kép a csak néhány részleten villantja fel ezeket. 

 
Budapest 2015  augusztus                                           
                   

  Albert Tamás  
        Építész tervező  

 

 
 
Gyom veri fel az északi sarokbástya és az L1 épület környezetét  fotó: Albert T. 2015. 



 

 
 
 

 
 
A tetőfedés hibáiból fakadóan az épület egyéb részei, a fedélszék, a vakolat és a 
falazat is pusztulásnak indult.     fotó: Albert T. 2015. 



 

 
 
 

 
 
az L3 jelű istálló-épület részletei     fotó: Albert T. 2015 
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02.03.  Tervezett új épületek , kiegészítések  építészeti alapelvei , 
                         javasolt épületszerkezeti , tartószerkezeti megoldások . 
 
 

02.03.01. Meglévő állapot vázlatos ismertetése 
 
Az épületegyüttes építéstörténetét és az épületek jelenlegi állapotát a 02.01.és 02.02 
fejezetekben részletesen ismertettük. A major épületeinek alap elrendezése és a  
meghatározó épületek  a XVIII század végén jött létre, így kiemelt műemléki védettséggel 
rendelkeznek.  Az  épületegyüttes  3 udvart hoz létre, melyet  3 fő épület határol. Az udvarok  
sorban, északról délre:   
A   Lovas udvar  
     Befoglaló mérete : cca 80,0 x 95,0 m  melyet  a domb felé, keleti irányban  „U” alakú   
     épület zár le.  Ennek hossz szárnyában  cca  80,0 x 10,0  m belméretű  egyterű fa  
     tartószerkezetű  lóistálló, a rá merőleges hossz ill. középfőfalas két szárnyban, a  
     homlokzatokra  nyíló  kiscellás kiszolgáló helyiségek találhatóak.             
B   A Magtár / központi  udvar  
     Befoglaló mérete : cca 140,0 x 95,0 m  amelynek közepén helyezkedik el egy 65 x 20 m  
     alapterületű nagy belmagasságú két szintes valaha  termények raktározására  szolgáló  
     magtár  épület.  
C  Jószág udvar.  
     Befoglaló mérete : cca 80,0 x 95,0 m  elyet  a domb felé,  keleti irányban  egy „U”  
     alakú  épület zár le. Ennek hossz szárnyában cca 80,0 x 12,0 m belméretű  egyterű  
     kőpilléres keresztboltozatú helyiség , eredetileg svájci tehén istálló, a rá merőleges hossz  
     ill. középfőfalas két szárnyban, a homlokzatokra  nyíló  kiscellás kiszolgáló helyiségek  
     találhatók – a lovas udvar épületéhez hasonlóan.             
Az első épületek építése óta eltelt 250 év során az udvarokat egymástól és kívülről határoló  
kontúr mentén  több ütemben számos  épület épült. Az épületek közös vonása  a hasonló 
keresztmetszet : egy szintes , hossz főfalas  cca. 10,0 m belméret, 40 - 45 *-os magastető. 
( lásd a periodikát a  02.01. fejezet végén)   
 
02.03.02. A tervezett  felújítás, továbbépítés elvei.   
  
A Műemléki hatósággal lefolytatott  helyszíni bejárás és előzetes egyeztetések során  
egyértelműen kiderült mely épületek kívánnak védelmet, - azaz eredeti formájukban való 
helyreállítást - és mely épületek bonthatóak.  
Mindenképpen helyreállítandóak :     

-  a major főút felőli két végében lévő földszintes  saroktorony. ( A 1* és C 1* )  
-  az északi saroktorony mögötti, vele fallal összeépített  kis épület  ( A 1* ) 
-  az A, B ,C udvarok eredeti fő épületei  (A 2* , B 2*, C 2*  ) 
-  a B udvart a  főút felől határoló  a főbejárati kaputól  északra fekvő, legutóbb kocsi  

 múzeumnak használt  épületrész.  ( B 1* )  
 

A major  jelenlegi  meglévő további épületei elbonthatóak. 
 
*  a jelölést lásd az E 01-02 helyszínrajzokon és az E  03-08 alaprajzokon  



A tervezett új funkciók befogadására  a megtartandó , helyreállítandó épületek mellett új 
épületek ill. épületszárnyak létrehozására van szükség. Az új épületek alapvetően két eltérő 
funkcionális, építészeti, és filozófiai  helyzetben valósulnak meg  :  
 
Ad.1. A major udvarainak eddigi beépítését követő , az udvarok kontúrját véglegesen  
          meghatározó, a műemlék épületeket kiegészítő, azokhoz illeszkedő új épületek ,  
          épületszárnyak, melyek kialakításának fő szempontjai.  
 
