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ÚTMUTATÓ

ÚTMUTATÓ
 MIRE JÓ EZ A KÖNYV?

▶ rendszerezve bemutatja a tájegység építészeti karak-
terét (szépségeit, értékeit, egyediségét)

▶ bemutatja a régiós összefogó elemeket, melyekkel 
erősíthető a térség arculata

▶ mindezekre ajánlásokat fogalmaz meg, jó és kerü-
lendő megoldásokat felsorakoztatva

▶ inspirálja a döntéshozókat, az építtetőket és a terve-
zőket

Míg a Települési Arculati Kézikönyvekben lehetőség adó-
dott az egyéni arcél kimunkálására, most a közös vonásokat 
domborítjuk ki. Azokat a régiós összefogó elemeket, melyről 
együtt érdemes gondolkodnia a Pilis 24 településéből álló 
térségének. A jövő a kooperáción alapuló erős versenypozí-
ció, az egyéni versengések helyett. A közös gondolkodás, az 
egyes TAK-okban lévő tudás rendszerezése, megosztása és egy 
esszencia lepárlása szükséges többek között az építészettel, tá-
jépítészettel, tájhasználattal, örökségvédelemmel kapcsolatos 
témákban is. Olyan régiós összefogó elemeket vizsgálunk, 
mint a táj, a közterületek, a megállóhelyek, információs táb-
lák, a turizmus különböző ágaihoz (zarándok/gasztro/bor/
aktív/egészségturizmus) és a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
építészeti és táji beavatkozások. Meg kell felelni a jövő kihí-
vásainak is, kiemelt témaként szerepel többek között a hőszi-
getelés, a megújuló energiákhoz kapcsolódó berendezések, az 
akadálymentesítés, a kockaházak felújítása, a szelektív hulla-
dékgyűjtés, a gépkocsik elhelyezése, a forgalomlassítás. Ezek-
nek erős, az arculatot meghatározó szerepe van. 

 KINEK SZÓL EZ A KÖNYV? 
Ha Ön

▶ megbízóként (helyi lakosként vagy egy település vezetőjeként) vagy befektetőként 
építeni, bővíteni, átalakítani, felújítani szeretne a Pilis térségében

▶ tervezőként érdeklődik a térség építészeti karaktere iránt
▶ döntéshozóként szeretné jobban megismerni a tájegységet

akkor ez a könyv Önnek készült.

Az ÉTAK célközönsége a település vezetőin kívül a döntéshozás valamennyi szintje. Fontos, 
hogy a helyi/megyei/országos pályázatok kiírásakor, az egyes célok meghatározásakor min-
denki számára rendelkezésre álljon az adott régióról szóló rendszerezett tudás. Rendkívül 
sok kárt okozhatnak ugyanis a térségi sajátosságoknak ellentmondó, azokat figyelembe nem 
vevő pályázatok, fejlesztések. Ma sok esetben mind a települések mind pedig a lakosság szá-
mára az egyedüli tőkét e pályázatok támogatása jelenti. Egy-egy rossz döntés következtében 
pedig évtizedekre, vagy annál hosszabb időre sérül a településkép, az arculat. Az e kézikönyv 
segítségével meghatározott pályázati cél egy jól előkészített helyi terepet tud megcélozni.
A döntéshozók mellett célközönség a lakosság is, ezért a ház helyétől a nyílászáró cseréig a 
kerítésen át minden fontosabb témára kitérünk, jó példák gazdag képanyagával inspirálva 
a tervezést.

 A KÖNYV HASZNÁLATA
▶ az egyes témák keresését a tartalomjegyzék mellett segíti
▶ a főszöveget rövid összefoglalók kísérik minden fejezetben
▶ a főszöveg mellett kiegészítő információkat találni 
▶ az alapelvek és a térségi sajátosságok mellett konkrét ajánlásokat adunk az egyes 

témákban
▶ a jó és a kerülendő példák vizuálisan is elkülönülnek



Ez a könyv nem tartalmazza a vonatkozó szabályokat és tör-
vényi előírásokat. A kézikönyvben megfogalmazott ajánlások 
azonban megfelelnek az előbbieknek. A cél nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem a valós ér-
tékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 
Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett 
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a térség karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. A tervezés során mindig 
figyelembe kell venni a helyi építési szabályokat, a településrendezési terveket, a főépítészi és 
tervtanácsi javaslatokat, valamint az illetékes építésügyi és műemlékvédelmi hatóságok állás-
foglalását.
A jó példáknál helyi, régiós, országos és nemzetközi kitekintésre is törekedtünk.

rossz példa, 
kerülendő

kiegészítő 
információk

jó példa, 
követendő

rövid 
összefoglalók



automatizálással felszerelt, hagyományos, modern, többge-
nerációs stb.), melyeket megosztunk az építésszel. Kerülen-
dők a túlzott méretek, melyek többletköltséget jelentenek 
mind az építés, mind pedig a fenntartás terén. 

 HA FELÚJÍTUNK
A régi épületeket sokan 
terhes örökségnek látják, 
amelytől szabadulni igye-
keznek, akár bontás árán 
is. Való igaz, sok nehézséget 
kell leküzdeni, ha az értékő-

rzést tartjuk szem előtt, de a végeredmény kárpótol bennün-
ket. Ebben segít minket egy tapasztalt építész. Ha ezt nem 
vállaljuk, akkor bontás helyett keressünk egy üres telket, 
ahol szabadabban megvalósíthatjuk álmainkat.

 A TELEK 
 KIVÁLASZTÁSA

Egy-egy területre eltérő te-
lepülésképi előírások érvé-
nyesek, melyek eleve meg-
határozhatják épületünk 
jellegét: a tető formáját, a 

fedés típusát, a kerítést stb. Tájékozódjunk a terület sajátos 
tulajdonságairól (széljárás, benapozás, szabályozás, fejleszté-
si kilátások), a szomszédban várható beépítésekről és azok 
hatásairól, a közművesítés mértékéről. Már a telek kiválasz-
tásakor kérjük építész segítségét!

ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK...

HA ÉPÍTENI, FELÚJÍTANI 
KÍVÁN A PILISBEN
A helyi közösség a múltban is hozott szabályokat, ennek köszönhető a vidék mai varázslatos, 
rendezett arca. Napjainkban kiemelt fontosságú az értékőrzés és az iránymutatás, az itt megje-
lenő építészeti színvonal, nívó. Az egyes településekre vonatkozó előírásokról a helyi főépítész 
ad felvilágosítást. Felkeresése még a telek megvásárlása előtt javasolt. Feltétlenül ajánlott a 
térségre vonatkozó jelen kézikönyv (ÉTAK) lapozgatása, a választott település Településképi 
Arculati Kézikönyvének (TAK) átolvasása.

 IGÉNYEK MEGFOGALMAZÁSA 
Mindenekelőtt fel kell mérnünk anyagi lehetőségeinket, 
és a család életviteléhez vagy a megbízás céljához igazo-
dó valós igényeinket. Ennek alapján összeállíthatunk egy 
építési programot (szobaszám, fontosabb berendezések 
helyszükséglete, tárolási igények, háztartás jellege, kedvelt 
hangulatok stb.), kiemelve a számunkra lényeges tervezési 
szempontokat (akadálymentes, ökologikus, passzív, épület- 
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 HOGYAN 
 VÁLASSZUNK 
 ÉPÍTÉSZT?

Nem érdemes spórolni a ter-
vezési díjon, amely elenyésző 
az épület négyzetméterárá-

hoz képest. Egy kvalitásos építész terve komoly költséget, és 
nem kevés bosszúságot takarít meg számunkra. A tervezéssel 
(legyen az átalakítás vagy új épület) építészt bízzunk meg, akit 
elsősorban a referenciamunkák alapján válasszunk ki! Ebben 
segítségünkre lehetnek a szakfolyóiratok, az építészek saját 
honlapjai, arculati kézikönyv jó példái. Bátran csengessünk 
be egy-egy tetszetős házba, bármerre is járunk. A büszke tu-
lajdonosok, általában szívesen megadják elérhetőségét, amely 
alapján célszerű megtekinteni néhány további munkáját is. 
Az engedélyezéshez vagy a bejelentéshez szükséges tervdoku-
mentáció mellett a kiviteli terv garantálja számunkra, hogy 
átgondolt részletekkel, az előirányzott költségkereten belül 
maradva, építészetileg magas színvonalú, értékálló épület szü-
lessen. 

 AZ ÉN HÁZAM 
 AZ ÉN VÁRAM
Egykor minden ház ha-
sonlatos volt a többihez: a 
környéken beszerezhető épí-
tőanyagokból, az általános 
életkörülményekhez igazod-

va épült, a méreteket, nyílásrendeket a meglévő formák után alakították. Mint rész az egész-
ben, a ház rokonságot vállalt a többi házzal. Nem különb emlékmű akart lenni, hanem együtt 
kívánt élni velük. Ugyanakkor két egyforma ház nem volt egy településen sem! Építtetője 
azt a maga lelkéhez, szükségleteihez alakította. A különbség főként a homlokzati díszítésben, 
részletmegoldásokban volt tetten érhető.
Manapság házunknak vajon mennyiben kell tükröznie egyéniségünket? Befolyásolnak-e a 
divatok? Házunk a magunk és családunk számára épül, általában életünk egyik legnagyobb 
vállalkozásaként. A jó épület nem csupán ízlés kérdése. Vannak meghatározható technikák, 
eljárások, amelyek alkalmazásával jól használható, a helyi építészeti karakterhez igazodó, ará-
nyosabb és esztétikusabb épület építhető.

 A KÖZ ÉPÜLETE
Ha középületet építünk vagy újítunk fel, a példamutatás 
bizony hatványozottan igaz a minőségi hazai anyagok hasz-
nálata, a fenntarthatóság, a tartósság vagy adott esetben az 
értékőrző felújítás, hőszigetelés, vagy éppen a közterületek 
kialakítása terén. A középület a közösségért való nemes szol-
gálat helyszíne, ezt kell hogy tükrözze megjelenése is.

 A KÖZ TERÜLETE 
Egy település hangulatát elsősorban a közterületek (utcák, 
terek, zöldsávok, fasorok, parkolók, utcabútorok stb.) jellege, 
minősége adja: keretet ad, kedvező vagy éppen taszító be-
nyomást kelt. Egy település akkor vonzó és élhető a közösség 
számára, ha ez a benyomás kedvező. Éppen ezért nem beszél-
hetünk épületről a hozzá tartozó közterület nélkül. Minden 
esetben tervezzük meg az épület előtti növénysávot, a bur-

kolatot, a parkolást, a kapubehajtót. Hiába csinos a ház, vagy a házak sora, ha rendezetlen, 
elhanyagolt, vagy éppen átgondolatlan a környezete.

EGY JÓ 
ÉPÜLETBŐL 
NÍVÓS KÖZ-
TERÜLETBŐL 

MINDENKI 
PROFITÁL!

Az épület nem önma-

gában áll: része egy 

adott utcaképnek, a 

városképnek, sőt, a táj 

egészének. 

Az épület „haszna” 
a gazdáé, azaz az 

építtetőé, a látvány 
azonban mindenkié! 

Az épületeket 
keretként a 

közterület fogja 
egybe. Egy 

település akkor 
vonzó és élhető, 
ha ez a keret jó 
benyomást kelt. 
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PILIS–DUNAKANYAR

A PILIS TÉRSÉGE
 FÖLDRAJZI HELYZET
A fővárostól északnyugatra, a Duna kanyarulatának ölelésében 
emelkedő, mintegy 400 km2 kiterjedésű hegyvidéket már a közép-
kori forrásokban Pilis névvel illették, noha ma már ismert, hogy 
kőzettani szempontból két különböző részre osztható: az üledékes 
eredetű Pilis hegységre és a vulkanikus eredetű Visegrádi-hegység-
re. A máig élő közös elnevezés mégis helyénvaló hiszen történelmi 
szempontból és fejlődését tekintve is egységes területként kezelen-
dő. A feltehetően szláv eredetű pilis szó a szerzetesek tonzúrájára 
utal, és valóban: a hegyek legmagasabb csúcsai többnyire kopa-
szok, míg az alacsonyabban fekvő részeket azonos jellegű erdőta-
karó fedi. A hasonlat nem véletlen: barlangjai egykor remetéknek 
adtak otthont, és az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pá-
losok születése is e területhez kötődik. Ez az őskortól lakott terü-
let több száz barlangjával, kolostorromjával, forrásaival, változatos 
élővilágával, érdekes geológiájával, csodálatos kilátópontjaival és 
egyedi településeivel hazánk egyik legjelentősebb turistacélpontja. 
Területe két megye (Pest és Komárom-Esztergom), illetve három 
járás (Esztergomi, Szentendrei, Pilisvörösvári) között oszlik meg.

[A kilátópontokról jól láthatók mind a magasan fekvő, 
mind a völgyek területén éktelenkedő táj- és épületsebek!]
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 ÉGHAJLAT
A Pilis hegység éghajlatára a Duna vízfelülete és az erdős táj kedvező befolyással van: a nyár 
mérsékelten meleg, a tél nem túl zord, a napfényes órák száma közepes. A Pilis hegyvonulat 
iránya megegyezik a csapadékot hozó uralkodó széliránnyal, így a terület csapadékban nem 
mondható gazdagnak, ráadásul lényegesen több jut a nyugati és északnyugati részekre, mint 
a keleti, délkeleti lejtőkre. Általánosságban elmondható, hogy a magasság növekedésével 
csökken a hőmérséklet, azaz a szubmediterrán jellegű Duna menti területekkel szemben 
zordabb és csapadékosabb a tél, és üdítően hűvösebbek a nyári hónapok. Ugyanakkor nő 
a napsütéses órák száma, a téli hónapokban a hegygerincek és hegycsúcsok időjárása napo-
sabb a ködös és hűvös hegylábi területeknél, fagyos völgyekénél. Az uralkodó szélirány a tel-
jes Pilisre északnyugati. Ne feledjük, hogy a Kárpát-medencében a négy évszakkal szemben 

emeljük házainkat: a tél hideg, de hirtelen jöhet a melegebb 
tavasz, majd a forró nyár, a csapadékos ősz. Számolnunk 
kell a jelentős mennyiségű és időnként intenzíven érkező 
csapadékkal (víz, hó, jég), a viharos szelekkel, a tavaszi ára-
dásokkal. Ezért nem építhetünk azokkal a módszerekkel, 
melyek egy északi, vagy egy mediterrán vidék sajátjai.

[Az északnyugati szél ereje olykor viharossá 
fokozódik, melyre az épületek telepítésekor legyünk 
figyelemmel!]

i
Az egyedi tájértékekről 
a megyei Értéktárban 
és TájÉrték Kataszter 
(TÉKA) programban is 

tájékozódhatunk!
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 KŐZETEK ÉS VÍZRAJZ
A Pilis hegység alapkőzete mészkő és dolomit, melyek a vizeket a mélybe vezetik, 
ezért a felszín igen vízszegény, viszont a mélyben egységes karsztvízrendszer képző-
dik, a hegylábaknál források fakadnak. A Visegrádi-hegység a Börzsöny ikertestvére, 
amitől a Duna választotta el. Vulkáni andezit és tufa alkotja az alapkőzetet, amelyek 
a felszíni vizeket nem eresztik át könnyen, ezért számos patak szabdalja. Ezek mind a 

MÉSZKŐ

i
A vízügyi tudnivalókról 

a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

www.kdvvizig.hu, 
a pilisi forrásokról a Pilisi 

Parkerdő www.parkerdo.hu 
honlapján tájékozódhatunk. 

Dunába folynak. A hegység területén több védett forrás 
fakad, valamint rengeteg barlang található. A két hegy-
ség peremterületein hévizek törnek fel, a belterületeken 
számos tavacska található. A Duna árvizei a hóolvadást 
és a nyári esőket követően jellemzők, ezekben az idősza-
kokban a kisebb patakok is gyakran haragossá válnak, és 
kilépnek medrükből. 

[Tájékozódjunk a vízügyi sajátosságokról!]

 KŐZETEK – HELYI ÉPÍTŐANYAGOK
Az egyedi településképet döntően befolyásolja a helyben 
kitermelt építőkövek használata. A Pilis területén számos 
bánya még ma is működik (Üröm, Budakalász, Ezüsthegy, 
Pilisjászfalu, Dunabogdány stb.). Kiemelt értéket képvisel-
nek a lábazatokon, kerítéseken, támfalakon és kapuoszlo-
pokon megjelenő tradicionális építőkövek. Általánosságban 
elmondható, hogy minél északabbra haladunk, annál söté-
tebbek a hagyományosan használt kövek. Míg Budakalá-
szon, Pomázon, Csobánkán és Pilisvörösváron a travertin 
(édesvízi mészkő) és a hárshegyi homokkő használata a jel-
lemző, addig Dunabogdány, Leányfalu, Visegrád és Eszter-
gom környékén főként andezittel találkozhatunk. A teljes 
pilisi területre igaz a bazalt vagy andezit kockakő burkolat 
használata, mely hozzájárul a hangulatos utcaképhez. 

[Távoli földrészekről ideszállított kövek helyett helyi 
építőköveket használjunk!]

ANDEZIT

PILIS–DUNAKANYAR
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 TALAJ
Több talajtípussal találkozhatunk a Pilisben, melyek változatos mezőgazdaságnak adnak 
otthont: az erdők mellett a rétek-legelők, szántók és szőlős területek jelentősek. A hegyvidé-
ken inkább az alacsony termőképességű talaj a jellemző, a Duna menti kedvezőbb talajt a 
mezőgazdaság jól hasznosítja. Számos esetben kell térfogatváltó agyaggal számolni, mely az 
alapozásnál különös odafigyelést igényel. 
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i
A természeti értékekről 
bővebben a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park honlapján.
www.dunaipoly.hu, az 
erdőkkel kapcsolatos 
aktualitásokról a Pilisi 

Parkerdő honlapján lehet 
tájékozódni:

 www.parkerdo.hu



VILÁGÖRÖKSÉG  
VÁROMÁNYOS HELYSZÍN
A Pilis térségét több világörökségi várományosi helyszín is érinti:

▶ A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza 
▶ Az Esztergomi és Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint az egykori 

Pilisi Királyi erdő területe 

 KÜLÖNLEGES TÁJ
A Pilis térsége nem csupán azért különleges, mert egy nagyon szép vidék, hanem azért is, 
mert annak ellenére, hogy egy kétmilliós világváros szomszédságában fekszik, több mint 
ezer éve őrzi területi egységét. Már a középkorban speciális jogállású királyi erdőterület 
volt. 

