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A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a pályázati kiírásban foglalt 
felhatalmazás alapján 

 
Az „ÉV ÉPÍTÉSZE 2016” díjat 

 
KOVÁCS MIKLÓS 

 
okleveles építészmérnök, építész tervezőnek 

adományozza 
 
 Kovács Miklós középiskolai tanulmányait a salgótarjáni Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolában végezte. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai Karán kezdte, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett építészmérnöki oklevelet. 
 
Több munkahelyen próbált szerencsét, dolgozott a Nógrádterv irodájában is, és 
2002-től társával önálló irodát alapított, Kovaterv Építész Iroda néven. Építészi 
munkái mellett számos pályázaton vett részt, és megvételeket illetve díjazásokat 
nyert. 
Számos megvalósult épület közül most csak néhányat említek. Szépen sikerült a 
Rétsági Munkaügyi központ kialakítása egy volt honvédségi épület átépítésével, 
valamint Kálló, Egyházasdengeleg, Ecséd, Héhalom templomainak homlokzat 
rekonstrukciója is. Említésre méltó a Szuhai vadászház és a Héhalmi Harmos ház 
felújítása. 
 
 Kovács Miklós épületeit a szikár egyszerűség, nagy felületek, egyszerű 
tömegek jellemzik.  Szívesen töri meg a sima, vakolt felületeket játékos elemekkel, 
nyerstégla vagy mészhomoktégla kiemeléssel, áttört téglaberakással, vagy 
faburkolatokkal, mint például az Egyházasdengelegi Közösségi házon is tette. 
Egyszerű tömegek, sima vagy „borzolt” felületek, de szívesen alkalmaz eredeti, 
meglepő és szokatlan elemeket is, mint például Közösségi ház karcsú „óratornya”, 
melyet két homlokzatból kinyújtott gerenda alkot. A templomok felújított homlokzatai 
is nagy, sík, sima felületek. 
 
 Karaba Tamással középiskolai osztálytársként megmaradt a kapcsolata, ami 
többször közös munkával mélyült el. Balassagyarmaton a Palóc Múzeum térszín 
alatti bővítésén és a Képtár felújításán valamint a Palóc Színpad terveinek 
elkészítésén tervező társként dolgoztak együtt.  A hollókői falumegújításban műszaki 
ellenőrként segítette a felújítás terveinek minél jobb megvalósulását. 
 
A „Próbáljon szerencsét Hollókőn” című falumegújítási projekt keretén belül a két 
tematikus tanösvény terveit készítette. 
 A tanösvények mindkét helyszínen a meglévő természeti állapotokba ágyazva 
mutatják be a témájukhoz kapcsoló, Hollókőt érintő helyi vonatkozásokat. A 
tanösvények a jelenlegi mederállapotokat nem befolyásolják, a vízfolyások kialakult, 
stabil életét nem zavarják meg, nem gátolják a genetikai információáramlást. A 
kiépített tanösvényeken fizikailag is megjelenített információk, a bemutató táblák, 
tervek szerint egy lényegesen terjedelmesebb virtuális kiállításhoz is csatlakoznak 
korszerű mobil technológiák segítségével.  
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 A Kertek-alja c. tematikus tanösvény az Ófalu főutcájával párhuzamosan 
haladó útvonalat jelöl ki a Hollókői-patak medrében, mintegy 750 m hosszúságban.  
Az ösvény 8 tematikus állomásból áll, melyek elsősorban a falura jellemzően a táj és 
ember kapcsolatát mutatják be a hagyományos életmód tükrében. Az állomások 
térelemei egységes arculatot alkotnak a Váralja tanösvénnyel, azonban 
mértéktartóan csak kortárs anyaghasználattal jelennek meg az Ófalu tágabb 
környezetében. Az útvonal kiépítése szelíd eszközökkel történt, alapvetően csak a 
medret követő partszakasz lágyszárú növényzetének kaszálásával alakítja ki a 
nyomvonalat, melyre cölöpsoros járó palló ösvény készül. Az útvonalak és állomások 
környezetében a kijelölt szükséges helyeken kőzúzalékkal borítja, és palló járdákat 
épít az időszakosan vízjárta helyekre. A Pajta-árok szint emelkedéseit a rézsű 
szintvonalaira épített palló járdával és lépcsővel teszi járhatóvá. 
 Az Ófalutól nyugatra található ún. Vári-kúttól induló Vár-alja természetvédelmi 
tanösvény, mely a Vári-kút forrásának vízmű-épületeinek kiállító térként való 
hasznosítását, a parasztfürdő felújítását, ill. a volt homokbányához vezető földút 
mentén a Vári-kút patak vizes élőhelyeinek bemutatását célozza meg. 
 A falu valamennyi felújított épületénél műszaki ellenőri feladatokat látott el, az 
építésztervező azonban tervező társának ismeri el. 
A „Küszöbnek” nevezett épület a központi parkolónál a turisztikai attrakció 
programjainak fogadó, eligazító, és kiinduló, fontos információs pontja. Arányaiban 
az Ófalu épületeinek tömegét idézi a „Palóc műhely”, mely alkalmas hagyományos 
mesterségek bemutatására. A „Kalácsos” ház egy lakóépület léptékéhez igazodik, a 
településen hiánypótló helyi pékségnek biztosít helyet. A „Gazduram sajtboltjával 
sikerült az Ófalu meghatározó helyén lévő építészeti sebet begyógyítani. A Pajtaház 
alatt elhelyezkedő „Színpad”, szokatlan elrendezésével, leülésre csábító kockákkal, 
várja a faluba látogatókat. 
 
 A díjazott program keretében megfogalmazott épületek és létesítmények 
formavilágukkal, gondolataikkal, hangsúlyaikkal és megjelenésükkel kedvezően 
segítik a világörökségi falu vonzását, és való élettel történő megtöltését. Egyszerű 
megoldásai mellett elegáns és barátságos környezet született, amiben jól érezhetik 
magukat a falu lakói valamint látogatói egyaránt. 
 
 A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége a „Próbáljon szerencsét 
Hollókőn” című idegenforgalmi indíttatású rekonstrukciós program építészeti 
megoldásáért, a színvonalas építészeti kialakítás tervezésért és megvalósításáért 
ítélte KOVÁCS MIKLÓS-nak az „Év építésze 2016” díjat. 
 
Salgótarján, 2016. szeptember 30. 
Az elnökség nevében:                                                  
                                                                  Kenyeres István  