          - Biztosított legyen a műemléki védettségű épületek és udvarok önálló bemutatása,  
             átláthatósága, egyben  az egész épületegyüttes bejárhatósága.  
             Ennek érdekében  mindhárom udvar kapu bejáratából belátható legyen az adott  
             udvar főépületének teljes homlokzata ! - amelyet a különféle épület toldalékok  
             jelenleg el/kitakarnak !    
 
          - Az építendő új épületszárnyak, épület kiegészítések megjelenése legyen egyszerű. 
             A tervezett épületek  ill. épület kiegészítések méretei, az épületek keresztmetszete  
             továbbra is kövesse a meglévő és megmaradó épületek ismert méreteit,  
             keresztmetszetét.  
         
Ad.2.  A madárpark nagy alapterületű, nagy térfogatú, nagy közönségforgalmú épülete 
          tervezésének  építészeti  alapelvei :  
 
          -  Ne épületként hanem természeti alakzatként  jelenjen meg. Az  épület magassága  
             alkalmazkodjon az épületeket keletről lezáró meglévő terep és növényzet kialakult  
             magasságához, attól semmilyen irányban ne térjen el.  

              
 
          - Természeti hátteret létrehozva,biztosítsa a meglévő és helyreállítandó műemlék  
             épületek körüljárhatóságát , értékeinek önálló  bemutathatóságát.  
 

              
 



 
 

02.03.03. A Madárpark főépületének funkcionális követelményei . 
  
A Madárpark, madárbemutató főépületének az alábbi alapvető funkcionális igényeket  kell 
kielégíteni :  

- hozzon létre a különféle, akár távoli földrészeken élő madarak számára, azok 
élőhelyét megközelítő mesterséges környezetet , 

- a madarak elhelyezése mellett a látogatók részére biztosítsa az állatok zavartalan  
megfigyelését,  

- fenti környezet az év 365 napján legyen állandó.     
 

Az alapvető funkciók mellett a látogató közönség számára biztosítani kell egyéb programok  
lehetőségét is.  A programokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:  

- látványosságok : papagáj bemutató, bébi állomás ( fiókák etetése ) orchidea barlang, 
mesterséges vízesés, stb.  

- interaktív programok  : őserdei kalandpark,  állatsimogató, interaktív tanulószoba, stb. 
- általános szolgáltatások : játszóterek, kávéházak és éttermek, ajándék boltok, stb.  

 
A madárpark főépületében, a madárbemutató területeken kívül szükséges a röpdékhez 
vizuálisan kapcsolódó szálláshelyek kialakítása, ahol érzékelhetővé válik az őserdei 
éjszakák hangulata. 
  
 

02.03.04. A Madárpark főépületének építészeti megoldásai. 
 
A madárpark főépülete  az előzőekben meghatározott  építészeti elvek figyelembe vételével, 
a felsorolt funkcionális követelményeket az alábbi építészeti megoldások segítségével elégíti 
ki :  

- Az  épület két belső udvart vesz körül. Lezárása mind a belső udvarok mind a szabad 
tér felé tejes magasságú kéthéjú kiszellőztetett üvegfallal történik.     

- A madarak nagy belmagasságú 6,0-9,0 m széles 9,0-11,0 magas ellipszis ívű 
üvegtetővel fedett röpdesorokban kapnak helyet. A röpdesorok növényzete az 
bemutatandó madarak eredeti élőhelyével megegyező/hasonló.  

- A teljes belmagasságú üvegfalak és a röpdesorok üveghernyó fedése a belső 
terekben folyamatosan biztosítja a külső tér megvilágítását.    

- A látogatók a röpdesorok között kiépített, változó szélességű (3,5-5,0) spirálisan 
vezetett, változó belmagasságú, folyamatosan lejtő belső közlekedő gyűrűről 
figyelhetik meg az állatokat.  
A külső közlekedő gyűrűk vagy két egymás feletti egyszintes vagy tejes 
belmagasságúak.  

- A külső közlekedő gyűrűtől a „hegy felé” kialakított  sávban helyezzük el a látogatókat 
kiszolgáló szociális helyiségeket, raktárakat, a kiszélesedő zónákban szolgáltató 
funkciókat.  

- A madárparkon belüli közlekedők akadálymentesek,a maximális lejtés 5%. Az épület 
bejáratánál  illetve  tetőkertre való függőleges közlekedőknél a lépcsők mellett 
kerekesszéket is befogadó felvonókat terveztünk.    

- Az épület megvalósításánál alkalmazott  műszaki megoldások eredményeképpen az  
épület energetikailag önellátó legyen – minimálisra csökkentve  az üzemeltetés  
költségeit !   