 KIRÁLYI ERDŐ
A középkori királyi erdőterületek a királyi birtokok egy 
speciális csoportját alkották, melyek egy erdőterület és egy 
királyi rezidencia, vagy rezidenciák együttesét jelentették. 
Ezek kívül estek a közjogon: a király számára, főleg vadászat 
céljára elkülönített területek voltak, elsődleges céljuk a kirá-
lyi udvar vadhússal való ellátása volt. Mindez kihatással volt 
a terület településszerkezetére is. Az erdőterületen belül alig 
jöttek létre falusias települések, vagy azok az erdő funkcióval 
összefüggő speciális települések voltak. Emellett külön kirá-
lyi házak, vadászházak épültek, míg más személyek, testüle-
tek birtoklását teljesen kizárták. Ez alól kivételt csak egyes 
egyházi intézmények jelentettek, elsősorban kolostorok. Az 
állandó királyi rezidencia kialakulása előtt, a középkorban 
hazánkban is az „utazó királyság” érvényesült, a nagyobb 
ünnepeket követve vándorolt az udvar. Ennek a szokásnak 
nagyon gyakorlati okai voltak: az uralkodói jövedelmek jó 
része terményjáradék volt, amelyek szállítása drága volt, így 
azokat a helyszínen élték fel. Ilyen jelentős, főbb királyi köz-
pont volt Esztergom, Óbuda, Visegrád. Érdekesség, hogy e 
három helyszín között a Pilisen át királyi gyorsforgalmi út is 
futott, részben a római úttal fedésben. Az út mentén álltak 
a királyi alapítású kolostorok, a dömösi prépostság egyben 
királyi szálláshely is volt. 
Európa sok száz ilyen királyi erdejéből mára alig néhány 
maradt meg. Éppen ezért a Pilis térsége kiemelkedő je-
lentőségű, hiszen itt a középkori Királyi Erdő valamennyi 
eleme együtt megtalálható: a királyi központok (Visegrád 
és Esztergom), a vadászterület (pilisi erdők), vadállomány 
(a középkorban is vadászott gímszarvas, őz és vadkan) és a 
királyi házhoz köthető vallási létesítmények (a ciszterci és 
pálos kolostorok romjai). 

PILIS–DUNAKANYAR
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[A környezet érzékeny-
sége, a természeti táj 
dominanciája miatt 

kiemelkedően fontos 
az új létesítmények, 
területhasználat táj-

ba illesztése! Amilyen 
könnyű megsebezni 
a tájat, olyan nehéz 

begyógyítani a tájban 
és a látványban ejtett 

sebeket!]



 KOLOSTORTÁJ
A Pilis területe az egyik legjobban azonosítható középkori ko-
lostortáj.  Az egykor itt élt pálos és ciszterci szerzetesek tudatos 
tájátalakító tevékenységének nyomai még ma is fellelhetők, a 
kolostorok romjai építészettörténeti jelentőségűek. A királyi 
erdő területén a modern kor átalakulásai sem pusztították el a 
legfontosabb tájelemeket. A manapság egyre inkább kutatott 
tájelemek (például mesterséges tavak nyomai) mellett az épí-
tett elemek ugyan töredékesen, de fellelhetők.

 SOKNEMZETISÉGŰ VIDÉK
A török háborúk után az elnéptelenedett területekre lassan 
visszaszivárgott a pusztításokat túlélő, de igen megfogyat-
kozott magyar lakosság, és szlovák, szerb és német telepesek 
érkeztek. Az új falvak minden esetben a középkori királyi 
kolostorok romjaihoz kapcsolódtak, határhasználatukban is 
igazodva a középkori területhasználathoz. 

 TUDATOS VÉDELEM
Az egykori falvak erdőgazdálkodási, mezőgazdasági jellege a 
mai napig fennmaradt. A középkori királyi erdőével lényegé-
ben megegyező területen létrehozott Pilisi Tájvédelmi Körzet, 
jelenleg a Duna–Ipoly Nemzeti Park pilisi tájegysége, egy-
ben UNESCO bioszféra rezervátum biztosítja létét. Ennek 
is köszönhető, hogy nem jelentek meg a modern iparosítás 
és tömeges betelepülés romboló tényezői. Nem telepítettek 
ide jelentős közlekedési infrastruktúrát, óriási ipari létesítmé-
nyeket. Bár csupán néhány kilométerre van egy több milliós 
nagyvárostól, integritása a mai napig fennmaradt, és nagyban 
emeli e nagyváros élhetőségét, életminőségét.

 JELENTŐSÉGE
A Pilis térségének jelentőségét tehát nem famatuzsálemek adják, hanem az a meglepő tény, 
hogy ez az erdőterület ma is pontosan ott van, ahol a középkorban. Az alapító szellem im-
pulzusa ezer év után hat, melynek mi vagyunk az örökösei. További fennmaradása tőlünk 
függ. A magyar és az európai történelem kiemelkedő helyszíne, ahol közel 150 éve folyik 
kutatás a történeti és természeti értékek feltárására vonatkozóan. Jelentős társadalmi érdek-
lődés célpontja, a turizmus mellett a kiköltözők száma is egyre nagyobb. A Pilis évszázadok 
óta szakrális központ, melynek a jelentőségét, spirituális erejét és ezoterikus rejtélyét taglaló 
irodalom igen számottevő. 
Jogos igény, hogy e különleges térség egységes hangulatot, harmóniát, jelentőségéhez illő 
építészeti nívót tükrözzön.

i
A Pilis a Budapest–Közép-

Duna-vidéki turisztikai régió 
része. A pilisi királyi erdőről 
a www.vilagorokseg.hu, 
a pilisi zarándokutakról a 

magyarzarandokut.hu és 
a viamargaritarum.info 
honlapon tájékozódhat. 
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TÁJKARAKTER
 BEÉPÍTETLEN JELLEG
A középkorban a királyi erdőterületen belül alig jöttek létre falusias települések, vagy azok 
az erdő funkcióval összefüggő speciális települések voltak, összefüggő erdőterületekkel. Ez 
a beépítetlen jelleg máig megmaradt, a Pilis szívében fekvő falusias településekkel egyetem-
ben, melyek a történeti tájhasználatot követik.

 KIBILLENŐ SZIKLÁK
A Pilis-hegység vonulatának tipikus képe a kéregmozgások következtében felszínre buk-
kanó, féloldalasan kibillenő, több száz millió éves mészkőrögök sora az esztergomi Strá-
zsa-hegytől, a kesztölci Kétágú-hegyen át egészen a Kevélyekig. Ezek délnyugati oldalán 
meredek, sziklás letöréseket láthatunk, melyek kivilágítanak az észak-kelet felé ellaposodó 
felszíneken megtelepedett haragoszöld erdőségek hátteréből.

 SZIMBIÓZIS
Az erdőkkel fedett hegyek 
és a víz közelségének élmé-
nye (Duna és hegyek, vagy 
patakok és hegyek), a velük 
való közvetlen kapcsolat 
alapvetően meghatározza 
a települések táji jellegét és 
hangulatát. A Duna menti 
települések esetén a folyó 
menti magból indult a te-
lepülés terjeszkedése, majd 
a lakóterületek idővel a 
dombokra húzódtak. Szinte 
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mindenfelől a természet és az épített környezet egészséges szimbiózisa érzékelhető, melynek 
legszebb részei azon átmeneti helyzetek, ahol az épített környezet és a természeti táj, a település 
és az erdők/vízfolyások találkoznak egymással. Ez a nagymértékű visszaerdősültség történetileg 
csak a szőlőtermelés 1800-as évek végi visszaszorulása után indult meg. A mai településképnek 
azonban e rendkívül dús, alapvetően zonális lombhullató, kisebb részt örökzöld növényzet 
elengedhetetlen eleme, mely szinte hangsúlyozza, kiemeli a topográfiai adottságokat. 

 VIZEK
Jellegzetes tájszerkezeti elemek a hegyoldalról lefutó, a lakó-
területeket átszelő patakok. A patakvölgyekben természet-
közeli területek nyújtóznak, a patakokat, tavakat nádasok, 
vízparti erdők szegélyezik. A tájképben megkülönböztethe-
tően jelennek meg a mesterségesen telepített részek, néhol 
fenyvesek. A Duna menti ligeterdők botanikai és zoológiai 
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értékén túl jelentős tájképi értékkel rendelkeznek, ezért védelmük nem csak természeti, de 
településkép szempontból is nagyon fontos.

 MŰVELÉSI ÁGAK 
A pilisi táj a művelési ágak sokasága miatt is roppant változatos képet mutat. A dombol-
dalakon legelők, szántók és hatalmas kiterjedésű napsütötte szőlőskertek; a dombok kö-
zötti völgyekben, vízfolyások mentén rétek, a kevésbé vizenyős helyeken a szántóföldek 
hosszúparcellái, a magasabb területeken erdők találhatóak. A folyóparti települések parton 
elhúzódó városteste a völgyekben egyre ritkuló beépítéssel nyúlik be a tájba. A beépítettség 
feloldódása és beépítetlen tájjal való találkozása, a települések mögötti domborzat és a na-
gyon intenzív sűrű növényzet a településkép legmeghatározóbb elemei.

 KILÁTÁS, RÁLÁTÁS
A táj jellegéből adódóan a vizuális kapcsolatok erőteljesek és rendkívüli mértékben érvé-
nyesülnek.

A TÁJKARAKTER ELEMEI A PILIS 
TÉRSÉGÉBEN

▶ beépítetlen jelleg, középkori gyökerekkel

▶ a Pilis és a Visegrádi-hegység eltérő alapkőzetéből adó-

dó változatos megjelenés

▶ a Pilis hegységben az erdős háttérből felszínre bukkanó, 

kibillenő mészkő rögök, vízszegény felszín alatt a mély-

ben karsztvízrendszer, barlangok, különleges sziklaalak-

zatok

▶ a Visegrádi-hegység vízmegtartó vulkanikus alapkőzete, 

mély szurdokvölgyekkel tagolt felszíne, patakokkal, for-

rásokkal

▶ a Duna-parti területek változatos vízjárása, időszakosan 

vízzel borított területek, árvíz elleni védelem elemei

▶ az északi és pannon flóraelemek találkozásánál megjele-

nő különleges növényzet 

▶ a nagy, összefüggő területeket alkotó erdők, a kiterjedt 

erdőgazdálkodás, az egykori mészégetés és bányászat 

nyomai

▶ egykori királyi erdő révén egy nagy egységben megma-

radt terület, jellegzetes szakrális épületromokkal, a hozzá 

kapcsolódó településekkel

▶ kolostortáj, az egykori ciszter és pálos kolostorok tudatos 

tájalakító tevékenységének nyomaival

▶ szőlőtermelés a napsugarakat visszaverő fehér mészkő-

sziklák tövében

▶ remek kilátást nyújtó hegycsúcsok, kilátók, túraútvona-

lak és ezekhez kapcsolódó épített elemek

▶ az egykori római limes vonala a Duna mentén, az őrtor-

nyok romjaival.
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A TÁJHASZNÁLAT EGYKOR
Az emberi tevékenység (megtelepedés, földművelés, határhasználat, nyersanyag kiaknázás) 
olyan átalakításokat eredményez a bennünket körülvevő tájban, melynek nyomai évszáza-
dokkal később is jól beazonosíthatók. A táj olvasható. 

 KOLOSTORTÁJ
A kolostorokhoz mesterségesen kialakított vízszabályozási rendszerek, halastavak, határhasz-
nálati rendszerek, olykor ipari tevékenység (üveggyártás, fémfeldolgozás, padlótégla készítés) 
kapcsolódhat. Minden egyes közösségnek megvolt a maga tájhasználati rendszere. A spirituális 
életforma és a remeteség mellett a kolostorok jövedelemforrásai között szerepelhetnek például 
a vízimalmok, halastavak, termőföldek, majorságok (pl. Pomáz, Nagykovácsi-puszta). Az adott 
saját tevékenységi kör ezen elemek tudatos kolostori tájalakító munka során jöttek létre, a Pilis 
tekintetében a ciszterek és a pálosok tudatos tájhasználatának nyomait találjuk. Ezen elemek 

pusztulása nem volt olyan mértékű, mint az épületeké, felmé-
résüket a tájrégészet végzi. 

 IPAR, BÁNYÁK
Az egykori falvak erdőgazdálkodási, mezőgazdasági jelle-
ge a mai napig fennmaradt, jelentősebb iparosításra nem 
került sor. A felszínt mesterségesen formálják az egyko-
ri, valamint a ma is működő kőbánya területek. A régen 
bezárt bányák területe már erdővel többé-kevésbé benőtt, 
azonban a nemrégiben felhagyott, ill. a működő dolomit 
vagy kőbányák kopár foltokként jelennek meg a tájban. A 
régi mészégető kemencék nyomai, mint ipartörténeti em-
lékek a település határában számos helyen megtalálhatók.
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 RÓMAI ÉS KÖZÉPKORI UTAK
A Pilist több, a középkorban már használt út szeli át, arról már megoszlanak a vélemények, 
hogy ezeket valóban a rómaiak építették-e, de meglétük vitathatatlan, ahogy az is, hogy a 
környéken számos római kori emléket találunk. Nagy valószínűséggel a hegység belsejében 
található „Római út” ennek a mai Esztergomot vagy Pilismarótot Aquincummal összekötő 
főútvonalnak a lerövidítésére szolgált. Érdekesség, hogy Esztergom, Óbuda, Visegrád között a 
Pilisen át királyi gyorsforgalmi út is futott, részben a római úttal fedésben. Az út mentén álltak 
a kolostorok, a dömösi prépostság egyben királyi szálláshely is volt.

 ERDŐGAZDÁLKODÁS, MEZŐGAZDASÁG
Az hegyoldalakon folyó erdőgazdálkodás mellett az erdőket, főként a patakok mentén értékes 
rétek, korábban szénagyűjtő helyek, kaszáló rétek szakítják meg ma is, amik a települések 
korábbi erdőgazdálkodása mellett gyepgazdálkodást is lehetővé tették, hiszen az erdei fűszéna 
értékes volt az állatok takarmányozásában. Az ártéri erdőkben is erdőgazdálkodás folyt.

 SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS
A pilisi térség déli kitettségű lejtőin egykor igen jelentős 
volt a szőlőtermesztés, melyet a 19. századi gyökértetű 
járvány (filoxéra) megakasztott. Az alacsonyabban fekvő 
domboldalakon volt jellemző a gyümölcs és szőlőtelepí-
tés. Minden, arra alkalmas fekvésű településnek megvolt 
a maga különleges fajtája (bogdányi dinka, szentendrei 
kadarka stb.) Érdekesség, hogy már középkori oklevelek-
ben említik a mai Pomáz és Budakalász térségének gyü-
mölcsöseit. Tradicionálisan szőlőt, málnát, cseresznyét 
termesztettek. Nyomokban ma is megtaláljuk a korábbi 
gyümölcsösöket, bár jelentőségük sajnos csökkent. 
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A TÁJHASZNÁLAT MA
Ez a tájhasználat az 1970-es évekig jelentős változást nem mutatott, azonban a növekvő 
lakosság miatt először az egykori szőlőhegyek és zártkertek épültek be, majd a szántóföl-
dekre is sor került. Jellemző folyamat, hogy a Dunára/hegyvidékre páratlan panorámával 
rendelkező hegyoldalak felkapott üdülőterületté alakultak.
Részben az agglomerációs helyzetből adódik, hogy ma már a tájat nem úgy használjuk, mint 
eleink. A korábbi legelők, kaszálók, gyümölcsösök, szántók sorra beépülnek, a mai ember 
lakik és nem él a térség fővárosközeli településeiben. A szőlő- és gyümölcstermesztés vissza-
szorulásával erőteljesen előtérbe került a lakófunkció. Az erdőgazdasági táj mellett a lakó- és 
üdülőtáj, illetve a kertgazdasági táj a meghatározó. A sík mezőgazdaságra alkalmas területeken 
sok helyütt zöldség- és földieper termesztés folyik. A mezőgazdasági területeken főként szán-
tóföldi növénytermesztés zajlik, állattartás elsősorban a lovardákhoz kapcsolódóan történik.

 SZŐLŐK, GYÜMÖLCSÖSÖK
Ma főként Kesztölc térségében folyik minőségi bortermelés, de például Szentendre és Du-
nabogdány térségében új telepítések is megjelentek. Manapság kezdik újra felismerni a gyü-
mölcstermesztés közösségi és gazdasági jelentőségét.

 DUNA
A kis és nagy Duna-ág a meghatározó vízrajzi tájelem, part-
ját több helyen egykor állatok itatására, fürdőzésre, mosás-
ra használták egykor. Az árvízvédelmi töltések a hetvenes 
években épültek, több helyen víznyerőkutakkal teli védett 
bázis húzódik. A vízminőség egyre javul, ma sok helyen 
fürdésre alkalmas szakaszok is vannak. A 19. században 
vízimalmok is működtek, mára ezek eltűntek. A Duna- 
parti sóderos részek anyagnyerő helyként is szolgáltak. A 
kavicsbányászat mára a legtöbb helyen megszűnt, a bánya-
tavak kis része szabadidős célokat szolgál. A nyolcvanas 
évek végén az egyik legszebb szakaszon vízlépcső építéséről 
döntöttek, melynek járulékos elemei részben megépültek, 
a felhagyás után az érintett szakasz az ún. állatorvosi ló 
valamennyi hátrányos ismérvét hordozza.
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KONFLIKTUSHELYZETEK A PILIS 
TÉRSÉGÉBEN

▶ Mivel a parkerdő Budapest vonzáskörzetéhez tartozik, gya-

korlatilag a főváros kiterjesztett, napi szinten elérhető zöldfe-

lülete, ezért a természetvédelem mellett biztosítani kell az itt 

élők természetjárási, rekreációs és sportolási igényeit. 

▶ Jelentős a bakancsos-, zarándok- valamint biciklis túrizmus, 

számos helyen jellemző a téli sportolás is, melyekhez épített 

elemek kapcsolódnak, gyakran koncepció nélkül, bódésze-

rűen.

▶ Az erdőgazdasági feladatok ellátására kiépített utak a védett 

területek felé vonzzák az autósokat – ezért a természetes 

élőhelyek és a természetjárás közötti harmonikus egyensúly 

megteremtése kiemelten fontos. 

▶ Az árvízvédelem és a Duna-part használata között egyen-

súlyt kell találni.

▶ Az agglomerációs helyzet miatt nő a beépítés, akár egykori 

kiváló szőlőtermő domboldalakon.

▶ A felhagyott területeken invazív fajok jelennek meg.

▶ Bányák, felhagyott bányák újrahasznosítása, rekultivációja 

megoldást kíván.

▶ Az idegenforgalom nagyobb léptékű épületei [  lásd viseg-
rád] olyan jelentős forma- és léptékváltást képviselnek, me-

lyek nem tudnak a település egyéb területével szervesülni.

▶ Az egyes épületek, tereptárgyak tájba illesztése, a látvány vé-

delme sokszor sérül.

▶ Az intenzív erdőgazdálkodás következtében megszűntek a 

változatos élőhelyek, a hagyományos tájképi feltárulás - me-

lyek helyreállítása a jövő feladata.