 
 
 
 
 



02.03.05. A tervezett épületegyüttes épületei, funkciók, területek . 
 
A    Lovas udvar – lovas panzió   
 
Helyreállítandó műemlék épületek   
A /1    Saroktorony – fallal kapcsolódó kis épület            69,0 m2    
A /2    Főépület   
           - nagyterű lóistálló :   Elhelyezhető  cca : 40  ló         765,1 m2  
           -  két oldalszárnyban kisebb méretű osztott helyiségek        521,4 m2 
              kialakítandó : istállót kiszolgáló helyiségek, raktárak . 
                                    5 db önálló bejáratú  2 személyes apartman  
                                    3 db önálló bejáratú 4-5 személyes apartman (22-24 fő)   
Új épületek  
A / 3   Északi szárny    
          földszint  :  6 db 2 ágyas szoba  
          tetőtér     :  6 db 2 ágyas szoba   ( 24 fő )            335,1 m2 

 
A / 4   Déli (B udvar felől) lezáró szárny  
          földszint :   a lovas panzió recepciója , a B udvarból is megközelíthető étterem    
          tetőtér    :   10 db 2 ágyas szoba  + 1 db 4  fős apartman.  (24 Fő )              526,6 m2 
 
B    Központi / Magtár  udvar   
 
Helyreállítandó műemlék épületek   
B /1   Főút felőli  Északi szárny               720 -730  m2 
         Funkciók : az épület történetét bemutató (helytörténeti) múzeum   
                           esetleg üzletek – népművészet, fazekas, souvenir, stb.     
                  
B /2   Magtár    részben egy  részben két szint :           1 300 m2            
         Funkció : kétszintes bejárati  előtér,  földszinten vizes blokkok  
                         emeleten az előadótermeket kiszolgáló zsibongó  
                         mobil (szétszerelhető ) válaszfalak alkalmazásával két előadóterem  
                         150 ill. 300 fő részére   
Új épületek  
B / 3   Az udvar alatt végighúzódó teremgarázs    
          Funkció :  350  gépkocsi beálló + személyközlekedő + 2 lépcsőházi blokk    
A / 4  és C / 4  a B udvarra néző helyiségei  
          A B udvart északi és déli irányban lezáró épületszárnyak bennük :  
          északi szárny : recepció- pénztár -  fogadó pont                                              96,0 m2 
                                   + étterem – a lovas panzió étterme  
          déli szárny :     recepció – pénztár – fogadó pont                        96,0 m2 
B / 4  A  B udvart az utca felől lezáró épületszárny          
         Funkció: az épületegyüttes látogatóit (is) kiszolgáló szolgáltató  
                        helyiségek, üzletek, vendéglátó helyek, stb.                                    525,8 m2  
 
C     Jószág  udvar  - tenyésztelep – állatmentő központ    
 
Helyreállítandó műemlék épületek   
C /1    Saroktorony – fallal kapcsolódó kis épület              31,0 m2 
C /2    Főépület :    
            - nagyterű boltíves tehénistálló : madár tenyész telep,        985,4 m2 
                                                               „lebegő” fém ketrecekkel  
            - két oldalszárnyban kisebb méretű osztott helyiségek         460,8 m2  
              kialakítandó : a tenyésztelepet kiszolgáló helyiségek,  
                                    kutató helyek, laborok, raktárak. 



Új épületek  
C / 3   Déli kiegészítő szárny                                            402,7 m2 
          földszint : Madárklinika ,  állatmenhely 
          tetőtér    : 8 db 2 ágyas szálláshely a dolgozók részére   
 
C / 4  Északi ( C udvar felől) lezáró szárny                        549,2 m2  
          földszint : központi irodák,16 fő részére, recepció ,tárgyaló                  
          tetőtér    : szálláshely 12 db 2 ágyas vendégszoba  
 
Madárpark  főépülete  
 
A Madárpark  nagy alapterületű, nagy térfogatú , közönségforgalmi, bemutató  épülete.  
 
Röpdék, kalandparkok, elzárt bemutató  területek     : 4 676,9 m2 
Közlekedők, lépcsőházak, kijárat a tetőre                  :  3 866,0 m2    
Üzletek, kávézók, egyéb bemutató területek               :  1 131,3 m2     
Gépészet , közösségi  szociális területek                                                 :       329,9 m2      
Jungle Lodge : 30 db 2 ágyas szoba + 2 db 4 ágyas apartman  (68 fő )  
                        recepció, előtér, közlekedők, a hotelt kiszolgáló területek:  1 767,0 m2  
A hotelszárny alatt : központi ellátó zóna  
mosoda, konyha, gépészet, raktárak, egyéb kiszolgáló területek             :  1 230,0 m2  

Madárpark főépület összesen                  13 001,1 m2 

 
Összesítés 

 
Műemlék felújítás   A udvar = 1 355,5  m2 +  B  udvar = 2 030,0  m2 +  C udvar  = 1 477,2  m2 

                               Műemlék felújítás  összesen                       :     4 862,7  m2 

 
Új építés   kiegészítő szárnyak  A/3, 335,1 m2 + A/4, 622,6 m2   
                 B/4, 525,8 m2  + C/3, 402,7 m2  + C/4 645,2 m2        :     2 531,4 m2   
                 Madárpark  főépület                                                   :   13 001,1 m2 

                 Új építés összesen                                                    :   15 532,5 m2                             

 

Összes  funkcionális terület : 20 395,2 m2   

+  Mélygarázs ( B 3 ) :  6 512,3 m2 

 
 

02.03.06. Épületszerkezeti, Tartószerkezeti, Épületgépészeti  megoldások. 

 
A műemlék szárnyakat kiegészítő épületek a műemlék épületek méreteit követik.   
A tervezett  épülettraktus szélesség  cca. 10,00 m így a  tartószerkezeti  kialakításuk sokféle 
lehet.  A teherhordó ,  térelhatároló falak általánosságban : 30 cm vtg. téglafalak.    
Tekintettel a  tetőtér beépítés igényre a fedélszék tartószerkezete 45 * hajlásszögű  vasbeton 
koporsófödém.  
Az épületek épületenergetika szintje  el kell érje legalább az alacsony energiaszint  
(25,0 kWh/m2év ) követelményt.  Ennek érdekében a passzív ház technológiában megismert 
műszaki megoldásokat alkalmazunk. ( A termikus burok hőhídmentesen körbezár , a  padló 
24 cm lépésálló hőszig, oldalfalak 16,0, tető 22,0 cm Pir hab ,  3 rtg.-ű  üvegezésű fa 
ablakok, légzáró módon beépítve, stb.)   
A nagyobb üvegfelületeknél ( pld: B 2 épület üzletsor ) mobil árnyékoló szerkezetek 
alkalmazása indokolt lehet.  
Az épületek külső megjelenése anyaghasználata kifejezetten egyszerű. Mind a tömeg mind 
az árnyékvető részmotívumok ( tagozatok) alkalmazását  kerüljük.   
 



 
 
A madárpark főépületének tartószerkezeti rendszerét  a röpdesorok és a közlekedők által  
meghatározott  6,0 – 9,0 m fesztávú körgyűrűk mentén elhelyezkedő két szint magas, 
alapvetően vasbeton anyagú pillérváz jelenti.  
A főépület csarnokát alul gerendával erősített sík monolit vasbeton födémlemez zárja le.  
A födémlemezen 1,50- 2,0 m vastag termőföldet magában foglaló intenzív zöldtető készül. 
Az épület „hegy „ felőli tartószerkezete , az alaplemezzel megegyezően 40 cm vtg. vízzáró 
beton.  A zöldtetőre vezető lépcsőházak, liftblokkok tartószerkezet monolit vasbeton falak.  
A belső udvarok és a külső homlokzat anyaga: két héjú, kiszellőztetett üvegfal, a belső 
oldalon hőhídmentes alumínium szerkezetből. Az üvegfalak megjelenése : aperiodikus 
penrose  kiosztás.  
A röpdesorok fedése : elliptikus ívű üvegfedés  
 
Az épületegyüttes kielégíti a 20/2014 ( III.7 )  BM rendeletben a Középületekre 2019 január 
01.-től előírt követelményeket –  minősítése közel 0 energia felhasználású. 
Ennek érdekében az épületegyüttes 

- hővesztesége minimális  
- alkalmazott épületgépészeti rendszerei a ma ismert leggazdaságosabb módon 

működnek  
- a szükséges energiát  (fűtés  és melegvíz ellátás) alapvetően megújuló energiák 

felhasználásával kívánjuk előállítani .  
Az épületegyüttes alapfűtése: légfűtés ,  hővisszanyerő szellőztetés.  
A megújuló energiákat az alábbi technológiákkal , berendezések alkalmazásával használjuk 
fel. 

- a relatív magasan fekvő  talajvizet szívó kutakkal kiemeljük , energiatartalmát 
hőszivattyúkkal hasznosítjuk , majd sajtoló kutakkal visszajuttatjuk a  talajba.  

- a létesítmény melegvíz  ellátását 4 db napkohó segíti.  
- a szükséges elektromos energiát a terület délkeleti területén ( E ) elhelyezhető nagy 

felületű napelem mező biztosítja.  
     