▶ A szőlő visszatelepítése sokszor bürokratikus akadályokba is 

ütközik, pályázati úton lehetne motivációt és inspirációt adni 

a fiataloknak, hogy e régi tradíciót újraélesszék.

 PARKERDŐK, ERDŐKEZELÉS
A parkerdőgazdasági tevékenység kialakulásával az erdőterületen szabadidőközpontokat lé-
tesítettek (Kis-Villám, Mogyoró-hegy).
Az erdő, illetve az erdőkezelés meghatározó szerepet tölt be a táj alakításában. Minden egyes 
erdőrészlet esetében részletes kezelési terv írja elő az adott helyen elvégzendő feladatokat. A 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén az erdőkezelés során kiemelt szempont a 
természetvédelem és az élőhelykezelés. Az „Élettel teli tölgyesekért” című új projekt keretén 
belül például a Natura 2000 hálózathoz tartozó, közösségi jelentőségű tölgyes élőhelyek 
biológiai sokféleségének a megmentése és fejlesztése a cél, vagyis olyan mikroélőhelyek 
létrehozása, amely a speciális élőhelyigényű fajoknak nyújtanak megfelelő környezetet. 
Cél, hogy vágásos erdőgazdálkodás következtében korban homogenizálódott tölgyerdők-
ben ismét megjelenjenek a különböző korú (fiatal, idős, elpusztult) egyedek is, melyek 
sok különleges és értékes állat- és növényfajnak nyújtanak életteret, menedéket. Emellett a 
mintaterületeken tudatosan visszaszorítják az agresszíven terjedő, tájidegen növényfajokat, 
hogy helyet adjanak a természetes növényzetnek. Az ilyen tölgyerdők ellenállóképessé-
ge jelentősen növekszik, a változó klimatikus viszonyok között is 
hatékonyabban ellenállnak a káros környezeti hatásoknak (pl. 
rovarinvázió, természeti katasztrófák). 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

TERMÉSZETI  
ÉRTÉKEK
A Pilis térségének (mely nem csupán a Pilis-hegységet fog-
lalja magába, hanem egy nagyobb kiterjedésű, a Dunáig el-
nyúló, a Budai-hegység északi oldalát is, melynek történelmi 
fejlődése 1000 éve egységbe foglalja e vidéket) kiemelkedő 
adottsága, hogy bővelkedik a természeti értékekben. Ezek 
részben a természeti táj, a környező hegyvidékek adta ér-
tékek – erdők, források, sziklák, értékes természet közeli 
gyepek, és a különböző terepalakulatok, részben pedig az 
emberi beavatkozás eredményeként létrejött parkok, kertek, 
fasorok, és az értékes faegyedek, növényzet. 

 KIEMELKEDŐ TERÜLETEK
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK
A Pilis és a Visegrádi-hegység jelentős részét magába foglalja 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, ami három nagy táj-
képi egység - folyóvölgy, hegység és síkság - találkozásánál 
jött létre, ez adja a terület nagyfokú változatosságát, amely 
egyedülálló az országban. A térség egy része bioszféra rezer-
vátum is, az országos ökológiai hálózat része, valamint nagy 
területére kiterjed a Natura2000 hálózat is. Ezek kategóriák 
különböző védettséget biztosítanak, de mind azt a célt szol-
gálja, hogy ezt az egyedülálló és néhol még érintetlennek 
mondható tájat, ezen belül a folyókat és a felszín alatti víz-
készleteket, az érintett területek erdeit, termőtalaját és más 
megújuló erőforrásait, valamint a kultúrtörténeti értékeket 
megőrizzék és megóvják. 

FAGYAL

GALAGONYA

SZEDER

KÖKÉNY

JUHAROS TÖLGYES

BÜKKÖS

GYERTYÁNOS TÖLGYES

KOCSÁNYTALAN TÖLGYES
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NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
A védett területekhez hasonlóan a megmaradt nem védett 
természetes és természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszige-
telt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják 
hosszú távon az élővilág fennmaradását, nem akadályozhatják 
meg a fajok további eltűnését. Ezért fontos az egyes élőhelyek 
védelmén túl azok összekapcsolása. Magterületnek nevezzük 
azt, ami a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből fel-
épülő életközösségeknek az élőhelye és genetikai rezervátuma. 
A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhe-
lyek, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal jellemezhető 
élőhely-mozaikok, az úgynevezett ökológiai folyosók bizto-
sítják. Ezek biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt 
populációk között. A magterületek és a folyosók körül vé-
dőzónát (pufferzóna) kell kijelölni. 
A nemzeti park növényzetében a sokszínűség mellett az át-
meneti jelleg emelhető ki. Ennek oka részben az alapkőzet 
változatossága, részben pedig a különböző klímahatárok 
találkozása. A Dunakanyar összekötő kapocsként szerepel 
a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység fló-
rája között. Sok faj, illetve társulás itt éri el elterjedésének 
határát (pl. pirosló hunyor, nyúlfarkfüves bükkös). Az ár-
téri szintek jellegzetes növénytársulásaitól kezdve a homok 
pusztagyepeken keresztül, a közép- és magashegységi vege-
táció több típusáig bezárólag rendkívül összetett a növény-
zet. A hegységben igen gazdag a gyepterületek élővilága. A 
nemzeti park unikális botanikai értéke a magyarföldi hu-
sáng, ami a Pilis-tető sziklás gyepeiben és erdők szegélyén 
él;  valamint  a hegyi tarsóka egyetlen hazai állománya is 
itt található. Az élőhelyek sokféleségének köszönhetően 
állatvilága is rendkívül összetett, sok ritka veszélyeztetett 
faj állománya él a térségben. A nemzeti park területén elő-

forduló védett és fokozottan védett fajok száma meghaladja a 700-at. A folyókban élnek 
ritka, bennszülött csiga- és halfajok, az összes kétéltű faj megtalálható a park területén, 
igen sok az énekes- és ragadozó- (kerecsensólyom, kígyászölyv és parlagi sas), valamint 
gázlómadár. Költ itt a fekete gólya, jelentős számban él az erdőkben a fehérhátú fako-
páncs, itt telelnek át a bukórécék. A barlangokban denevérek élnek, a nagyvadak közül 
él itt hiúz és vidra is.

A BUDAI TÁJVÉDELMI KÖRZET
A Pilis térség települései közül Solymár, Pilisszentiván, Pilisvörösvár és Piliscsaba területét 
érinti, a Főváros „tüdejének" megvédése érdekében jött létre. A Pilishez hasonlóan a tájat a 
vetődések következtében létrejött meredek oldalú szurdokok szabdalják fennsíkokra és sasbér-
cekre. Az aprózódó de nem málló dolomiton különlegesen gazdag élővilágú törmelékes lejtők, 
éles gerincke és sziklatornyok alakultak ki. A Budai-hegység különlegessége, hogy előfordul-
nak itt más üledékes kőzetek is, mint pl. márga, agyag, homokkő és lösz. Élő- és növényvilága 
gazdag.

A SZÉNÁSOK EURÓPA DIPLOMÁS TERÜLET
A Szénások dolomit hegyeit a Budai-hegységben az 1800-as évek vége óta az egyik kiemel-
kedő jelentőségű hazai természeti területként tartják számon. A hideg északi völgyoldalak-
ban fennmaradtak itt azok a jégkori növények, amelyek a Kárpát-medencéből máshonnan 
már kipusztultak. Ilyenek a lila csenkesz, a tarka nádtippan, és a szürke bogáncs. A dolomit 
hegyek menedékhelyein fennmaradt növényegyedek fajtársaiktól elszigetelve önálló benn-
szülött fajjá válhattak. A budai berkenye elterjedési területe a Budai-hegység és a Pilis. Itt 
élnek olyan ritka növényfajok mint a bennszülött bibircses vértő vagy a homoki nőszirom. 
A hazai flóra egyik leghíresebb bennszülött növénye a pilisi len, amely az egész világon csak 
itt él. A terület értékét az Európa Tanács 1995-ben Európa Diploma adományozásával is-
merte el. Pilisszentiván – Jági tanösvény bemutatja a terület geológiai, állattani, növénytani 
értékeit.
A Európa Diplomát olyan védett természeti területek nyerhetik el, amelyek Európa geológiai, 
biológiai vagy tájképi sokféleségének megőrzése szempontjából kiemelkedően fontosak. Az 
Európa Diplomával nemcsak az adott terület egyedülálló biológiai vagy táji értékeit ismerik 
el, hanem az azok megóvása érdekében végzett természetvédelmi kezelés hatékonyságát is.

NATURA 2000
A Natura 2000 egy 

olyan összefüggő 

európai hálózat, amely 

biztosítja a biológiai 

sokféleség megóvását, 

és hozzájárul kedvező 

természetvédelmi hely-

zetük fenntartásához, 

illetve helyreállításához. 

Magyarországnak kb. 

21%-a Natura 2000 terü-

let. A www.termeszet-

vedelem.hu honlapon 

elérhetők az adott terü-

lettel kapcsolatos infor-

mációk. Amennyiben 

nincs egyéb korlátozás, 

a kijelöléskori tényleges 

földhasználatnak meg-

felelően hasznosítható a 

terület. Külön támoga-

tási rendszer él a gyep 

(legelő) hasznosítású 

területekre, melyről a 

www.fvm.hu webolda-

lon tájékozódhatunk. 

Ezen kívül számos 

agrár-vidékfejlesztési 

támogatás esetén a 

Natura 2000 területe-

ken gazdálkodók plusz 

pontokat kaphatnak.
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A SZENTENDREI RÓZSA TERMŐTERÜLETE
Ezt a különleges fajt az 1920-as évek elején fedezték fel 
Szentendre határában egy szemfüles statikusnak köszön-
hetően, aki a pismány hegyi építkezés során egy ősi ma-
radványfajra lett figyelmes, melyet 1942-ben hivatalosan 
is védetté nyilvánítottak. A rózsa legfeljebb 1,5 méter 
magasra nő meg, egyenes szárát szőrszerű tüskék borítják. 
Májusban virágzik és termése igen korán, nyár végén érik 
be. Különlegessége, hogy piros bogyója gömbölyű, hosszú, 
serteszerű szőrök borítják. 1998-ban sikerült sarjakat tele-
píteni a Püspökmajori lakótelepre is, melyek megeredtek 
és azóta ott is meghonosodtak. A szentendrei eredeti ter-
mőhely természetvédelmi terület. 

A BUDAKALÁSZI KEMOTAXONÓMIAI BOTANIKUS 
KERT
A gyűjtemény célja, hogy bárki számára megismerhetővé 
váljanak a gyógynövények és az egyedek alapanyagul szol-
gáljanak a gyógynövény kutatásokhoz is. A növényeket a 
kertben kemotaxonómiai, vagyis kémiai rokonságuk alap-
ján helyezik egymás mellé. A 900 faj, fajta és változat között 
számos hazai és Kárpát-medencei védett gyógynövény, vala-
mint a közeli Pilis-Visegrádi hegység jellemző gyógynövé-
nye megtalálható a mintegy öt hektáros parkban.

A KAPTÁRKÖVEK TERÜLETEI 
A kaptárkövek olyan, az erdők mélyén, vagy napsütötte 
dombhátokon magasodó sziklaalakzatok, kúp alakú kőtor-
nyok, amelyek oldalaiba fülkéket és egyéb mélyedéseket fa-
ragtak. A természet formálta őket sziklaalakzatokká, melyek 
felületét később az ember átalakította, így ezek a különleges 
alakzatok természeti és egyben kultúrtörténeti emlékek is. A 
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sziklákba vájt fülkék mindig magasabbak, mint amilyen szélesek és a peremén bemélyedő 
keret fut körbe. A keretekben található fúrt lyukak alapján valószínűsíthető, hogy a fülkékhez 
fedlapot is illesztettek. Pontos rendeltetésük (sziklaméhészet, temetkezési urna vagy áldoztai 
célú fülkehasználat), keletkezésük ideje (5-6, 7-8 vagy 10-14. század) és a készítők csoportja 
(hunok, avarok vagy magyarok) máig ismeretlen, de a kiválasztásukban szerepet játszott a szik-
laalakzatok ember számára lenyűgöző, bizarr, monumentális alakja. A Pilisben17 előfordulás 
31 sziklaalakzatán 86 fülke vált ismertté: a Holdvilágárokban található Nagyszikla nyolc, a 
Kisszikla egy fülkét rejt magában. A szentendrei Kő-hegy déli oldalán három, a Nyerges-he-
gyen egy fülke található; Solymáron az Alsó-Jegenye-völgyben kettő, Pilisborosjenőn négy, 
Pilisvörösváron a Kerek-hegyen öt, a Vörös-hegyen pedig egy fülke van.

 ÉRTÉKCSOPORTOK
VÉDETT ERDŐSÉGEK
Van olyan település, ahol a külterület erdősültsége megközelíti a 90%-ot.
Az erdők természetvédelmi oltalom alatt állnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz, emellett 
a Natura 2000-hez, illetve országos ökológiai hálózathoz tartoznak, tájképvédelmi szem-
pontból kiemelten kezelendő területek övezete. Az erdőségek jellegzetes társulásai a gyer-

A főváros közvetlen 

szomszédságában lévő 

nagy kiterjedésű védett 

természeti területet 

1981-ben az UNESCO 

bioszféra rezervátummá 

nyilvánította. Európai 

közösségi jelentőségű 

természetvédelmi ren-

deltetésű Natura 2000 

területek a Pilis-Viseg-

rádi-hegység, valamint 

a Duna és ártere elneve-

zésű, kiemelt jelentő-

ségű természetmegőr-

zési területek.
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tyános tölgyes, a kocsánytalan tölgyes, a juharos tölgyes, 
magasabb részeken bükkös. A fagyal, a galagonya, a kökény 
és a szeder általánosan elterjedt az erdők aljnövényzetében. 
Az erdő ritka faja a molyhos tölgy, melyből a területen 
több, mint tíz darab, száz évnél is idősebb egyed található. 
Él itt egy magyar tölgy is, ami igen ritka példány. Kistestű 
emlősök és számos madárfaj lakik az erdőben (mókus, har-
kály, meggyvágó, kerecsensólyom, kígyászölyv). Rengeteg 
mohás terület jellemzi. A lakott területektől távol esik, és 
számos védett fajnak nyújt életteret.

ÁRTÉRI ERDŐK
Az ártéri ligeterdői a Duna és ártere elnevezésű európai kö-
zösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű termé-
szetmegőrzési területek. A ligeterdő jellegzetessége, hogy 
dinamikája összefügg a Duna hidrológiai folyamataival; a 
rendszeresen változó vízmagasság és ezzel összefüggő felszí-
ni változások folyamatosan hatnak az élőhelyre. A ligeter-

dő típusok kialakulása a talajvíz magasságától és az árasztások erősségétől függ. A puhafás 
részeket gyakran és sokáig árasztja el a víz. Itt puha faanyagú fák élnek (pl. fehérfűz, 
törékenyfűz, fekete- és fehérnyár). A keményfás részek az ártér magasabban fekvő terü-
letein találhatóak, rendszeres elárasztással nem veszélyeztetettek, jellemző fajok a vénic 
szil, a kocsányos tölgy, és a mezei szil. Jelentős az állatvilág változatossága: halak, hüllők, 
kétéltűek, rovarok és emlősök is nagy számban képviselik magukat, valamint figyelemre 
méltó a madarak fajgazdagsága. Az ártérre jellemző puhafás ligeterdőket az inváziós fajok 
vízi úton történő terjedése veszélyezteti leginkább. Ezek az özönnövények (pl. zöld juhar, 
gyalogakác, süntök) távoli kontinensekről behurcolt fajok, melyek gyorsan és hatékonyan 
elterjedve kiszorítják az őshonos növényzetet. A ligeterdők botanikai és zoológiai értékén 
túl jelentős tájképi értékkel rendelkeznek, ezért védelmük nem csak természeti, de tele-
püléskép szempontból is nagyon fontos. 

FORRÁSOK
Számos országos jelentőségű, törvény által védett forrás található, melyek nagy része a hegyek-
ből a Duna felé tartó patakok mentén, a dombok aljában fakad. Magyarország legrégebbi 
forrásfoglalása a Szataravoda-patak rokokó kőtömbje, ami a Szentendrei Skanzen melletti pa-
takvölgyben található
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PILISI LEN

PIROSLÓ HUNYOR

VARFŰ

ERDEI VARJÚKÖRÖM

GYAPJAS GYŰSZŰVIRÁG

HÚSSZÍNÚ UJJAS 
KOSBOR

MÁJVAVIRÁG MOCSÁRI NŐSZŐFŰ

MOCSÁRI ASZAT PULSATILLA

PÉZSMABOGLÁR VIDRAFŰ

PATAKOK, LÁPOS TERÜLETEK
A vulkanikus kőzetek felépítése kedvez a patakok kialakulásának, a hegységben számos for-
rás fakad. Egy nagyobb eső után kiléphetnek medrükből. Száraz időben viszont a felszíni 
vízfolyások vízhozama akár a kiszáradásig is lecsökken, ezzel befolyásolva a kialakult élőhe-
lyek meglétét. Ezért nagyon fontos megőrizni a patakok környezetét a szemeteléstől, szenny-
víz-szennyezéstől. 

SZÍNPOMPÁS NÖVÉNYTAKARÓ
A gazdag élővilág a patakok, tavacskák, lápok élettereiben is megjelenik. A vízparti nö-
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vények közül a mocsári nőszőfű, a mocsári aszat, a vidrafű, a 
hússzínű ujjaskosbor, a mocsári kakastaréj, a mocsári csorbóka, 
a nádi boglárka is említést érdemel. Jellemző növény a pofók 
árvacsalán, az erdei varjúköröm és az erdei varfű. Szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújt az erdők, patakvölgyek, rétek ősztől 
tavaszig pompázó, jellegzetes, tarka növényvilága.

ÁLLATVILÁG
A vidék állatvilága igen gazdag, a védett és fokozottan védett fa-

BORZ

ERDEI SIKLÓ

GÍMSZARVAS

PANNON GYÍK

NYUSZT

GYEPI BÉKA

RÉZSIKLÓ

KÖVI RÁK

ERDEI BÉKA

VADMACSKA

RÓKA

LÁBATLAN GYÍK

HEGYI BILLEGETŐ

MUFLON

VADDISZNÓ

ŐZ
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jok száma meghaladja a 700-at. A nagyvadak közül szarvasok, őzek, muflonok, vaddisznók is 
élnek az erdőkben. A kisebbek közül például rókával, nyúllal, mókussal és gazdag madárvilág-
gal, a barlangokban népes denevérkolóniákkal találkozhatunk. 

BARLANGOK
A mészkő a felszíni vizeket a mélybe vezeti, 
ahol a víz hosszú idők alatt üreget képez, je-
lentős barlangokat kialakítva. A vulkanikus 
kőzetben jóval kevesebb ilyen képződmény ta-
lálható. A Pilis-hegység leghosszabb és legmé-
lyebb üregrendszere a Papp Ferenc-barlang. A 
Csévi-szirtek Leány- és Legény-barlangja egy 
rendszert alkotva hazánk harmadik leghosz-
szabb barlangja.