 
  Budapest  2015 augusztus 25  
 
 
 
        Luchesi Ottó 
                                  Línea Mérnökiroda Kft   
                                 építész tervező  
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03.   Tervezett funkciók,  szakmai program 
 
 

KONCEPCIÓ 

A több mint 250 éves Nagygombosi Major építése idején eleve állattartásra használt 
műemléki védelem alatt álló épületegyüttesének gazdaságos hasznosítása nem lehetséges 
a múltbeli funkciók jövőbe tekintő adaptációja nélkül. A Nagygombosi Tematikus Ökopark 
a fenntartható fejlődést remekül példázó turisztikai komplexum, ahol a múlt védett értékei és 
a jövő csúcstechnológiája együtt szolgálják a látogatók szórakozását, tanulását és 
pihenését. A Nagygombosi Grassalkovich Major műemléki épületegyüttese által alkotott 
három udvarba (Központi vagy Magtár, Lovas, és Jószág), illetve azok köré szerveződő 
látványosságok Európában egyedülálló turisztikai célpontot alkotnak.  
 
A tervezett hasznosítás fő összetevő funkciói:  
    - tematikus  állatkert és ökopark 
    - rendezvények, konferenciák 
    - turisztika , szálláshelyek  
    - sportolás  ( lovaglás, kerékpár )  
    - mentőközpont és tenyésztelep       
    - kiszolgáló üzletek, vendéglátás  
 
 

HELYSZÍN 

A Nagygombosi Major, minden szempontból ideális választás az Ökopark látványosságai 
számára. A XVIII. században létrehozott 10 hektáros major Hatvan város határában a M3-s 
autópálya északi oldalán egy mezőgazdasági terület mellett található. Hatvan város 
területfejlesztési koncepciójában a major turisztikai fejlesztési területként szerepel. A terület 
alkalmas az európai látványosságot jelentő Ökopark szálláshelyinek kihasználtságát növelő 
hazai és nemzetközi konferenciák szervezésére, vállalati tréningek megtartására, valamint a 
kulturális-, a lovas- és borturizmus vérkeringésébe való bekapcsolódásra.  

A Nagygombosi Major minden irányból könnyen megközelíthető mind tömegközlekedéssel, 
mind személygépkocsival. Jelenleg az M3-s autópályáról a 21 számú főúton Salgótarján 
irányába elindulva a nagygombos gesztenyéssel szegélyezett útra térve a tervezet 
főépülethez lehet hajtani. A 32 számú főút és a M3 autópálya csomópontjának átépítésével 
az Ökopark keleti irányból még egyszerűbben megközelíthetővé válik. A városközpontból a 
Balassi Bálint úton lehet eljutni a parkig. A vasútállomástól induló és a buszpályaudvart is 
útba ejtő elektromos kisvasúttal a két tömegközlekedési csomópontból a park szintén 
könnyen és stílszerűen megközelíthető. Végezetül a Zagyva folyó mellett épített és még 
épülő Zagyvamenti kerékpárút parkhoz történő bekötésével a kerékpáros turizmust kedvelők 
is kényelmesen felkereshetik a komplexumot. 

 

 



 
 
A Major összesen közel 100 ezer négyzetméter területét a történelmileg  kialakult három 
udvar, a Lovas Udvar (A), a Magtár Udvar (B) és a Jószág Udvar (C) mellett ,  a jövőbeni 
funkciók figyelembe vételével további öt részre lehet felosztani. Ezek : Madárpark (D), 
Fejlesztési Terület (E), Állatmentő és Tenyészközpont (F), Kilátó Hotel (G), Lovas Telep (H). 
A major meglévő épületeinek hasznosításával egyedülálló hangulatú , nemzetközi 
színvonalú és a XXI század technológiáját alkalmazó épületegyüttes jön létre. A meglévő 
épületek közül négy, a lóistálló és oldalszárnyai, a magtár, a kiállításoknak helyet adó utcai 
épület, valamint a tehénistálló és oldalszárnyai műemléki védelem alatt állnak (a fenti képen 
világoskékkel jelölve). A Központi Udvar (B) első sorban a látogatók fogadásának a színtere, 
a Lovas Udvar (B) a szállóvendégek egy részének elhelyezését biztosítja, míg a Jószág 
Udvar (C) az állatvédelem céljait szolgálja. 
 
 

AZ ÉPÜLETEGYÜTTES  TERVEZETT  FUNKCIÓI 

 
Központi udvar épületei – rendezvények – tematikus állatkert, ökopark.    
 
A jelenlegi főbejárattal szemben a Központi Udvaron álló volt magtárban egy 150 főt és egy 
300 főt befogadni képes multifunkcionális előadóterem kerül kialakításra, amelyhez az 
udvaron egy parkszínpad is tartozik. Az így kialakuló  Nagygombosi Kulturális Központ  
komoly- és könnyűzenei koncerteknek valamint kisebb színielőadásoknak, illetve 
konferenciáknak képes helyet biztosítani.  
A főbejárattól északra meglévő  felújítandó műemléki épületben állandó- és időszaki 
kiállítások, míg a déli oldalra tervezett új épületben az egész telepet kiszolgáló kereskedelmi 
egységek kapnak helyet.  
A központi udvar alatt 350 férőhelyes mélygarázs épül. A garázsból az udvar két végén 
kiépített feljárat két fogadóponthoz vezet. A látogatók itt kapnak információt az aktuális 
programokról, a belépőket is itt  vásárolhatják meg. A recepcióhoz kapcsolódóan szociális 
helyiségek és csomagmegőrző is épül.    
 
 
 



 
 
A tervezett épületegyüttes  fő látványossága a Magtár mögötti területen, a domboldalba 
vágott, 2,0 m földfedésű, zöldtetős  Madárpark épülete.   
A Madárpark mind Magyarországon, mind  Közép-Európában egyedülálló látványosságként 
az év 365 napján áll nyitva a látogatók előtt. A létesítmény egyszerre lát el turisztikai és 
fajvédelmi feladatokat, ezért két részből, áll :  A látogatók számára nyitott Bemutató-
területből, és a közönség elől elzárt Állatmentő ill. Tenyésztközpontból áll. 
A Madárpark a hazai és európai madarak, valamint az egzotikus papagájok bemutatásán 
túlmenően oktatási programjaival a fajok felelősségteljes tartását és megóvását is szolgálja, 
komoly hangsúlyt fektetve a fiatalok környezettudatosságának fejlesztésére. Fontos 
fajvédelmi üzenete a parknak, hogy a madarak az élőhelyükön is védelemre szorulnak és a 
látogatók csak akkor tartsák őket otthon fogságban, ha rendelkeznek a szükséges 
engedélyekkel és a tartási feltételeket maradéktalanul biztosítani tudják. 
A Bemutató területen a madarak röpdesorokban, közös röpdékben és a látogatók által is 
bejárható nagy röpdékben kerülnek elhelyezésre az adott madarak eredeti élőhelyét idéző 
növényekkel benépesített és terepelemeket tartalmazó tágas terekben. A látogatók 
pihenését és szórakozását számos program szolgálja: őserdei kalandpark, sólyom-röptetés, 
papagáj-bemutató, állatsimogató, játszóterek, orchidea-barlang, interaktív tanulószoba, 
mesterséges vízesés, bébi-állomás, kávéházak és éttermek, végezetül ajándék boltok. 
A madárpark őserdei világába épül bele a háromcsillagos Jungle Lodge szálláshely, ahol 
megtapasztalható az őserdei éjszakák hangulata.  
 
Lovas udvar épületei – szálláshelyek – sportolás.   
 
A Központi Udvartól északra  helyezkedik el a Lovas Udvar, ahol a Lovas Telep istállóját és 
a háromcsillagos Lovas Panziót helyezzük el.  
A látványosságokat megtekinteni érkező vendégek kényelmét három különböző stílusú 
szálláshely szolgálja. A szálláshelyek a lovas udvar épületei körül helyezkednek el.   
Az első típusú szálláshely a  három csillagos Lovas Panzió, amelyben 3-5 fős apartmanok és 
kétszemélyes szobákban 70 fő  kap helyet.  A  műemlék szárnyakban a meglévő  térosztást  
tiszteletben tartva apartmanok  kerülnek kialakításra.  A műemlék szárny/udvar  alatt húzódó 
két pincében borkóstolók és kisebb létszámú rendezvények kerülnek megtartásra.  A lovas 
udvar új épületszárnyaiban a panzió recepciója,  étterem és két ágyas szállodai szobák 
épülnek.  



 
 
Második típusú szállás a madárpark belső területén kiépítendő már említett Jungle Lodge, 
ami az őserdei rönkszállásokat idézi három csillagos kényelmet kínálva 68 fő számára.  
 
A harmadik típus a Madárparktól észak keleti irányban a major legmagasabb pontján 
elhelyezkedő ( G jelű terület ) 110 főt kényelmes elhelyezésére alkalmas négycsillagos 
Kilátó Wellness Hotel, ahonnan tiszta időben Budapestig el lehet látni.  
 
A telepen illetve a telepet érintő lovas túra útvonalakon a hobbylovasok lovagolhatnak, de a 
terület alkalmas díjugrató illetve díjlovagló versenyek rendezésére is. A Lovas udvar része az 
eredetileg is lóistállónak épült 40-50 ló befogadására alkalmas istálló.  
A Lovas Udvartól északra fekvő szabad területre tervezett   karám és fedett lovarda  a 
lovas bemutatók, díjugrató és díjlovagló versenyek, a lovagolni vágyók sportpályája illetve a 
lovas rehabilitáció helyszíne.   
 