POMÁZI HOSSZÚSZÁRÚ CSERESZNYE
Pomáz kitűnő táji adottságainak köszönhetően mindig is híres volt a gyümölcsöseiről és a 
szőlőültetvényeiről. A vulkanikus alapkőzetű lankás lejtőkön a mai napig nagy területen 
nevelnek gyümölcsfákat (alma, dió, barack), országos hírű a helyi „Szedd magad” akció. A 
település katlan jellege kedvező mikroklímát biztosít az ellenálló, biotermesztésre is alkal-
mas pomázi hosszúszárú cseresznyének is. Ezt a cseresznyefajtát Brózik Sándor szelektálta 
először Pomázon, aki felkutatta azokat a fajtákat, amik egy-egy tájegységen belül sikereket 
értek el. Ez a nagy méretű, erőteljes növekedésű fa május második felében rendkívül bőven 
terem. A termése gömb alakú, fényes, teljesen érett állapotban majdnem fekete, kellemes 
ízű, lédús. Tápdús talajon nagyobb termést hoz, a szállítást jól viseli.

FASOROK
A térségben több védett fasor található. Ilyen többek között a gesztenyefasor Tahiban, 
vadgesztenye és japánakác fasor Leányfalun, a Luppa-szigeti platánsor. Az 1800-as évek 
végén és az 1900-as évek elején a Duna-parti sétányokra szinte kivétel nélkül platánokat 
ültettek, elegánsan vezette le a sétálókat például a tahi és a dömösi hajóállomásra. Ezek ma 
már impozáns méretűre nőttek, csakúgy, mint a piliscsabai Klotildliget fái. 

A TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN A PILIS TÉRSÉGÉBEN 

FONTOS
▶ a folyamatos erdőborítás fenntartása megfelelő erdő-

gazdálkodással,

▶ a geológiai értékek megőrzése,

▶ a tájsebek, degradált élőhelyek helyreállítása, hasznosí-

tása,

▶ a nem őshonos fajokból álló erdők őshonos fajokkal 

történő átalakítása,

▶ a természetes növénytársulások és élőhelyek megőr-

zése és fenntartása,

▶ védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állo-

mányainak és élőhelyeinek megóvása,

▶ a természetvédelmi erdőkezelés, az élőhelyek változa-

tosságának és az erdőgazdálkodásnak az összehango-

lása.
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 MI AZ ÉRTÉK?
A megőrzendő, sokszínű pilisi építészeti karaktert a ha-
sonló tömegű és részletkialakítású, gyakran önállóan nem, 
vagy csak néhány részletében értéket jelentő épületek 
együttese jelenti. A védendő épített örökség a történeti 
településmag (ófalu) teljes egészét jelenti az utcahálózattól 
(településszerkezettől), az utcaképtől, az egyes épületeken 
át akár egy szép ablakig, kerítésig. Napjainkban az épü-
letek egy része meglehetősen elhanyagolt állapotban van, 
így a fent leírt érték sokak számára nem érthető. Terhes 
örökségnek látják, amelytől szabadulni igyekeznek, akár 
bontás árán is. Meggyőzésükben nagy szerepe van a főépí-
tésznek, az arculati kézikönyvnek és a helyi közösségnek 
egyaránt.

 HELYI VÉDELEM, MINT 
 LEHETŐSÉG
A műemlékeket külön védelem illeti, ugyanakkor vannak 
olyan értékeink, melyek nem tartoznak ebbe a kategóriá-
ba. A Pilis térségében egyre több település használja ki a 
helyi védelem lehetőségét. Ezt a Településképi Rendelet tar-
talmazza, aminek megalapozó munkarésze a Településképi 
Arculati Kézikönyv. 

▶ A helyi védelem lehet területi védelem, ez általában a 
település hagyományos telekszerkezetének, beépítési 
módjának, az utcaképnek, a településkép jellegzetes 
elemeinek védelmére terjed ki.

ÖRÖKSÉGÜNK

▶ Lehet továbbá helyi egyedi védelem, ami egy bizonyos épületre, épületrészletre, szo-
borra, emlékműre, ivókútra stb. vonatkozhat.

▶ Az egyedi védelem nem csak épített, hanem természeti értéket is érinthet, ilyen lehet 
egy fa vagy fasor. 

Annak érdekében, hogy az egyedi védelem a tulajdonosnak ne teher legyen, a helyi önkor-
mányzat az értékek megőrzését elősegítheti például vissza nem térítendő pénzbeli támoga-
tással, vagy adóbeli jóváírással. Ideális esetben a támogatás csak az építészeti értéktöbbletet 
eredményező felújításra adható: nyílászáró csere esetén fa nyílászáróra és az eredeti kialakítás 
szerinti konstrukcióra költheti a pénzt az építtető. Jó megoldás lehet, ha a helyi önkor-
mányzat kisebb mértékű pénzbeli, de komoly szakmai segítséget ad a terv elkészítésében és 
a kivitelezés felügyeletében. Ez a rendszer működik Kisoroszi és Budakalász mellett Tahi-
tótfaluban, ahol a homlokzatfelújítási pályázat keretében közel félszáz épület újult meg tíz 
év alatt. [  lásd xy. oldal]

Homlokzatfelújítási pályázat látványos eredménye Tahitótfalun és Budakalászon
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EMLÉKCSOPORTOK
A Pilisi térségben országos jelentőségű, hazánk történelme szempontjából is kiemelkedő 
emlékek (Visegrádi vár, dömösi prépostág altemploma stb.) találhatók. Ebben a fejezetben 
azonban nem az örökség egyes elemeinek tételes felsorolását adjuk, hiszen az meghaladja e 
munka terjedelmét. Célunk az egyes emlék- és csoportok bemutatása, mely sorvezetőként 
szolgál az épített örökség, azon keresztül pedig a tájegység megismeréséhez. Az egyes tele-
pülések épített örökségével részletesen a Településképi Arculati Kézikönyvek foglalkoznak.

 FALUSIAS EGYÜTTESEK
A települések ófalujában jellegzetes, rendezett utcaképet adnak az utcára merőlegesen álló, a 
kert felé olykor tornáccal nyíló ún. hosszúházak. Homlokzatuk meghatározó elemei az egy 
vagy két kis ablak, a sok helyütt díszesen faragott, áttört tornácajtó, esetleg padlásszellőző. A 
települések központjában, a templom környékén sok helyütt zegzugosabb utcákat, apróbb, 
szabálytalan telkere sűrűn épült házakat találunk, mely egyedi hangulatot mutat. 

 KISVÁROSIAS EGYÜTTESEK
Egy-egy település fejlődésével a főutca mentén általában 
megjelentek a módosabb házak, L-alaprajzzal, az utcavo-
nallal párhuzamos szárnnyal. Homlokzatuk a hosszúhá-
zakénál díszesebb.
Ezeket a 18-19.századi, 20. század eleji épületeket polgári 
ízlés, igényesség jellemzi, megjelenésükkel kisvárosiasabb 
hangulatot kapott a település. Jellegzetességük közé tar-
toznak vakolatkeretes, osztott fa nyílászárók, a kőlábazat, 
a vakolatpárkányok, a kétszárnyú díszes fakapu, a cserép-
felületen megjelenő bádogszellőzők. Ez a beépítés zártabb 
összhatású, kisvárosias jellegű.
Szentendrén, Visegrádon, valamint például Pomáz egy ré-
szén a barokk együttesek is meghatározóak.

Jellegzetes utcakép az útra 
merőlegesen sorakozó hosszúházakkal

Kisvárosias utcakép, utcával párhuzamos elrendezéssel, nagy fakapuval
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 RÓMAI EMLÉKEK
A Duna vonala a Római Birodalom keleti határát jelentette. Ennek a korszaknak számos 
emlékét őrzi a Dunakanyar, ahol ma is megtalálhatjuk a római táborok és őrtornyok ma-
radványait, amelyek az Aquincumot és a mai Komárom területén található katonai tábort 
és polgárvárost összekötő főút, egyben a folyó adta határvonal, azaz a limes mentén álltak. 
A főút mérföldköveit máig sok helyen őrzik. Nagy valószínűséggel a hegység belsejében 
található „Római út” ennek a főútvonalnak a lerövidítésére szolgált.

▶ Az itt állomásozó római katonai alakulatok kezdetben fából, később kőből emel-
tek őrtornyokat a folyó mentén. Ilyen fa őrtornyok árkai kerültek elő például 
Pilismaróton. Később kőből emeltek 10x10 méteres őrtornyokat, a látótávolság 
függvényében 500m és 3 km közötti távolságban. Funkciójuk a határ kémlelése 
volt, az esetleges külső betörés észlelése, majd híradása a táborok irányába. Építet-
tek közel 20 méter oldalhosszú kis erődszerű kő építményeket is, állandó legény-
ség számára. Ilyen típusú kiserődből ötöt ismerünk Magyarország területéről, a 
Pilisben a visegrád–lepencei és a leányfalusi romjai látogathatók. Voltak kikötő-
erődök - Tahitótfaluban, Kisorosziban, Szigetmonostor–Horányban -, saroktor-

nyos kerítőfallal. Ezek békeidőben a kereskedelem 
lebonyolításában is szerepet játszhattak. Ezek az 
emlékek romos, részben feltárt állapotban vannak. 
Többüket még a föld rejti.

▶ A folyam partjain húzódó erődrendszernek, a limes-
nek fontos láncszeme volt a szentendrei Ulcisia Cast-
ra. Az 5. század első feléig fennálló erődítmény mint-
egy 1000 fős katonaság befogadására volt alkalmas. 
A vár körül elterülő vicus militarisban – a polgári te-
lepülésen – laktak a katonák családtagjai, valamint a 
katonaságot ellátó iparosok és kereskedők.

▶ A határban álltak a polgárvárosokat kiszolgáló 
mezőgazdasági központként és egyben a birtokos 
reprezentatív lakhelyéül szolgáltak a villa rustica-
nak nevezett épületegyüttesek, melyek romjait sok 
helyen rejti a föld, például Pomázon. 

A Pilis területe az 

Esztergom és Visegrád 

középkori magyar 

királyi központok 

elnevezésű, a Duna-

parti települések zöme 

a Római Birodalom 

határai – a Dunai Limes 

magyarországi szakasza 

valamint a Kesztölc 

klastrompusztai 

pálos kolostorrom, 

világörökségi 

várományos helyszín. 

A műemléki, régészeti 

ingatlanokon, 

illetve műemléki 

környezetben történő 

építés esetén az 

illetékes járási hivatal 

örökségvédelmi 

hatóságával szükséges 

egyeztetni. A 

régészeti lelőhelyekről 

és a műemlékek 

jegyzékéről a hatályos 

építési szabályzat 

mellékletében, valamint 

az illetékes Főépítészi 

Irodán keresztül 

tájékozódhatunk.

Rekonstruált őrtornyok Németországban Leányfalu, őrtorony romja
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 RÉGÉSZETI LELŐHELYEK – ROMOK
Számos feltárt, vagy részben feltárt jelentős romemlék található a Pilisben. Ide tartoznak 
már az előbb említett kolostorromok, a római őrtornyok romjai, vagy éppen a pomázi 
Klissza-dűlő középkori vár- és templomromja. 

 KOLOSTOR ROMOK
A Pilisben négy kolostorrom található. Az egyetlen magyar alapítású, férfi szerzetesrendnek, 
a pálosoknak a pilisi Klastrompusztán alapított kolostor lett az első központja, melyet több 
kolostor építése is követett, például Pilisszentléleken. A királyi vadászházból kialakított pálos 
monostor a mai Pilisszentlászlón állt. Pilisszentkereszt község délnyugati felében, a Pilis keleti 
lejtőjén található romok a ciszterci rend első magyarországi monostorát rejtik. A török idők 
alatt a kolostorok elnéptelenedtek, leégtek, a romok egy részét széthordták.
A török kiűzése után, a18. század első évtizedeiben kezdődhetett el az lepusztult települések 
és kolosotorok újjáépítése. A pálosok, a Felvidékről visszatérve szlovák telepeseket hoztak ma-
gukkal.

Klastrompuszta Dömösi prépostság
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 KÁLVÁRIÁK
A kálvária a római katolikus lakosságú települések egyik kultikus helye. Az ún. kereszt-
útjárás, a keresztúti ájtatosság gyakorlásának egyik színtere. Legtöbbször hosszúkás alakú, 
gyepes terület, amelynek két hosszanti oldalán 7–7 stáció, a bejárattal ellentétes végén pedig 
rendszerint magaslaton Krisztus és a két lator keresztjei állnak. Általában domboldalon, 
magaslaton állnak, gyakran temetőkben. 
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 KASTÉLYOK, KÚRIÁK
Kétségtelen, hogy a legjelentősebb a visegrádi királyi palota és fellegvár. Az egymáshoz igen 
közel fekvő Esztergom, Visegrád, és Buda kezdettől a magyar állam és egyházszervezet köz-
pontjai és a királyi székhely fókuszterületei voltak. Az idők során változott, melyik emelkedett 
ki a sorból, de e településhármas mindig erősen összetartozott. A pilisi királyi erdőbirtokok és 
a Duna által közrezárt, jól védhető területen a 13. században épült Visegrádi vár a hegycsúcson 
álló fellegvárból és a Duna partja fölé emelkedő teraszon, a Budáról Esztergomba vezető úton 
álló alsóvárból állt. A két várrészt egészen a folyópartig lefutó, őrtornyokkal tűzdelt várfal-
rendszer kapcsolta össze. Visegrád kiemelt politikai és diplomáciai (fővárosi) jelentőséget a 14. 
században nyerte el, ekkor épült meg a Duna-parti királyi palota és kertje. Bár utoljára a 16. 
században tartózkodott magyar király e falak között, máig történelmünk egyik legfontosabb 
helyszíne, melyet jelenlegi (több rekonstrukciót megélő) romos állapota nem tükröz. Éppen 
ezért, történelmi emlékhelyként és a világörökségi helyszín részeként, a Nemzeti Várprogram 
második ütemének egyik kiemelt helyszíne Visegrád. Célja az örökségmegőrzés és a szimbo-
likus helyszínek átfogó műemlékhelyreállítása mellett a korszerű műemlékhasználat segítése.
Néhány esetben az adott település központi helyén áll a terület birtokosa által a 19. század-

ban emelt kastély vagy kúria, például a pomázi Teleki–Wat-
tay-Kastély, a pilisszántói Baross-Jurkovich kúria.

Visegrád a 15. században, Pazirik Kft. látványrajza

A palota látványrajza 
(Buzás Gergely)
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 KERESZTEK
A keresztek szakrális jelentőségükön túl történeti és kulturá-
lis szempontból is fontosak. Többségük száz évnél is régebb 
óta részei a települések mindennapjainak és gazdagítják 
utcaképét. A kőtalapzaton álló, útelágazás menti kovácsolt 
keresztek gyakran a korabeli, főként szerb lakosú település-
részek határait jelölték. Jellegzetes elemei a tájnak a határban 
álló keresztek, amelyeket nem az egyház liturgikus cselek-
ményeinek színterén (templom, kálvária) emeltek. Általá-
ban nemcsak útszéleken, hanem nevezetes vagy hangsúlyos 
helyeken (falu széle, a mező, dűlők kezdete, katasztrófák 

színhelye) állnak. Lehetnek az utak kereszteződésében, a tér 
ezen pontjai mágikus szempontból kitüntetettek voltak, hi-
szen a néphit szerint az utak kereszteződései a gonosz lelkek 
találkozóhelyei. A határban emelt keresztek nagy részük két 
település között az út mentén áll, az állíttató földjének vé-
gében. Bár ma már nem részei a mindennapi vallásgyakor-
latnak, funkciójukban átalakultak, a mai kutatás számára 
fontos információkat közölnek a hajdani közlekedésről, az 
egyes falvakat összekötő utakról, a hegyen át történő búcsú-
járás útvonaláról.

 SZOBROK
A településeken, néhol azok külterületein rendszerint talá-
lunk – főként barokk – kőszobrokat. Nepomuki Szent János 
szobra, az utazók védőszentjének szobra rendszerint a hidak, 
utak mentén áll. Míg korábban a járványoktól védő szentek 
voltak jellemzőek, később ezeket az egyre gyakoribbá váló 
tűzvészektől óvó Szent Flórián váltotta fel. A szőlőművelők 
védőszentje, Szent Orbán szobra őrzi az ősszel érő fürtöket. 
Többek között a bányászok védőszentje Szent Vendel, aki-
nek szintén sok helyütt emeltek talapzaton álló szobrot.
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 TEMPLOMOK, KÁPOLNÁK
A térségben jellemzően jellemzően barokk, 
kisebb számban klasszicista templomot ta-
lálunk, egy részük valószínűleg középkori 
templomromra épült. Valamennyi a telepü-

lésen belül központi helyzetet foglal el, hangsúlyos köztéri 
kapcsolattal. Kisebb kápolnákat szinte minden településen 
találhatunk a főutca mentén. Több település határában, fő-
ként erdős területeken állítottak kápolnát Szűz Mária je-
lenésnek, e különleges atmoszférájú helyekre egész évben 
hívők zarándokolnak.
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 ÁLLOMÁSÉPÜLETEK
Ott, ahol még nem kerültek lebontásra vagy átépítésre, a te-
lepüléskép meghatározó elemei a vasút- illetve hajóállomá-
sok. A dömösi hajóállomás a 20. század eleji hajóállomások 
utolsó megmaradt emléke, a leányfalui hajóállomás a tele-
pülés egyik ékköve. A jellegzetes vasútállomások (Piliscsaba, 
Solymár) építészeti igényességet és minőségi anyaghasznála-
tot tükröznek.
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 VILLÁK
A Pilis számos településén markáns elemként jelennek meg a 
villák, szanatóriumok, panziók szórtan elhelyezkedő egységei. 
A varázslatos természeti környezet, adott esetben a gyógyvíz, 
a jó levegő, a folyó közelsége jómódú, pihenni vágyó családo-
kat vonzott. Ezek között vannak nagyobb, impozáns épületek 
és kisebb, de igényes nyaralók is, melyek rendszerint a falutól 
leszakadó (mára azzal összenövő), polgári jellegű, önálló te-
lepülésrészt hoztak létre. A szentendrei HÉV, valamint az 
Esztergom-Budapest vasútvonal megnyitása is lökést adott az 
egyéni villák, nyaralótelepek (Piliscsaba, Klotildliget), majd 
állandó tartózkodás céljára parcellázott tisztviselőtelepek 
(Budakalász) kialakulásának, melyek szabályos- rendszerint 
fasorokkal szegélyezett – utcahálózattal, önálló templommal, 
iskolával rendelkeztek. Meg kell említeni a Duna menti tele-
pülések igényes panzió- illetve szanatórium épületeit is. Ezek 
többsége ma valamilyen közfeladatot ellátó funkciónak (pol-
gármesteri hivatal, óvoda stb.) adnak otthont. A villák titka a 
részletek és az arányok mesteri kompozíciójában, valamint a 
nagyvonalú térszervezésében, a részletek igényes megfogal-
mazásában rejlik.
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 PINCÉK , PRÉSHÁZAK 
A Pilis számos települése kitűnő bortermő vidék volt. Van, ahol ma is jelentős a borterme-
lés, Kesztölcön alig háromezer lakosára háromszáz „pince” jut, a piliscsévi pincefalu párat-
lan együttes. A szőlőtermelő településeken találhatunk pincéket és présházzal egybeépített 
pincéket egyaránt. A színes vagy éppen látszó kőfelületű pincesorok, vagy önállóan álló 
pincék megtalálhatók a főút mellett épp úgy, mint a kis mellékutcákban. Alapvetően meg-
határozzák a települések arculatát. Sok helyen az épületek alatt is vannak pincék, például 
Dunabogdányban.