  
       Jószág udvar épületei – állatmentő központ - tenyésztelep 
 

A központi udvartól délre, a külön utcai bejárattal rendelkező, de a központi udvarból 
megközelíthető Jószág Udvar műemléki épületegyüttesében kap helyet az 
Állatmentőközpont   / Állatklinika, míg Jószág Udvartól délre, elzárva a Tenyésztelep.  
A Bemutató területet és a Mentőközpontot funkcionálisan összeköti a fiókák keltetését, 
nevelését és bemutatását szolgáló Bébi Állomás, a madarak élelemmel való ellátását végző 
konyha, amelyek egyik fala üvegből van, amin keresztül a látogatók megfigyelhetik az ott 
zajló munkát. Az Állatmentő központban és a Tenyésztelepen csak a madarak és a madarak 
gondozását, tenyésztését szolgáló létesítmények találhatók, a bemutató területhez képest 
kevesebb növényzettel. A madarak páronként egy röpdében illetve közös röpdékben kapnak 
helyet.  
A mentőközponti rész a megunt vagy elkobzott madarak menedékhelyéül szolgál.  
A Mentőközpont kis létszámban fogad látogatókat. A szigorúan elzárt Tenyésztelep a 
központja a fajmegőrző programoknak, valamint a nemzetközi és hazai beszerzésű madarak 
nevelésével biztosítható az állomány bővítése és a beltenyésztés elkerülése. A Madárpark 
madárvédelmi programokba bekapcsolódva igen fontos szerepet vállal a konzervációbiológia 
terén. A Madárparkban született szaporulat egy része a Bemutató-területre kerül, de 
alapvetően a fajvédelmi programok igényeit szolgálja értékesítés és cserék által. A 
mentőközpontba került madaraknak gondozókat keresünk, akik képesek a páros tartás 
otthoni feltételeit biztosítani. 
A Bemutató-területen és a Mentőközpontban valamint a Tenyészközpontban tartott fajok 
közt van átfedés, ugyanakkor a látogatók számára elsősorban a látványos (mozgékony, 
színes, beszélő, kézre szálló) fajok kerülnek bemutatásra, míg a mentőközpontban az 
állatvédelmi szempontokon van a hangsúly, a tenyészetben pedig első sorban a 
fajvédelemre leginkább rászoruló fajok élnek. 
 
A jószág udvar beépítését kiegészítő új épületszárnyakban vendégszobák és szolgálati 
lakások épülnek.  
 
A műemlékvédelem alatt álló utcai kerítés és az azt lezáró saroképületek eredeti 
állapotuknak megfelelően kerülnek felújításra. Ezen a helyen a jószág udvar kapuit díszítő az 
idők során elpusztult szobrokat is helyreállítjuk. 

A Nagygombosi Termatikus Ökopark mintegy ötvenezer négyzetméternyi beépítetlen szabad 
területén látványkertek és sétányok szolgálják a látogatók pihenését. 
 
 



 
 

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA 

A tervezett épületegyüttes teljesíti az Európai Unióban 2021-től kötelező (egyben a 4/2014 
BM. rendeletben előírt) közel 0 energiafelhasználású épületkategória követelményeit. Az 
épületegyüttes épületeinek energiavesztesége minimális, megközelíti a passzív ház műszaki 
követelményeit, az üzemeltetés során felhasznált energia minimális, amely energiát a 
területen található megújuló energia forrásokból biztosítjuk.  

A zöldtetővel fedett épületegyüttes megvilágítását, az UV sugarakat is átengedő, hatalmas 
kéthéjú üvegfalak és felülvilágítók biztosítják, így mind az állatok, mind a növények a lehető 
legtermészetesebb körülmények közt tudnak élni.  

A stabil belső klimatikus viszonyok fenntartása érdekében az épületgépészetet, a 
nyílászárókat és az árnyékolókat a külső időjárási viszonyoknak megfelelően 
épületfelügyeleti rendszer vezérli. 

A szükséges fűtési és működési energiát megújuló energiaforrások biztosítják. Ezek a 
Zagyva árterének közelsége miatt a relatív magas talajvíz (szívó és visszasajtoló kutak) 
biomasszát hasznosító kazán szolgáltatja, míg az elektromos és a melegvíz-ellátásban a 
tetőre elhelyezett napelemek és napkohók kapnak szerepet. 

A folyamatos vízellátást a fúrt kutakból nyert tisztított víz biztosítja. A csapadékvíz és a kezelt 
szennyvíz a 2 500 négyzetméteres mesterséges tóba kerül, ami az öntözőrendszert és a 
mesterséges vízesést is táplálja. 