 IPARTÖRTÉNETI 
 EMLÉKEK, 
 GYÁRÉPÜLETEK 

A mészégető kemencék jellegzetes 
köralakú, kőből emelt építményeit 
több település határában is megtalál-
juk. Számos, ipartörténeti és telepü-
lésképi értéket képviselő gyárépület 
van a térségben, például a budakalászi 
Temaforg és a szentendrei papírgyár.
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 AZ UTCAKÉP ÉKSZEREI
Az utcakép ékszerei a jellegzetes, osztott ablakok, padlásablakok, a tornácokra vezető fa-
ragott, esetleg üvegezett, kovácsolt ajtók. A korabeli asztalosipar remekei az ófalú zártabb 
jellegű beépítésénél megjelenő kétszárnyú fakapuk, változatos formájú kitekintőkkel, és 
művészi igényességű kovácsoltvas kilincsekkel. 
Ritkábban kő-, gyakrabban vakolatkerettel szegélyezett a kaput befogadó nyílás, sok he-

lyen még látható az eredeti kerékvető kő. Az utcakép részei 
a jellegzetes, mindig az adott településre jellemző kerítéski-
alakítás, kő kapukeretek, fa vagy kovácsolt kapuszárnyak, a 
padok, kutak.
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AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A PILIS TÉRSÉGÉBEN A 

TÖRTÉNELMI RÉTEGZŐDÉS LENYOMATÁT ADJA. 

TALÁLHATÓK

▶ római kori emlékek (őrtornyok, Castrum, majorsági villák)

▶ középkori emlékek, palota-, templom- és kolostorro-

mok

▶ a későbbi századok (barokk, késő barokk, klasszicista, 

szecessziós, eklektikus) stílusirányzatainak a városinál 

néha szerényebb, de korántsem értéktelenebb példái

▶ a 19. századi villakultúra szép példái

▶ a közelmúlt építészetének kiemelkedő példái (Luppa- 

sziget nyaralói, Makovecz Imre pilisi épületei stb.)

FUNKCIÓ SZERINT TALÁLHATÓK

▶ lakóépületek, nyaralók

▶ szakrális emlékek (templomok, kálváriák, szobrok, ke-

resztek)

▶ pincék, présházak

▶ állomásépületek

▶ közösségi épületek (sport, művelődés)

▶ ipartörténeti emlékek.

AZ EGYES ÉPÜLETEKEN KÍVÜL ÉRTÉKET KÉPVISEL

▶ az utcahálózat, az utcaképet alkotó épületek együttese

▶ egy-egy szép részlet (ablakosztás, kerítés stb.)

▶ az utcaképhez tartozó elemek (padok, kutak, szobrok).

AZ ÉRTÉKEK VÉDELME

▶ helyi védelemmel

▶ értéktöbbletet eredményező felújítás támogatásával

▶ anyagi vagy egyéb, illetve szakmai támogatással segít-

hető.

 A 20. SZÁZAD ÉPÍTÉSZETE
A Szentendrei-sziget déli csücskénél, a Szentendrei-Duna-ág ölelésében található Luppa-szi-
get, melynek különleges atmoszféráját a természeti környezeten túl a minőségi építészetet 
képviselő nyaralók adják, melyek közül Kozma Lajos nyaralója műemléki védelmet is ka-
pott. Makovecz Imre világhírű építésznek több alkotása 
is van a Pilisben: a Mogyoró-hegyi Jurta 
kemping, a Dobogókői síház, a Pi-
lisszántói kápolna, a visegrádi tor-
nacsarnok és a piliscsabai egyetemi 
épületek a települések jelentős, 
védett értékei.
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TELEPÜLÉS- 
SZERKEZET,  
MINT ÖRÖKSÉG
 MIÉRT FONTOS 
 A TELEPÜLÉSSZERKEZET?
A településszerkezet bizony mindennek az alapja, melyben 
tükröződik az ott élők teljes élete: a természeti környezet és 
a vízrajz éppen úgy, mint a letelepedés sorrendje, a csalá-
dok élete, a munkamegosztás, a kereskedelmi és kulturális 
kapcsolatok. A városszerkezet alkalmazkodik a helyhez, a 
természeti, táji környezethez, valaminek a kifejezése érdeké-
ben. Ki gondolná ma már, hogy ha komolyan vették volna 
eleink egy-egy hetvenes években készült Rendezési Tervet, 
elveszthettük volna mindazt, amit ma oly nagy becsben tar-
tunk: a tájat követő girbe-gurba, hajladozó utcahálózatot, 
a tömbök szigorú oldalhatáros rendjét vagy éppen kedves 
szabálytalanságát, a beépítés egyenetlenségeivel… Egy-egy 
település szélesebb utcákkal, új, „modern”, de ma már di-
vatjamúlt központjával (típus ABC-vel, típus Takarékpénz-
tárral stb.) elveszítette volna az évszázadok alatt kialakult 
arculatát, karakterét, egyéni jellegzetességeit. Szerencsére 
mindebből általában szinte semmi nem valósult meg, leszá-
mítva néhány épület elbontását, melyek helyére még ma is 
idegentestként ható új épületeket emeltek.

DÖMÖS ÓFALUJÁNAK 
SZERKEZETE

ÖRÖKSÉGÜNK
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 ÁLTALÁNOSSÁGBAN ELMONDHATÓ, HOGY
▶ A Pilis térség telpülésközpontjainak szerkezete legalább két évszázaddal ezelőtt kiala-

kult, azóta sem változott a lényegét tekintve.
▶ Napjainkig jórészt megőrződött a jól lehatárolható ófalu eredeti utca és telekrend-

szere, mely fokozatosan egészült ki a 20. századi beépítésekkel.
▶ A településszerkezetet elsősorban a domborzati és a vízrajzi adottságok határozzák 

meg: hegyvidéki völgyek, patakmedrek és a rajta átvezető út, vagy éppen a Duna és 
a hegyek közötti sík terület nagysága.

▶ A beépítés oldalhatáros alaptípusa meghatározó. A 
templomok köré rendszerint zegzugosabb utcák, sű-
rűbben beépített telkek szerveződnek, míg ettől tá-
volabb egységesebb méretű telekrendszer a jellemző.

▶ Az egyes történelmi korszakok jelentős fordulato-
kat hoztak valamennyi település esetében, így mai 
képük magán hordozza a kulturális és nemzeti sok-
színűség jegyeit.

 KOROK, NEMZETISÉGEK
A középkori településmag rendszerint nem egyezik az új-
korival, az sok esetben török időkben elnéptelenedett. Az 
újkori falu rendszerint ennek közelében alakult ki. Ebben 
a visszatérő magyar lakosságon kívül több településen nagy 
szerepe volt a balkáni újabb török előrenyomulás elől me-
nekülő szerbeknek. Egyes hegyvidéki települések esetében 
a kolostorukba visszatérő szerzetesek a felvidék területéről 
hoztak szlovák telepeseket az elnéptelenedett vidékre. 
Újabb fordulatot hozott a német (sváb) betelepítés, melynek 
során egy gondosan kimért és megtervezett telekstruktúra 
jelent meg, keskeny, egységes méretű szalagtelkekkel, majd 
pedig korunk tudatos várostervezése, az 1900-as évektől.

Budakalász légi felvétele
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SZERKEZET  
ÉS TELEPÜLÉS 
KARAKTER
 SZERKEZETI ALAPTÍPUS
Alaptípusnak tekinthető tehát a szalagtelkes falu, a fésű fo-
gainak rendezett, ritmusos rajzolatára emlékeztető, ún. hosz-
szúházas beépítéssel. Ennek lényege, hogy az utca mentén 
keskeny, hosszú, szalag alakú telkek sorakoznak egymás mel-
lett. A telkek mindig egyik, meghatározott (általában északi) 
oldalhatárán, az utca felöli végen áll a lakóház („hosszúház”), 
mögötte sorakoznak az állatokat kiszolgáló épületek. A házak, 
melyek megfelelnek a magyar háromosztatú háznak [  lásd 
xy. oldal] az utca vonalára merőleges tetőzettel sorakoztak. 
A főutca leggyakrabban maga az országos főút volt, vagy egy 
patakot követő völgyi út. A rendszerint a templomtól induló 
faluból a lakosság növekedésével a települések tovább fejlőd-
tek, újabb egy-egy utcából álló fürtökkel bővültek tovább.

 KISVÁROSI SZERKEZET
A népesség növekedésével és az anyagi fellendüléssel párhu-
zamosan kezdetben a telkek aprózódtak a főutca mentén, 
a hosszúházakat hátrafele bővítették. Több esetben vagy az 
utcafronton megtoldották őket egy oldalsó szárnnyal, L ala-
kú házat kialakítva. A későbbiekben a módosabb családok 
a főutca mentén építettek az utca vonalával párhuzamosan 
álló szárnnyal is rendelkező, L alaprajzú, nagyobb és dísze-

sebb házakat. A régebbi hosszúházas és e módosabb, utcával párhuzamosan álló házak néha 
keverednek az utcaképben, vagy nagyobb, egybefüggő egységeket alkotnak. E módosabb be-
építés a főutca egyes szakaszainak kisvárosias hangulatot adott, melyet sokszor a nagy kapuk 
is hangsúlyoznak. Az épületek így összeépültek, vagy csak egy kapunyi távolságra kerültek 
egymástól, így a főutca lassan a kisvárosokra jellemző, ún. zártsorú településképet kapott. 
Természetesen ez a folyamat nem érint minden egyes települést a térségben, van, ahol végig 
a falusiasabb utcakép maradt a meghatározó. Fontos megjegyezni, hogy ez a két típus (fa-
lusiasabb hosszúházas és kisvárosiasabb utcával párhuzamos beépítés) egy utcaképen belül, 
vegyesen is megjelenhet!

 VÁROS
Valódi városias beépítést mutat Visegrád egy része, valamint Szentendre, melynek óvárosa a 
középkor kanyargós utcahálózatán fejlődött, szabálytalan apró telkek szövevényén, emeletes 
kereskedőházakkal, egyedi pincerendszerrel, hiszen a bort a házaknál dolgozták fel.

 PINCÉK
Ott, ahol kiterjedt szőlőművelés folyt, érdekes a pincék, mint meghatározó településképi 
elemek elhelyezkedése a településszerkezetet tekintve. Általános jelenség, hogy ezek a pincék 
nem csupán egy területre koncentrálódnak: a települések szívében több utcában is csoporto-
san állnak, éppen úgy, mint a település beépített területének határán, hiszen a folyamatosan 

ÖRÖKSÉGÜNK

Hosszúházas utcakép Kisvárosias beépítés
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növő falu sorra bekebelezte őket. A legnagyobb kiterjedésű 
pincesorok külön pincefalut is alkothatnak. A szőlőültetvé-
nyek a települések külterületén vannak általában.

 NYARALÓ- ÉS, KÖZTISZTVISELŐI 
 TELEPEK
Külön kell szólnunk a századforduló környéki nyaralóépí-
tésről. Főként a Duna menti települések esetében az 1800-
as évek elejétől kezdődött a nagykertes villák építése. Ezek 
az épületek nem követik a szalagtelkes rendet, általában 
nagy, ősfákkal beültetett telken állnak, a település egyes 
meghatározott részein, jellegzetes utcaképet alkotva. Ez a 
beépítés élesen, területileg is elvált a településmag hagyomá-
nyos beépítésétől. 
A századfordulót követően egyes, fővárosközeli, jó közleke-
désű településen (Pomáz, Budakalász) köztisztviselői tele-
pek jöttek létre, szintén a hagyományostól eltérő, inkább 
kertvárosias beépítést megjelenítve, szabályos utcahálózat-
tal, kisebb alközponttal, templommal, iskolával, saját vasúti 
megállóval.

 TERVSZERŰSÉG
Az ezután következő népességnövekedés, a lakásellátottság 
javítása leginkább a „tervszerűség” mentén folyt. Az új be-
építések új telkek osztásával jöttek létre. Ezek az új beépí-
tések tervezett, szabályos párhuzamos utcahálózatra fűzött, 
közel azonos teleknagyságú telkeket tartalmazó területek, 
főként típus kockaházakkal beépítve. Mindeközben a fejlő-
dés a belsőbb részeken megállt, és ez – az állagmegóvás hiá-

A PILIS TÉRSÉGÉBEN A TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉS AN-

NAK FEJLŐDÉSÉT TEKINTVE MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY

▶ Alaptípusnak tekinthető a fésűs, szalagtelkes falu. En-

nek lényege, hogy az utca mentén keskeny, hosszú, 

szalag alakú telkek sorakoznak egymás mellett, mely-

nek egyik szélén áll az épület. 

▶ A népesség növekedésével és az anyagi fellendüléssel 

párhuzamosan kialakulhattak kisvárosiasabb megjele-

néső szakaszok is a főutca mentén az utcavonallal pár-

huzamosan álló, sokszor gazdagabban díszített épüle-

tekkel.

▶ A falusiasabb hosszúházas és kisvárosiasabb utcával 

párhuzamos beépítés) egy utcaképen belül, vegyesen 

is megjelenhet.

▶ Ott, ahol kiterjedt szőlőművelés folyt, megjelennek a 

pincék, présházak. Jellemzően a települések szívében 

több utcában is csoportosan állnak, éppen úgy, mint a 

település beépített területének határán, hiszen a folya-

matosan növő falu sorra bekebelezte őket.

▶ A nagykertes villák területileg is elváltak a település-

mag hagyományos beépítésétől, csakúgy, mint a tiszt-

viselőtelepek.

▶ A 20. századi új beépítések tervezett, szabályos párhu-

zamos 20. század II. felének utcahálózatra fűzött, közel 

azonos teleknagyságú telkeket tartalmazó területek, 

főként típus kockaházakkal beépítve.

▶ Az egész térség kiterjedt üdülőterületekkel bővült.

▶ Az agglomerációs helyzetből adódóan először az egy-

kori szőlőhegyek és zártkertek épültek be, majd a szán-

tóföldekre is sor került. 

▶ Az iparterületek rendszerint a települések külső pere-

mén, a bevezető utak mentén helyezkednek el.

nya ellenére - konzerválta az építészeti örökséget. Csak né-
hány, a régi épületek arányrendszerét nem követő középület, 
típus ABC és takarékpénztár törte meg olykor az utcaképet. 
Az egész térség, tekintettel a főváros közelségére, a hetvenes 
évektől kiterjedt üdülőterületekkel bővült.

 MANAPSÁG
A 80-as években felparcellázott új területek beépítése ma 
is folyamatos, kezdetben ún. terjengős tömegű épületekkel, 
manapság főként „mediterrán” jellegű épületekkel.
A növekvő lakosság miatt a belterületbevonások eredmé-
nyeképpen először az egykori szőlőhegyek és zártkertek 
épültek be, majd a szántóföldekre is sor került. Jellemző 
folyamat, hogy a Dunára/hegyvidékre páratlan panorámá-
val rendelkező hegyoldalak felkapott, sokszor lakófunkciót 
tükröző üdülőterületté alakultak. Az iparterületek rendsze-
rint a teleülések külső peremén, a bevezető utak mentén 
helyezkednek el.

Dömös központja
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Pilisszentiván

Szentendre

Leányfalu

Tahitótfalu

Visegrád

Dömös

Pilismarót

Pilisszentkereszt

Dobogókő*

Pilisszentlászló

Kesztölc

Pilisszántó

Csobánka
Pomáz

Budakalász

Üröm

Pilisborosjenő

Solymár

Pilisvörösvár

Piliscsaba

Piliscsév
Leányvár

Pilisjászfalu

Pilisszentlélek*

Esztergom

Búbánatvölgy*

Dunabogdány

JELMAGYARÁZAT
 DUNA MENTI TELEPÜLÉSEK
 PILIS "SZÍVE" TELEPÜLÉSEK
 PILIS "LÁBA" TELEPÜLÉSEK

*Dobogókő közigazgatásilag Pilisszent- 
kereszt településhez tartozik, míg Pilis- 
szentlélek és Búbánatvölgy Esztergom 
városához
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A PILISI TÉRSÉG TELEPÜLÉSEI
A térség településeit tekintve a következők szerint tehetünk csoportosításokat, melyek ka-
rakterükben is elkülönülő jellegzetességeket mutatnak:

▶ földrajzi elhelyezkedés szerint megkülönböztethetünk Duna-menti, a hegység szí-
vében elhelyezkedő hegyvidéki és a Pilis lankáin, völgyi vagy dombvidéki jellegű 
településeket

▶ külön csoportot alkothatnak a Pilis szívében lévő, egykori kolostorokhoz tartozó 
falusias települések

▶ ez a földrajzi felosztás meghatározza már a külterületek jellegét - erdőterület, ártéri 
erdő, szőlő, gyümölcsösök, illetve szántók – és azok arányát, egyben a táji jelleget

▶ szintén a földrajzi elhelyezkedés meghatározza a helyi anyaghasználatot (a bányá-
szott kő, a kő megjelenése, illetve homloktaton előforduló aránya, hegyvidéki terü-
leten a fa használata)

▶ az adott település arculatát legjobban meghatározó nemzetiségi hagyomány(ok) sze-
rint (szerb, sváb, szlovák)

▶ végezetül az adott település térségben ellátott szerepe, stratégiai súlya (királyi szék-
hely, járási központ, oktatási központ, a bakancsos turizmus kiindulópontja, a térség 
kapuja, város, község vagy falu stb.) szerint. Ennek jelentőségét a közterületek alakí-
tásában látjuk igazán.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a fenti különbségtételben bizony átfedések vannak, 
hiszen több település egyaránt rendelkezik hegyvidéki és vízparti karakterrel, egy települé-
sen belül több nemzetiség építőhagyománya is markánsan megjelenhet. Az egyes települé-
sek szerepe a történelem során többször változhatott. 
Bár karakterükben a fentiek szerint elkülönülnek, e települések számos közös jellemzővel 
(egykori királyi erdő és kolostortáj, mint összefogó keret, hasonló településszerkezet, azonos 
alap háztípusok, pincék, külterület jellege, nemzetiségek, tájhasználat és táji keret) bírnak, 
mindamellett, hogy a közös történelmi múlt is számtalan ponton összeköti őket. Vannak 
települések, ahol a falusias karakter a domináns, míg másutt megjelenik a kisvárosias beépí-
tés. Egy településen belül megjelenhet hegyvidéki és vízparti jelleg is. 
Az egyes tájhasználati különbségeket és azonosságokat valamint a településszerkezeti sajátos-

ságokat az előbbi fejezetekben tárgyaltuk, a soron következő 
fejezetben az építészeti arculatra, különösképpen a közös 
vonásokra kívánunk rávilágítani. Adott esetben kiemeljük 
az egyéni arcéleket, azok kibontása azonban az adott telepü-
lés arculati kézikönyvében kerül ismertetésre.
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 DUNA-MENTI TELEPÜLÉSEK
E települések a folyó és a hegyek közé ékelődve, a magaslatok fele olykor felkúszva he-
lyezkednek el. Érdekességük, hogy a vízparti jelleg mellett jelen van a hegyvidéki jelleg is. 
Legtöbbükben a falusias jelleg a meghatározó, de a településeket átszelő 11-es út mentén a 
kisvárosiasabb hangulat is érzékelhető. Külön egységet képeznek a polgári igényű, üdülési 
céllal épített villaépületek (hegyvidéki villák az 1800-as évektől, vízparti nyaralók a 20. 
századból, például Luppa-sziget). Meghatározó tájképi elem a Duna partja, valamint a sűrű 
erdőtakaróval fedett hegyvidék. Egykor valamennyi településen folyt szőlőtermesztés, en-
nek nyomait őrzik a pincék, présházak. Közterület szempontjából a Duna-part, a sétányok, 
a 11-es út mente és a kirándulóhelyek is jelentősek.
Szerepénél fogva erőteljesebb kisvárosi jelleget mutat Visegrád. Ez elsősorban a közterületek 
jellegében jelent különbséget, az egyes épülettípusok, alapelvek azonosak. Önálló, a többi-
től eltérő fejlődéssel bír Szentendre városa.

MEGJELENŐ KARAKTERELEMEK:
Településmag

▶ falusias (döntő többség)
▶ kisvárosias (főút mellett, egyes szakaszokon)
▶ pincék

Üdülő
▶ vízparti
▶ hegyvidéki

Régi-új beépítés (kertvárosi területek)
Ipari-gazdasági terület
Rekreációs terület (vízparti főként)
Külterületen

▶ mezőgazdasági területek (rét, legelő, gyümölcsös, 
szántó, szőlő)

▶ erdő, turisztikai erdő, ártéri erdő

Pilismarót, 

Dömös, Visegrád, 

Dunabogdány, Tahi, 

Leányfalu, Szentendre, 

Budakalász
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 PILIS LÁBA
A Pilis lábánál fekvő települések esetében, összehasonlítva a Pilis szívében lévő települé-
sekkel, a különbséget elsősorban az erősebb agglomerációs jelleg (a fővárosból, valamint 
Esztergomból kiköltözők elsődleges célterülete), a közlekedés és az átmenőforgalom jelen-
tősége (10-es út, vasútvonal) emelendő ki. A természetközeliség sem olyan magasfokú, az 
erdők mellett megjelennek a szőlők (vagy egykori szőlő, de mára beerdősült területek), 
a gyümölcsösök, rétek, egyéb mezőgazdasági területek. A szőlő okán (néhány kivétellel) 
pincék, présházak hangsúlyosan jelennek meg a településképben. Erre a területre koncent-
rálódnak többnyire a bányák, iparterületek. Míg a kisebb településeken, nagyközségeken 
a falusi jelleg, addig Pilisvörösvár és Piliscsaba esetén a kisvárosias jelleg is tükröződik. Ez 
utóbbi település oktatási központként is jelentős. 

MEGJELENŐ KARAKTERELEMEK:
Településmag

▶ falusias (döntő többség)
▶ kisvárosias
▶ pincék

Üdülő
▶ hegyvidéki

Régi-új beépítés (kertvárosi területek)
Ipari-gazdasági terület
Külterületen

▶ mezőgazdasági területek (rét, legelő, gyümölcsös, 
szántó, szőlő)

▶ erdő, turisztikai erdő
▶ bánya

Kesztölc, Leányvár, 

Piliscsév, Pilisjászfalu, 

Piliscsaba, 

Pilisvörösvár, Solymár, 

Pilisborosjenő, Üröm, 

Pomáz, Csobánka, 

Pilisszentiván
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 PILIS SZÍVÉBEN FEKVŐ 
 TELEPÜLÉSEK
E falusias jellegű településeknél a természetközeli jelleg a 
meghatározó, szinte bármerre tekintünk, zárt erdőtakaróval 
fedett hegyeket, zöld dombokat látunk. Az utcák a változa-
tos terepadottságokhoz igazodva kanyarognak, olykor pata-
kok völgyét követve. A jó levegő okán hegyvidéki üdülőte-
rületek szegélyezik a településeket. A kiterjedt erdőművelés 
mellett a gyümölcsösök is megjelennek. Az egykori kolos-
torokhoz kapcsolódó települések (Pilisszentlélek, Pilisszent-
lászló, Pilisszentkereszt) megőrizték falusias jellegüket, be-
építetlen külterületekkel. Csobánka esetében kiemelendő az 
erősebb agglomerációs jelleg, új beépítésekkel.

MEGJELENŐ KARAKTERELEMEK:
Településmag

▶ falusias 
Üdülő

▶ hegyvidéki
Régi-új beépítés (kertvárosi területek)
Külterületen

▶ erdő, turisztikai erdő
▶ mezőgazdasági területek (rét, legelő, gyümölcsös, 

szántó)

Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlászló, 

Pilisszántó, 

Pilisszentlélek
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 VÁROSOK 
A Pilis ölén, a természet alkotta amfiteátrum karéja és a 
Duna által közrefogva terül el Szentendre, mely a 18. szá-
zadtól  virágzó szerb polgárváros volt. A gyors felemelkedést 
a fellendülő kereskedelem hozta, amelyek alapját a szőlőter-
melés és a céhekbe tömörülő mesteremberek adták. Jelen-
tőségét növelte, hogy gazdagsága mellett ebben az időben a 
magyarországi szerbek egyházi és kulturális központja volt. 
Az óváros jellegzetes utcaképe a kereskedők zártsorú, eme-
letes, főként barokk kereskedő-és üzletházainak sorából áll. 
Szentendrén mindig is pezsgő társasági és kulturális élet 
folyt, a város festők, írók múzsája egyben, művésztelepe 
nemzetközi hírű. Az erőszakos modernizáció szerencsésen 
elkerülte, ezáltal megmaradt a történeti óváros egysége. 
Igaz, a négysávos út megépítése ás a lakótelepek durva be-
avatkozások voltak a város életébe. A lakóterület többszö-
rösére növekedett, a Pilis térségére jellemző, hagyományos 
gyümölcstermesztésnek és kertművelésnek ez gyakorlatilag 

véget vetett. Ugyanakkor a rendszerváltást követően a város életében kiemelkedő jelentő-
ségűvé vált a turizmus.
Visegrád kedvező adottságai és kulcsfontosságú stratégiai szerepe miatt a történelem során 
mindig is az érdeklődés középpontjában állt. Fénykorát Mátyás király uralkodása alatt élte. 
A 19. században ismét nagy fejlődésnek indult: dunai gőzhajózás megindulásával, amikor 
is a Dunakanyar, a Pilis-Visegrádi-hegység kedvelt kirándulási célpontja lett a fővárosból 
induló túrázóknak Ma Visegrád a hazai és nemzetközi turizmus kedvelt célpontja.  Bár 
lakóinak száma alig több, mint 1800 fő - az ország egyik legkisebb városa - nem kevesebb, 
mint 300 ezer vendéget fogad egy évben. Visegrád esetében a táj és az épített környezet 
harmóniája páratlan.  A fellegvár szinte védőn áll őrt a város felett.  Az erdőkoszorúzta 
hegyvidék, a Visegrádi-hegység hullámos vonulata nem háttér csupán, hanem a lejtőkön 
felkapaszkodó város szerves kapcsolata is.

A Fő utcában kisvárosias utcaképét barokk házak sora adja, kis teresedésekkel. Mindeköz-
ben számos, falusias jellegű városrész is van. Különleges városképi elemet alkotnak a már 
említett villák. Az északi részen léptékében élesen elkülönülő szállodaváros indult fejlődés-
nek, a termálvízkészletet kihasználva. 
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A KÖVETKEZŐ FEJEZETBEN SORRA VESSZÜK AZ EGYES 

TELEPÜLÉSEKEN MEGJELENŐ KARAKTEREKET, MELYEKNEK 

ISMERTETJÜK JELLEGZETESSÉGEIT, AJÁNLÁST ADVA AZ ÉPÍTÉSSEL, 

FELÚJÍTÁSSAL, MAJD A KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

KARAKTEREK

TELEPÜLÉSMAG

▶ falusias 

▶ kisvárosias 

▶ pincék

ÜDÜLŐ

▶ vízparti

▶ hegyvidéki

RÉGI-ÚJ BEÉPÍTÉSEK (KERTVÁROSI TERÜLETEK)

IPARI-GAZDASÁGI TERÜLETEK

REKREÁCIÓ

KÜLTERÜLETEK

▶ mezőgazdasági területek (rét, legelő, gyümölcsös, szántó, 

szőlő)

▶ erdő, turisztikai erdő, ártéri erdő

TELEPÜLÉSMAG KARAKTER



TELEPÜLÉSMAG KARAKTER
A településmag (ófalu) területe jellemzően sűrűn beépült terület, és erős építészeti hatásokkal bír. 
Arculata többségében falusias, helyenként zártabb beépítéssel (a kisebb településeknél ez nem ala-
kult ki feltétlenül), mely a rendszerint a főutat kíséri végig. Itt találhatóak az igazgatás, az oktatás 
legjelentősebb intézményei és a templomok. Az általános utcaképet alapvetően földszintes házak 
alkotják, ebből csak az újabb kori épületek lógnak ki. Egyértelmű cél e hagyományos utcakép 
megőrzése az eredeti építészeti elemek megtartásának támogatásával. Új épületek építése, meglé-
vők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a folytonosság megőrzésével ajánlott.
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 A TELEPÜLÉSMAG

1. FALUSIAS JELLEGŰ
Alaptípusnak tekinthető tehát a szalagtelkes falu, a fésű 

fogainak rendezett, ritmusos rajzolatára emlékeztető, ún. 
hosszúházas beépítéssel. Ennek lényege, hogy az utca mentén 
keskeny, hosszú, szalag alakú telkek sorakoznak egymás mel-
lett. A telkek mindig egyik, meghatározott (általában északi) 
oldalhatárán, az utca felöli végen áll a lakóház („hosszúház”), 
mögötte sorakoznak az állatokat kiszolgáló épületek. 

A főutca leggyakrabban maga az országos főút volt, vagy egy patakot követő völgyi út. Ófalu 
jellegzetes épületei az utcára merőlegesen álló, a kert felé széles eresszel vagy tornáccal nyíló 
ún. hosszúházak. Homlokzatuk meghatározó elemei – a települések között egyéni különb-
ségek vannak a részletmegoldásokban - a vakolatkerettel díszített egy vagy két kis ablak, a 
sok helyütt díszesen faragott, áttört tornácajtó, valamint a két kis padlásszellőző. A házak 
jellemzően az utcavonalon, előkert nélkül sorakoznak, cseréppel fedett nyeregtetős (olykor 
csonkakontyos) kialakítással. Az utca felé ívesen hajló fűrészelt oromfaldísz és a díszesebben 
faragott tornác a tehetősség jele volt. 
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2. KISVÁROSIAS JELLEGŰ
A népesség növekedésével és az anyagi fellendüléssel pár-

huzamosan a módosabb családok a főutca mentén építettek 
az utca vonalával párhuzamosan álló szárnnyal is rendelkező, 
L alaprajzú, nagyobb és díszesebb házakat. A régebbi hosszú-
házas és e módosabb, utcával párhuzamosan álló házak néha 
keverednek az utcaképben, vagy nagyobb, egybefüggő egysé-
geket alkotnak. E módosabb beépítés a főutca egyes szakasza-

inak kisvárosias hangulatot adott, melyet sokszor a nagy kapuk is hangsúlyoznak. Az épületek 
így összeépültek, vagy csak egy kapunyi távolságra kerültek egymástól, így a főutca lassan a 
kisvárosokra jellemző, ún. zártsorú településképet kapott. 
E házak vakolt, finoman díszített homlokzatának hangsúlyos elemei a historizáló, vagy sze-
cessziós vakolatdíszek és a kétszárnyú fakapu, míves kilinccsel, kő kerékvetőkkel, valamint a 
tető jellegzetes padlásszellőzői. Ezek az épületek jellemzően a 19. századból, illetve a század-
forduló korszakából valók.
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 MI IS AZ, HOGY HOSSZÚHÁZ?
Ez a hagyományos magyar háztípus: három helyisége van 
(háromosztatú), „hosszúkás” alaprajza az utca felé egy szo-
bából, középen egy belépős (pitvar, mely a ház „szíve”) 
konyhából, hátra felé egy kamrából áll. Ez később több he-
lyiségessé válhatott, de ez a hármas egység mindig megtalál-
ható. Traktusszélessége, azaz e hosszúkás alaprajz szélességi 
mérete a még két ember által, kézi erővel mozgatható geren-
da méretéhez igazodott, maximum 6 méter. Ez emberi lép-
téket, kellemes arányokat ad máig a ház utca felőli arcának. 
A ház földszintes, ún. nyeregtető fedi, mely vagy kontyban 
vagy oromzatban végződik [  lásd rajz]. A háznak két meg-
formált homlokzata van, az udvari, amit tornáccal gazdagí-
tottak, és az utcai, amit a rangos építészetből vett mintákkal 
egyéni díszítőleleménnyel ékesítettek, gyakran a településre 
vagy a környékre jellemző módon. A szalagszerű, keskeny 
telken állt a hosszúház, amelynek helye a telek elején, annak 
mindig azonos (északi) oldalán van, utcára tekintő hom-
lokzattal, ezelőtt virágos kis kerttel vagy anélkül. A lakással 
szemben van a lakóudvar, mindenekelőtt a kúttal, esetleg 
nyári konyhával
Ez a háromhelyiséges, nyeregtetős ház nem csak parasztház-
ként létezett, a középkortól kezdve ilyen volt a köznemesi 
lakóház, a plébánosok, iskolamesterek háza. Ebből az álta-
lános alaptípusból, mely építészeti örökségünk, fejlődött a 
mezővárosi polgárház is, és terebélyesedett tovább.

Hosszúház bővítéseHárom osztatú ház

HOSSZÚHÁZBÓL KISVÁROSIAS POLGÁRHÁZ?
A fejlődés következő típusát tehát az a polgári igény teremtette meg, amely már nem elége-
dett meg az egy vagy kettő szobával, többet kívánt megépíteni. Kézenfekvő lehetősége volt, 
hogy az utcavonalon még egy szobát építsenek. A ház az előbbiekben ismertetett alaptípust 
követi, de az utca felé bővítették egy üzlettel. Ez egy boltozott helyiség - innen származik a 
bolt kifejezésünk is -, az áru biztonságos elhelyezése és a tűzvédelem miatt. Ennek az immár 
L alakú háznak az utcával párhuzamos, azaz utcavonalas beépítése egy polgári színvonalat 
is megjelenített. E megoldásnak a teljesen zárt jellegű beépítés felé tett további lépése a 
díszesebb kőkeretbe foglalt íves kapuzat. Ebben már a kisvárosok jellemző homlokzatait is 
felismerjük. És amikor ez emeletes formát öltött, véglegessé lett a városi utcakép… 
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 NEMZETISÉGI JELLEGZETESSÉGEK
Valamennyi nemzetiség a magyar építőhagyományt vette ala-
pul, azaz a háromosztatú házat, utcára merőleges homlokzat-
tal, az udvar fele széles kiülésű eresszel vagy tornáccal. A közös 
jellemzők mellett egyéni jellegzetességeket is találunk ,melyek 
természetesen településről településre is változhatnak. A sok-
nemzetiségű településeken általában viszonylag jól elkülönít-
hető területen éltek a különböző nemzetiségek, mely egyben 
vallási különbözőséget is tükrözött.
A sváb házak falait rendszerint fehérre meszelték, később el-
terjedt a sárga szín is. A homlokzatot vakolatdíszekkel gazda-
gították, szokás volt, hogy az oromfalra a gazda nevének kez-
dőbetűi, esetleg teljes neve és az építkezés dátuma is felkerült. 

A fa szerkezeteket szokás volt zöldre festeni. A fatornácot néhol gazdag faragványok díszítették, 
a tornácra vezető ajtó színes üvegberakást kapott. A gazdagabb portákon jellegzetes kovácsolt 
kerítéselemeket láthatunk. 
A szlovák lakosság építőhagyománya miatt az északi-magyar vagy palóc háztípus képviselői. Jel-
lemző a színesre meszelt homlokzat, a tornác megfogalmazása lehet egyszerűbb, vagy díszesebb, 
különleges az ablak fa pártázata, esetleg az ereszdeszka csipkézett díszítése. Az ablakot szokás 
volt kékre színezni. Másutt kontyolt tető, vagy oromfalas megoldás esetén a padlás magasságá-
ban fa deszkázatot láthatunk.
Az utcára merőlegesen álló, nyeregtetővel fedett földszintes szerb porta karakterét meghatá-
rozza a kisebb fesztáv, a nyíláskiosztás, és a szélesen kinyúló, alátámasztás nélküli eresz. Fehérre 
meszelt, vakolatkeretes homlokzatán két, szimmetrikusan elhelyezett ablak tekint az utcára. 
Jellegzetes az ablak tokjának háromszögletű felső záródása, pártázata. A padlás magasságában 
két, vakolatkeretes kis szellőző díszíti az oromfalat, mely nemesen egyszerű, visszafogott meg-
jelenésű.

Szlovák tájház, Pilisszentlélek Sváb tájház, Budakalász Szerb porta és néprajzi gyűjtemény, Pomáz
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 ANYAGHASZNÁLAT
Általánosságban elmondható, hogy a hegyvidéken nagyobb 
arányban jelenik meg a fa (az oromzaton), a kő a homlokza-
ton, ritkább a vakolt lábazat, míg a folyó menti vagy dombi 
területeken inkább a vakolt, vakolatdíszes, festett lábazatos 
homlokzatok uralkodnak. 
A legszembetűnőbb különbség a kerítések és épületek lá-
bazatán látható kő megjelenése, melyet mindig a helyi bá-
nyából szereztek be, ezért ezt egységes megjelenés adott a 
településnek. Általánosságban elmondható, hogy minél 
északabbra haladunk, annál sötétebbek a hagyományosan 
használt kövek. Míg Budakalászon, Pomázon, Csobánkán 
és Pilisvörösváron a sárgás travertin (édesvízi mészkő) és a 
hárshegyi homokkő használata a jellemző, addig Dunabog-
dány, Leányfalu, Visegrád és Esztergom környékén főként 
szürkés andezittel találkozhatunk. A teljes pilisi területre 
igaz a bazalt vagy andezit kockakő burkolat használata, 
mely hozzájárul a hangulatos utcaképhez.