A látogatók tájékozódását interaktív érintőképernyős Infopontok, többnyelvű tájékozató 
monitorok és audió-guide segíti. A 150 fős többfunkciós előadóteremben 3Ds filmvetítések, 
multimédiás tanfolyamok és konferenciák tarthatók. 

Az egész létesítmény műszaki megoldásaival, működésével és bemutatóival a 
környezetvédelmet, a fajmegőrzést, és a fenntartható fejlődést szolgálja. 

 

A NAGYGOMBOSI TEMATIKUS  ÖKOPARK  

 
Nagygombosi Tematikus  Ökopark 10 év alatt megtérülő beruházás, ami a turisztikai 12 
éves átlagos megtérüléséhez képest igen jónak mondható. Az Ökopark gazdaságosságát az 
időtöltési lehetőségek sokaságából és egyediségeiből adódó évi 700 ezer látogatótól 
származó bevétel  mellett , a működtetési szinergiák kiaknázásából, valamint a 
zöldenergiára épülő önfenntartó épületműködtetésből adódó költséghatékonyság biztosítja.  
 
A Nagygombosi tematikus Ökopark épületegyüttese  úgy kelt életre egy különleges 
műemléki értéket, hogy közben maximálisan  illeszkedik mind az épített  történelmi, mind a 
természetes környezetbe, az alacsony üzemeltetetési költségek elérése illetve a 
fenntarthatóság érdekében a lehető legjobban kihasználva a természet adta lehetőségeket. 

 

Budapest 2015 aug. 25.  
 
 
 
            Gászpor Jenő              Luchesi Ottó  
                                                                     Parrot  Project Kft.         Építész tervező  
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Tárgy:  Hatvan, Grassalkovich major fejlesztési terve 
Időpont: 2015. május 12. 
Résztvevők: Kurczveil Mária Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
  Luchesi Ottó építész tervező, Linea Mérnökiroda kft., Budapest 
  Albert Tamás építész tervező 
Helyszín. 3300 Eger, Szarvas tér 1. 
 
1. A tervezők ismertették a major fejlesztési tervének főbb jellemzőit. A projekt részben 
a műemléki épületekben, részben a majorság mögötti domboldalban, jellemzően a föld alatt 
valósulna meg. A majorság területén jelenleg meglévő épületek hasznosítására azok 
történeti értékeinek és műszaki állapotuk alapos vizsgálatát követően tennének javaslatot. A 
felvázolt alternatívák mindegyike a barokk-kori épületek korhű megtartásával számol. A 
majorság későbbi, jellemzően lakóépület-szárnyait újjáépítenék követve azok jelenlegi, az 
udvarokat keretező beépítési formáját, illetve az épületek egyszerű, földszintes, nyeregtetős 
tömegformálását. E beépítési formától teljesen idegen, illetve a barokk-kori gazdasági 
épületeket torzító, 20. századi toldalékokat elbontanák. 
A majorság mögötti domboldalba tervezett új beépítés teljes magassága a jelenlegi 
terepszint átlaga körül lenne. Nyugati oldala áttört üvegezett, lágyívű vonalvezetéssel 
tervezett homlokzattal jelenne meg, mely természetes növényfalat érzékeltetve a mai 
összképhez hasonló homogén hátteret és kiemelést adna a történeti épületeknek. 
A tervezők alternatívákat vázoltak a fő megközelítés és a közönségforgalom irányaira, a 
parkolás helyére, illetve a régi és új épületek kapcsolatának módjára. Konszenzus született, 
hogy kedvezőbb alternatíva az, amelynél - a gyalogos és gépkocsis vendég is a középső 
udvarba érkezik, de 
   - nem a magtáron át, hanem azt megkerülve jut el a fő attrakcióhoz,  
                                      ezáltal 
   - intakt maradhat a magtár jelenlegi architektúrája, nyílásrendszere. 
Ezzel összefüggésben kutatni kell a magtár bejáratának eredeti helyét és az udvar korabeli 
használatát. 
A műemléki felügyelő kiemelte, hogy a tervezett használat során, az átépítésre kerülő 
és/vagy új építésű szárnyak karakterében való illeszkedésével meg kell őrizni az udvarok 
majorságra jellemző arculatát, jellegét. Az engedélyezési eljárásban az Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal lesz az elsőfokú hatóság. A tervezéshez el kell készíteni az 
örökségvédelmi rendeletek által előírt építéstörténeti dokumentációt is. 
Közös helyszíni szemle időpontja: 2015. május 20 legyen a kutató, Farbakyné, Deklava Lilla 
részvételével. A szemle főbb megállapításai: 
 
 
 
Összeállította: Albert Tamás építész tervező 
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05.            Látványtervek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          



 



                             



                       



 

               



                 



                 



          



      



    



       



         



              