A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK 
MAGJÁNÁL KÖZÖS VONÁS

▶ a falusias jellegű beépítés dominanciája, helyenként 

kisvárosiasabb (utcával párhuzamos) beépítéssel

▶ a hosszúház, mint alaptípus (tornáccal vagy széles 

eresszel)

▶ a nemzetiségi (sváb, szlovák, szerb) hagyományok 

erős jelenléte, mely az épületeken is letapogatható

▶ a helyben bányászott kő használata a lábazaton, kerí-

téseken
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AJÁNLÁS
 TELEPÍTÉS
A településmag beépítésének rendje a falukép jellemző té-
nyezője. A keskenyebb telkes területeken az épületek a telek 
oldalhatárán állnak. A szélesebb telkekre szabdalt tömbök-
ben az utcával párhuzamos elhelyezésű épületek vannak. 
Valamennyi épület az utcafronton áll. Igazodjunk a már 
kialakult, harmonikus rendhez!
Az utcakép védelmében, több telek egyesítése esetén, az 
így létrejövő „óriástelekre” nem helyezhető el a telekméret-
tel arányosan növekvő „óriásház”, helyette gondolkodjunk 
több kisebb épületben. A telekösszevonás csak kivételes 
esetben javasolt, az ennek eredményeként megnövekvő 
közterületi homlokzaton az eredeti telekosztást meg kell je-
leníteni, hiszen ez a finom ritmikus változatosság adja egy 
település varázsát.  [  lejtős terephez lásd 116. oldal]

a ház követi 
a kialakult 
beépítési 
vonalat

a ház nem 
áll be a 
meglévő 
épületek 
sorába

A PILIS TÉRSÉGÉRE A TELEPÜLÉS-
MAGBAN ÁLTALÁNOSAN JELLEMZŐ

▶ az oldalhatáros beépítés

▶ a földszintes, emberi lépték

▶ az egyszerű nyeregtető

▶ a 35-45 fokos, azaz nem „mediterrán”, és nem „alpesi” 

tetőhajlásszög, esetenként ettől alacsonyabb melléktö-

meglezárással.

A fentiek adják a harmonikus utcaképet, ezért e jellegzetes-

ségek követendők.
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 MAGASSÁG
Településmagban jellemzően földszintes épületek állnak, ezért 
új építésnél is igazodjunk e meglévő környezethez. Ameny-
nyiben a telekméret megengedi, a használat pedig igényli a 
tetőtér beépítését, csak az utcafronttól hátrébb javasolt a térd-
fal megemelése és a tetőablakok elhelyezése. Az utcafronton 
őrizzük meg, vagy állítsuk vissza az adott épület jellegzetes 
homlokzatát.

 TETŐ HAJLÁSSZÖG
Településmagban kis fesztávra épített, így kisebb tömegű, 
nyeregtetős épületeket találunk, jellegzetes ereszmegoldással, 
a tornác felett ereszcsendesítéssel. Új építés esetén a területre 
jellemző, hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületben 
gondolkodjunk. A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony 
(„mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult tetőforma 
idegenül hat és megbontja a településmag egységes utcaképét, 
ezért kerülendő.
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Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép (natúrtól a mélyvörösig). A cserép 
anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. Klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású 
cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl 
határozott karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, nagy méretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögű melléktömegnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke 
korcolt lemez. A természetes pala elsősorban középületekre javasolt.

Kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek stb.), valamint a nádtető alkalmazása.

 HÉJAZATOK 
Javasolt a natúr, matt égetett természetes alapszínű, (nem 
üvegmázas, nem engóbozott) sík agyagcserép (natúrtól a 
mélyvörösig), használata hozzájárul a magaslatokról is jól 
látható egységes településképhez. Kerülendő a mű antikolt 
vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú 
cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) 
alkalmazása. A cserép anyaga és színe mellett fontos a meg-
jelenése is. Településmagban a klasszikus hódfarkú vagy 
egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolat-
ban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl határozott 
karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, nagy mé-
retű cserepek alkalmazása. Az alacsonyabb hajlásszögű tető-
felületeken elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez. 
A régi bádog tetőszellőtök a tető és a településkép ékszerei.

JELLEGZETES 
RÉSZLETEK
A régióban több 

helyen jellegzetesség a 

3-5 cserépsoros csonka 

kontyolás. A Pilisben 

hagyományosnak 

tekinthető az utcai 

homlokzat oromdesz-

kás kialakítása, mely, a 

mellékelt metszeti rajz 

szerint, maximum  

10-15 cm-t ül a 

homlokzati sík elé. Ez 

nem helyettesíthető 

szegély- vagy szegő-

cseréppel! 
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Jellegzetes padlásszellőzők

 TETŐFORMA, ERESZEK
Településmagban kis fesztávra épített, így kisebb tömegű, nyeregtetős épületeket találunk, 
néhol jellegzetes – szélesebben kiülő – ereszmegoldással, csonka kontyolással. Az oromfali 
padlásszellőzőknek számos változatával (téglával, vakolatkerettel díszített) találkozhatunk. 
Egyes településekre, például Budakalászra egyedi formájú padlásablakok jellemzők. A házak 
jellegzetessége az utcai homlokzat oromdeszkás kialakítása. Új építés esetén a területre jel-
lemző, hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületben gondolkodjunk. Figyeljük meg 
és merítsünk ihletet a régi épületek  ereszmegoldásaiból! Az arányokban áll a titok: eresz 
kiülése csak a tornácnál nagy, ugyanakkor eresz nélküli épületet nem emeltek eleink. Az 
ereszcsatorna kialakítása külön odafigyelést igényel! A csatornaelemeknél tartózkodjunk a 
feltűnő, harsány színektől, törekedjünk az anyagszerűségre! Ne a cserép színéhez illeszked-
jünk, hanem az eredeti anyaghoz (rozsdabarna, szürke árnyalatai). Festett aluminíumból 
matt, a fém és a szürke árnyalataiból válasszunk. A nyers alumínium, a horgany és a hor-
ganyzott elemek is megfelelőek

▲ Csonka kontyolt 
nyeregtető

▲ Nyeregtető

A PILIS TÉRSÉGÉRE ÁLTALÁNOSAN 
JELLEMZŐ

▶ a natúr agyagcserép használata

▶ az oromdeszkás kialakítás

▶ az adott településre jellemző formájú padlásablak, pad-

lásszellőző és ereszmegoldás (ereszcsendesítés).

▶ az oromfalas nyeregtető, vagy a csonka kontyolás. 
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 TETŐTEREK
A régi épületek egyik jellegzetes típusa merőleges az utca 
vonalára, mely esetben mindig hosszanti irányban ter-
jeszkedtek, és sohasem felfelé. Ez a rendszer lehetőséget 
nyújtott és nyújt ma is a szakaszos építkezésre, a későbbi 
bővítésekre, lekövetve a család folyamatosan változó igé-
nyeit. A padlást régen nem építették be, nem tagolták ab-
lakokkal. Ha a telek mérete megengedi, gondolkodjunk a 
földszint bővítésében. Ez jobb kertkapcsolatot, a tetőtér-
nél jóval kellemesebb klímát és könnyebb bútorozhatósá-
got biztosít, ráadásul a városkép szempontjából is előnyös.
Amennyiben a használat igényli a tetőtér beépítését, az ut-
cafronttól hátrébb (az épület harmadától) javasolt a térdfal 
emelésével járó átalakítás. Ha a tetősíkból kiálló ablakot 
tervezünk, azt az utcafronttól hátrébb, a kevésbé látszó 
tetőfelületen, lehetőleg az épület egyharmadától javasolt 
kialakítani. 
Utca vonalával párhuzamos elhelyezésű épületek esetén a te-
tőkiemeléseket, tetősíkablakokat ne a közterület, hanem a 
kert felőli oldalon helyezzük el. Őrizzük meg az utca felőli 
tetőfelületen a jellegzetes bádog szellőzőket!

TETŐABLAK? KÉMÉNY?
A padlást régen nem építették be, csak raktáro-

zásra használták. Nem tagolták ablakokkal, csak a 

szellőzést biztosító elemekkel, vagy az oromfalon 

elhelyezett rakodást biztosító, faszerkezetű lép-

csővel megközelíthető fa ajtóval. Manapság igény 

mutatkozik a tetőterek lakás célú hasznosítására, 

ehhez a bevilágítást is biztosítani kell. Ugyanak-

kor figyelembe kell venni, hogy ezzel a tetősíkok 

egységes megjelenése – mely hozzátartozik a 

településkép bájához – megbontásra kerül, sérül a 

tetőfelülnézetek jellegzetes sziluettje. Kialakításuk 

minden esetben az utcafronttól beljebb javasolt. 

A bemutatott példák – a korábban divatos, de a 

szövetbe nem illeszkedő ökörszem ablak, vagy a 

túldíszített, toronyszerű kiemelések, hosszan sorolt 

kutyaólak helyett – méretükben visszafogottak, 

igényes, egyedi kialakításúak, tobzódó ereszcsator-

na rendszerek nélkül. 

Az eresz kialakítása, kiülésének mértéke, a szarufák 

végének vágása, faragása, színe, vagy az ereszcsen-

desítés finom részlete lényeges a ház karaktere 

szempontjából. Az eresz kiülése ott legyen nagy, 

ahol tényleg szükség van rá (ld. tornác, fedett 

terasz).

Nem mellékes a kémények kialakítása sem: egyen 

rendszerkémények helyett a településmag terü-

letén kövessük a visszafogottan formált, falazott 

kémények hagyományát!
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A tetőtér oromfali ablakának aránya 
sem mellékes. Az utcafronton őrizzük 
meg, vagy állítsuk vissza a település-
mag házainak jellegzetes homlok-
zatát.
A tetősíkablak kevésbé bontja meg a 
tető egységét.
A számos településen a jellemző 
osztott, tört vonalvezetésű oromfali 
padlásablak [  lásd 69. oldal] ennek 
mintájára alakítsuk ki az oromfali 
nyílást, megőrizve annak arányait és 
nemes anyagát.

MEGLÉVŐ  
ÉPÜLET BŐVÍTÉSE, 
KORSZERŰ SÍTÉSE

Az energetikai kor-

szerűsítés indokolt az 

alacsonyabb fenntartási 

költségek miatt, melynél 

a technikain túl telepü-

lésképi szempontokat is 

figyelembe kell venni. 

A településmagot különösen érzékenyen érinti a tetőterek 

beépítése, mely által megváltozik a tetők aránya, az utca 

összképe. A praktikum és az esztétika azonban nem zárja ki 

egymást:

HOSSZÚHÁZ ESETÉN 

▶ az utcától hátrébb emeljük csak meg a térdfalat

▶ az utcától hátrébb helyezzünk el tetőablakokat

▶ díszes oromfalon ne nyissunk ablakot, annak formája és 

mérete lehetőleg a térségben előforduló kisebb padlá-

sablakokhoz igazodjon

AZ UTCÁVAL PÁRHUZAMOS ÉPÜLETEK ESETÉN

▶ tetőkiemeleseket, tetősikablakokat ne az utca felőli 

oldalon helyezzük el

A TELEPÜLÉSMAG BÁJÁHOZ HOZZÁTARTOZIK A FENTI-

EKEN KÍVÜL

▶ az eresz kialakítása (kis kiülésű)

▶ a kémény.
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Homlokzatra javasolt 
pasztell földszínek 

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra javasolt 
lágy színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető

 HOMLOKZAT
 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az utcával párhuzamosan álló, jellemzően 19. századi kisvá-
rosias házak esetében mívesebb vakolatdíszeket láthatunk.
Az utcára merőleges hosszúházak homlokzata rendszerint 
nagyon visszafogott díszítésű (vagy vakolatdísz nélküli), 
egyediségét a padlásszellőző adja. Vakolt homlokzatot ala-
kítsunk ki, sima felülettel. Általánosságban a kapart, dör-
zsölt, szórt felületképzések idegenek a régió hagyományától. 
Adott esetben egyes, simított felülettel vegyített struktúrák 
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A PILIS TÉRSÉGÉBEN
▶ Elődeink egyszerre voltak praktikusak és elegánsak. Egy-

szerű, tartós, természetes és nem utolsó sorban helyi 

anyagokból építettek házat, de a közösség felé megmu-

tatták a helyi szokáshoz illeszkedő saját, egyéni arcukat

▶ A lakóépületek anyaghasználatánál és színezésénél a 

természeti környezet adottságai a mértékadók: elvárt a 

természetes anyagok (világos kő, égetett tégla, vakolat, 

fa burkolat, égetett agyagcserép) használata

▶ A lakóépületek fala döntő többségében vakolt, a fehér 

árnyalataiban vagy természetes föld színekben (nyers 

agyag, homok)

▶ A lakóépületek lábazata többségében helyi kő, ritkáb-

ban vakolt, vagy természetes színű tégla

▶ Tucatáru helyett egyedi tervezésű elemeket és részlet-

megoldásokat (nyílászárók, korlátok, kapuk, kerítések) 

alkalmazzunk a homlokzaton.

 LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga mindig 
helyi kő, tégla, vagy vakolt-festett. Míg Budakalászon, Pomázon, Csobánkán és Pilisvörösvá-
ron a sárgás travertin (édesvízi mészkő) és a hárshegyi homokkő használata a jellemző, addig 
Dunabogdány, Leányfalu, Visegrád és Esztergom környékén főként szürkésandezittel talál-
kozhatunk a lábazatokon. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, mert nem időtálló 
és a sarkokon az élek találkozása nem megoldott.

új építés esetén, egyéni elbírálás mellett illeszkedők lehetnek. A kő főként a lábazaton, a 
hegyvidéki területeken akár teljes homlokzaton is megjelenhet, igaz, egykor csak az északi 
oldalt és a melléképületet hagyták vakolat nélkül. 
A településmag színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogad-
ható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk fehér-
ben vagy természetes, földszínekben, azok világosabb árnyalataiban. Faburkolat nem jellem-
ző, azt csak kis mértékben, vagy a megemelt tetőtéri részeken alkalmazzunk. Az utcafronton 
őrizzük meg, vagy állítsuk vissza az eredeti homlokzatot.

Látszó kő főként északi falakon Fa csak a padlás szintjén, főként 
hegyvidéki területen

Míves vakolatdíszek
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 NYÍLÁSZÁRÓK
A településmag hosszúházainál két szimmetrikusan elhelyezett osztott táblájú ablak néz az 
utcára. A homlokzat a ház arca, ezért mind az új építésnél, mind pedig a felújításnál kö-
vessük e jellegzetességet! Az utcával párhuzamos, módosabb házaknál az nyílások kiosztása 
egyenletes, sosincsenek nagy üvegfelületek (a fal dominál), az ablakok osztottak, sokszor 
díszesen faragottak. A századforduló évtizedeiben divatba jött a hármas osztású ablak is, me-
lyet főként villákon, vagy kisvárosias házakon láthatunk, ez azonban nem keverendő össze a 
szocializmus alatt megjelenő Tüzép-ablakkal, melyet a két kisebb ablak helyére építettek be.
Az ablak körül sok helyütt vakolatkeret fut, gyakori elem az ablak fa anyagával megegyező 
háromszög pártázat.

AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN LAKIK: 
▶ A nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes aránya, 

különösen az oromfalon, karakteres arcot ad a ház-
nak. Amennyiben nagyobbra, szélesebbre vesszük 
ezeket a nyílásokat - legyen az egy felújítás, vagy egy 
új építés -, a ház arca idegenül fog hatni környezeté-
ben. Figyeljük meg a jellegzetes arányokat!

▶ Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyúj-
tott arányúak, azaz magasabbak, mint szélesebbek.
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▶ Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő megjelenést, hangulatot 
ad a háznak.

▶ Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat. 
▶ Minden esetben javasolt a természetes, szépen öregedő anyagok használata, hiszen 

míg a természetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag idővel nem 
javítható.

▶ Javasolt a rikítók helyett a természetes, földszínek használata. Egykor minden ház ab-
laka jellegzetes, mélyzöld olajfestést kapott, ritkábban a dió levével színezték barnára. 

▶ Az utólag felszerelt (fehér) redőnytokok értékes utcaképeket sebeznek meg. A redő-
nyök utólagos beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatú árnyé-

koló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét, vagy az 
eredeti fa redőny felújítását. A hagyományos szerke-
zetek (lamellás zsalugáter, teli spaletta) az árnyékolá-
son és a vagyonvédelmen túl öltöztetik a homlokza-
tot! Ami a szúnyoghálót illeti, színében utcafronton 
csak fekete vagy antracit javasolt

▶ Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik 
az eredeti, hagyományos kialakítású és osztású ab-
lakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására! 
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Településmaghoz illeszkedő formák és osztások

Településmaghoz nem illeszkedő formák és osztások

 ABLAKOK CSERÉJE
A régi házaknál többféle ablakkal is találkozhatunk. Az ún. pallótokos ablakok jellegze-
tessége, hogy a külső a homlokzati síkon ülnek, egy kifelé (az utca felé) és egy befelé nyíló 
szárnnyal rendelkeznek. Az asztalosipar fejlődésével megjelentek az ún. gerébtokos ablakok, 
két befelé nyíló szárnnyal. Ma már van mód arra, hogy ezeket a szerkezeteket úgy gyártassuk 
újra, hogy mind a településképi, mind pedig napjaink energetikai elvárásainak megfeleljen 
az eredmény! Egy jól felszerelt asztalosnak nem jelent gondot, hogy az eredetihez hasonló, 

hagyományos, filigrán szerkezetű ablakot készítsen, mely 
mégis teljesíti a kor követelményeit. Megoldás lehet az is, 
ha a külső szárnyat legyártatjuk a régivel azonos profilo-
zású és osztású keretként, míg a belső szárnyat hőszigetelő 
üvegezésűre cseréljük. A záródás javítható tömítésekkel, gu-
miprofillal. 
Nem mindegy az ablak helye sem: ha egy, eredetileg a külső 
falsíkra ülő ablak helyett az új nyílászárót a falközbe helyez-
zük, egészen más lesz az épület megjelenése, ezért ez nem 
javasolt.

Az osztóelemek hierarchiája, 
azaz méretbeli különbözősége 
adja az ablak szép arányát.

Az azonos méretű osztóelemek 
zavaros, rossz arányú összképet 
eredményeznek. 

Korszerű, mégis hagyományos formavilágú ablak
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A PILISI RÉGIÓBAN TÖBBFÉLE 
ABLAKTÍPUS IS MEGTALÁLHATÓ 

(osztás, pártázat, tokszerkezet szerint) 
Közös vonás:

▶ a nyújtott arány és az üvegtáblák osztása

▶ az anyaga (fa)

▶ a fal és az ablakok aránya (a fal dominál, üvegfal, szala-

gablak nincs)

Korszerűsítés, ablakcsere esetén fontos a

▶ homlokzati arányok, a hagyományos ablakméret meg-

tartása

▶ az anyagválasztás: fa (esetleg fa mintázat)

▶ az osztott üvegezés (hierarchikus)

Árnyékolásnál az utólag szerelt fehér redőnyök helyett java-

solt a

▶ zsalugáter (fa, festett fém anyagú)

▶ spaletta

▶ rejtett redőny.

A praktikum, a korszerűség és az esztétika nem zárják ki egy-

mást! A fakapuk, tornácajtók, kerékvetők, kilincsek a ház és 

egyben az utcakép díszei. Megőrzésük és szakszerű felújítá-

suk közérdek.

Az ablak, annak cseréje nem melléke: a homlokzat a ház arca, 

az ablak a szeme. 

 TORNÁC
A hosszúházak jellegzetessége a szélesebb eresz, vagy a tornácos kialakítás, mely nyáron 
kizárja, télen viszont betessékeli a napfényt. A faoszlopokhoz általában díszesen faragott 
könyök és ereszdeszka tartozik. Minél módosabb volt a ház tulajdonosa, annál díszesebb 
faragások jelentek meg a faszerkezeteken. Több településen jellegzetesség, hogy a tornác 
vagy ereszalja utcára nyiló bejárata faragott, attört lécajtó vagy a sváb hagyományoknak 
megfelelő kovácsolt elem. Ne cseréljük jellegtelen Tüzep-telepi ajtóra, ne falazzuk be, vagy 
ne cseréljük ablakra. Ezzel megsebeznénk a ház arcát, egyben az utcaképet.
Új épület tornáckialakításával tovább vihetjük e számtalan előnnyel rendelkező hagyo-
mányt új otthonunkba. Figyeljük meg és merítsünk ihletet a régi épületek változatos tor-
nácmegoldásaiból! 

77



 FAKAPUK, KILINCSEK
Az asztalosipar remekei a zártsorú beépítésnél megjelenő 
kétszárnyú fakapuk, művészi igényességű kovácsoltvas ki-
lincsekkel. Ritkábban kő-, gyakrabban vakolatkerettel sze-
gélyezett a kaput befogadó nyílás, sok helyen még látható az 
eredeti kerékvető kő. A hosszúházakon is különleges, egy-
szárnyú ajtókat, tornácajtókat, kapukat találhatunk.

 KERTEK
A hagyományos oldalhatáros beépítéseknél megmaradó keskeny oldalkertben célszerű a 
gépkocsinak csak a kerék nyomvonalán burkolatot építeni, vagy szórt burkolatot alkalmaz-
ni, így lehetőségünk marad növényesíteni is. A tornác mellett, vagy a szomszéd ház oldalfala 
mellé ültethetünk alacsonyabb cserjéket vagy évelőket, a gépkocsi árnyékolására egy kisebb 
fa is megfelelő. A tornácot árnyékolhatjuk kúszócserjékkel.
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Minden „nem építési

engedélyköteles” épí-

tési tevékenység (klí-

maelhelyezés, kerítés 

átfestés, homlokzat-

javítás vagy utólagos 

hőszigetelés,

stb. ) célszerűen tele-

pülésképi bejelentési

eljárás köteles! tTöbb 

település minden 

évben vissza nem 

térítendő támogatással 

segíti a homlokzati fel-

újításokat. Az országos 

és helyi pályázati lehe-

tőségekről a Főépítészi 

Irodán vagy az adott 

hivatal honlapján lehet 

tájékozódni!
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 KERÍTÉS
Az utcakép utcaképének része a jellegzetes kerítéskialakítás. Hagyományosan egyenes vá-
gású, nagy méretű, habarcsba rakott és fugázott, helyben bányászott kövekből készültek 
a kerítések lábazatai, régebben fenyőléc, később, különösen a főút mentén, míves, ková-
csolt kapuelemekkel. Gondolkodjunk ez utóbbi, hagyományos szerkezetekben, kerüljük 
az előregyártott elemek használatát. Az áttört kerítések nádfonattal vagy műanyaghálóval 
való zárása nem megfelelő, a belátást inkább a belső oldalra telepített sövénnyel akadá-
lyozzuk, mely jól véd az utca pora és a beszűrődő zaj ellen is. A színválasztás során a fém 
anyagú elemeknél részesítsük előnyben a szürke (antracit) és a zöld sötétebb árnyalatait. 
A faelemek színezése harmonizáljon a homlokzati faszerkezetekével. A meredekebb ut-
cákban előfordul tömör, helyi kőből rakott, támfalként is funkcionáló kerítés, általában 
áttört, míves, fém anyagú kapuszárnnyal kombinálva. Az erdőszéli hangulatú szélezetlen 
deszka- vagy a gabion (hálós kő) kerítés nem illeszkedik a településmagba.

A PILIS TÉRSÉGÉBEN FONTOS, 
MEGŐRZENDŐ 

▶ a házak tornácos vagy ún. széles vagy mély ereszes 

("gangos") kialakítása

Az utcakép, egyben a településkép egyik legmeghatáro-

zóbb eleme a kerítések sora. A térségben hagyományosan

▶ fa (függőleges lécezés)

▶ kovácsolt 

▶ kőanyagú (helyben bányászott, nem gabion)

kerítések is megtalálhatók. A bádog, vagy előregyártott ele-

mek helyett a fentiek használata ajánlott.

Szinte minden pilisi településnek megvan a maga egyedi ke-

rítéskialakítása. Bizonyos elemeket több helyen megtalálunk:

▶ kő kapupillérek közé fogott - fa kapu és kerítés, kő kapu-

keret

▶ fedeles nagykapu (Pomáz, Tahitótfalu, Dunabogdány)

▶ díszesebb kovácsolt elemek

▶ A vakolatlan rakott kőkerítés (helyi kőből rakva, nem ra-

gasztva) települések szerte jelen van.

Fedeles nagykapu, Pomáz
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 KÖZÉPÜLETEK
A településképben meghatározó szerepe van a középüle-
teknek. A középület a közösségért való szolgálat helyszíne 
(városháza, könyvtár, művelődési ház), ezt kell hogy tük-
rözze megjelenése is. A jó középület prezentál, és egyben 
„olvasható”: már első ránézésre látszik funkciója (nem ke-
verjük össze sem egy raktárral, sem egy irodaházzal), bejá-
ratát nem kell keresni. Felhasznált anyagaiban, részletmeg-
oldásaiban is az adott funkció súlyát, közösségben elfoglalt 
szerepét jeleníti meg! 

A több átalakításon átesett épületek esetében a felújítás jó, egyben vissza nem térő alkalom a homlokzat 
újragondolására, vagy az eredeti állapot visszaállítására (Nagymaros)
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Nem szerencsés, ha megjelenésében a lakóépületekkel azonos. A településen belül ősidők óta 
él egy hierarchikus rend: A templom és a köz érdekét szolgáló épületek azok, amelyek bo-
nyolultabb tömegűek, és adott esetben drágább anyagokból épülnek. Az összes többi hagyo-
mányos épület azonos karakterű, szimmetrikus nyeregtető cserép fedéssel. A különbség csak 
annyi, hogy a több száz éves kúria nagyobb, a gazdasági épület kisebb léptékű. 
Disszonáns hangot üt meg, ha nagyapáink háza, vagy melléképülete díszesebb és nemesebb 
anyagokat mutat, mint a város egy-egy jelentős középülete. Mindemellett fontos, hogy a te-
lepülés helyi jellegzetességeit gondolja tovább, helyi anyagokból (például helyben és nem egy 
másik földrészen bányászott kőlábazattal,kapukeretezéssel stb.) épül, elősegítve a helykötődés 
erősítését. Ne feledjük a példamutatást sem a minőségi hazai anyagok használata, a fenntart-
hatóság, a tartósság vagy adott esetben az értékőrző felújítás, hőszigetelés terén.

KÖZÉPÜLET ESETÉN KIEMELTEN 
FONTOS

▶ a magas igényességet tükröző, szépen öregedő anya-

gok használata

▶ az egyedi tervezésű elemek és részletmegoldások (nyí-

lászárók, korlátok, kapuk, kerítések) alkalmazása

▶ a részletképzések igényessége a kidolgozatlan, túl hang-

súlyos, fölöslegesen sorolt építészeti elemek helyett

▶ az igényes közterületek kialakítása.

A középület prezentál és példát mutat!
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 HŐSZIGETELÉS
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenntartási költségek miatt, melynél 
a technikain túl településképi szempontokat is figyelembe kell venni. Hőszigetelés külső 
vagy belső oldalra egyaránt tehető, utóbbi csak gondos számítás alapján, főleg műemlék 
épületeknél.
Ne feledjük: a praktikum és az esztétika, az építészeti minőség egymással nem ellentétes 
fogalmak! Különösen fontos a vakolatszín és struktúra, az ablakpárkányok gondos meg-
választása. [  ablakcseréhez lásd xy. oldal] 

A hőszigetelő kéregbe burkolt házak elveszíthetik a helyre utaló egyediségüket. A tégla- vagy kőlábazat, 
a homlokzatdíszek eltűnnek, a fa ablakot a jellegtelen műanyag: az időt befogadni képes - azaz javítható, 
átfesthető, méltósággal öregedő - helyett a tönkremenő…
A budakalászi városháza épületére külső oldali szigetelés került. A tégladíszek miatt olyan szigetelőanya-
got választott a tervező, melynek vastagsága megengedi, hogy az eredeti díszek a helyükön maradjanak, 
és a síkváltások megtartásával ne veszítsék el homlokzattagoló szerepüket budakalászi városházához

A vakolatdíszek körbe-
hőszigetelése komikus 
látványt nyújt, semmi 
esetre sem ajánlott. 

Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az ere-
deti, hagyományos kialakítású és osztású ablakok fából 
történő hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására! Utó-
lagos hőszigetelés esetén törekedni kell a meglévő állapot 
építészeti megoldásainak visszaépítésére (tagozatok, kere-
tezések, párkányok, lábazat), melyhez kérjük épületdekor 
cég segítségét.
lábazati hőszigetelést követően helyezzük vissza a gon-
dosan bontott, eredeti követ vagy téglát, vagy építsünk 
be az eredetivel azonos kialakítású új anyagot. Kerüljük 
a csempeszerűen ragasztott kőutánzatokat. Ha az épület 
padlószintjét figyelembe véve hőtechnikai akadálya nincs, 
jó megoldás lehet a lábazat eredeti állapotában való meg-
hagyása. Ezzel ugyan a hagyományostól eltérően a lábazat 
síkja a külső fal síkja mögé kerül, mégsem okozunk akkora 
kárt a településkép és az épület karaktere szempontjából, 
mint teljes elbontásával.

Ez az egykor jellegtelen, 
Tüzép-ablakos óvodaépület a 

hőszigetelés során, megtartva 
a nyílásméreteket - új, osztott 
ablakokat, visszafogott ablak-

színt és osztást, visszafogott 
ablakkeretezést és új kerámiadí-

szeket kapott. A lábazati követ 
megtartották.
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A több átalakításon átesett épületek esetében a hőszigetelés vagy egy sima homlokzatfelújítás jó, 
egyben vissza nem térő alkalom a homlokzat újragondolására, vagy az eredeti állapot visszaállítására 
(Maglód, Városháza)

 NEDVESSÉG? 
A falak állékonyságát leginkább a víz veszélyezteti. Vigyáz-
zunk a tetőépségére, a repedt, hiányos cserepeket cseréljük 
ki! A csapadékvíz nem folyjon vissza az épület alá, az eresz-
csatornát tisztítsuk rendszeresen! Az udvar, kert ne a ház 
felé vezesse a vizet, az épületet vegye körül kavicssáv, kifelé 
lejtő járda. Legtöbb régi ház nem rendelkezik sem fal, sem 
padlószigeteléssel. A talajból felszivárgónedvesség párafor-
májában a nyílászárókon, a födémen és a falakon keresztül 
távozik, ha azonban hőszigetelt, új nyílászárót építünk be, 
ez már nem tud megtörténni! Szükség esetén a fal és a 
padlózat szigetelése utólag is beépíthető, erre számos el-
járás létezik. A helyiségek padlózatán keresztül felszivárgó 
nedvességet úgy csökkenthetjük, ha a földfeltöltés felső 
rétegét nagy szemű kavicsra cseréljük. E nélkül a falazat 
vizesedése fokozódhat! Sem a belső, sem a külső terekben 
ne használjunk erősen cementes vakolatokat, habarcso-
kat. Körültekintően alkalmazzuk a „modern” anyagokat 

Kerüljük a beltérbe való, csempeszerűen ragasztott 
hungarocell, lapka kő vagy tégla keretezéseket

a felújításnál, és soha ne használjunk erősen párazáró, páragátló anyagokat (műanyag 
és diszperziós festékek, tapéta stb.), polisztirol hőszigetelést, mert meggátoljuk a vízgőz 
áramlását, bezárjuk a párát a házba, ami fokozott nedvesedést, penészedést, dohosodást 
eredményezhet. A mész átengedi a párát, olcsóbb, higiénikusabb, mint a diszperziós fes-
tékek és a penész sem kedveli.
Régi rakott kőfal vízszigetelése komplex feladat, kérjük épületszerkezettervező szakember 
segítségét!

 MEGVILÁGÍTÁS
A kevesebb több! A homlokzatok esetében a túlvilágítás han-
gulatromboló, giccses hatást kelt. Az épület egységes, tervezett 
díszkivilágítása javasolt. Az egyes épületrészekre, tagozatokra, 
homlokzatdíszekre szorítkozó megvilágítás nem javasolt. Ala-
csonyabb épületeknél a legtöbb esetben elegendő és hangu-
latos megvilágítást ad az utcai kandeláber. A homlokzatra ne 
helyezzünk ki fényfüzéreket, egyéb világító vagy villogó ele-
meket. Fényfüzér csak az adventi időszakban indokolt, kerü-
lendő azonban a hideg fényű, a színes, villogó vagy szinte a 
teljes homlokzatot beborító megoldás. 
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 AKADÁLYMENTESÍTÉS
Az akadálymentesítéssel egyrészt a különféle (fizikai, érzékszervi vagy értelmi) fogyatékos-
sággal élők számára, másrészt pedig – és ezt sokszor elfelejtjük - , az idősek és a babakocsival 
közlekedők számára is igyekszünk megkönnyíteni az önálló, mindennapi életet.
Az akadálymentesítés építészeti követelményeit az OTÉK tartalmazza. Itt is igaz azonban 
az a kitétel, hogy az előírások betű szerinti követése esetén is lehet rosszul használható, 
aránytalanul sokba kerülő, ráadásul a településkép szempontjából is kifogásolható megol-
dást alkotni. Egy rosszul akadálymentesített épület/közterület pedig 15-20 évig is ott áll 
majd használhatatlanul, mielőtt újra költenének rá. 

MINDENKIRE TERVEZVE
Az egyetemes tervezés arról szól, hogy minden külső és bel-
ső környezet, tárgyak használható legyen a lehető legtöbb 
ember számára, például idős embereknek, látássérülteknek, 
kerekesszéket használóknak. Mindezt a tervező esztétikus 
megoldások alkalmazásával érje el, kerülve az ormótlan, 
megbélyegző adaptációkat. Az eleve így tervezett épületek 
nem zárják ki az esztétikumot, a beruházást nagymértékben 
nem növelik, és a költségek hosszútávon kifizetődnek. 
A rosszul tervezett, rosszul kivitelezett, esetleg az ellenőrzé-
sek miatt kijavításra kerülő akadálymentesítő létesítmények 
mind-mind pazarlást is jelentenek mindannyiunk számára. 
Tízből nyolc esetben például nem tudják használni a rászo-
rulók a lépcsők melletti mozgássérült lifteket, mert vagy 
nem üzemel, vagy nincs kulcs hozzá, vagy nem találják az 
illetékest, vagy senki nem is tudja, hogy kell használni... A 
hasonló kültéri liftek pedig sokszor az időjárás viszontagsá-
gai, de főleg a tolvajok ellen le vannak takarva, el vannak 
zárva – és persze így a rászorulók sem használhatják őket. 
Van is akadálymentesítés, meg nincs is, adtunk is valamit 
a rászorulóknak, meg nem is. Segítsünk hát egymáson, az 
épületek /játszóterek/közterületek/strandok akadálymente-
sítésénél vonjuk be már a tervezési szakasznál a fogyatékos 
emberek szervezeteit (semmit róluk nélkülük), az akadály-
mentesítés kinézetében és hangulatában is illeszkedjen az 
épület egészéhez, a drágább, de rendkívül esztétikus meg-
oldások műemléki szövetben indokoltak lehetnek. Egyéb 
esetben támaszkodjunk az építész és a kert-és tájépítész által 
adott javaslatra, mely egyszerűbb eszközökkel (szintek beál-
lítása rámpa helyett, növényzettel kombinált rámpa stb.) éri 
el a könnyebb hozzáférést.A kerttervező segítségével korlátok és rámpák helyett a szintek 

beállításával akadálymentes a budajenői iskola udvara.
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A korszerűsítés, akadálymentesítés kiváló alkalom egy középület városképi, használhatósági szempont-
ból is értéknövelő átalakítására. Próbáljuk meg rugalmasan, és a főépítész komplex látásmódjára ha-
gyatkozva kreatívan kezelni az adott pályázatot, hogy a közösség számára legjobb, példaadó megoldást 
hozzuk ki belőle. (Zebegény, Polgármesteri Hivatal). A fotó az előtte-utána állapotot mutatja, a rámpa a 
megújult oldalhomlokzatra, az új kisvárosi tér felől található

Korunk jogos igénye, egyben esztétikai kihívása a hőszigete-

lés és az akadálymentesítés.

Egy félresikerült utólagos hőszigetelés visszafordíthatatlan 

kárt okoz az épületben és az utcaképben egyaránt. 

HŐSZIGETELÉSNÉL FONTOS

▶ az eredeti homlokzatdíszek, a lábazati kő visszahelyezé-

se, vagy újragyártása

▶ a síkváltások megtartása

▶ a vakolatszín, struktúra, az ablakpárkányok igényes meg-

választása

▶ több átalakításon átesett épületek esetében az eredeti 

állapot helyreállítása.

Egy rossz akadálymentesítés használhatatlan és több évti-

zedre megsebzi az épületet is. 

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSNÉL FONTOS, HOGY

▶ illeszkedjen igényességében az épülethez

▶ ne legyen ormótlan, megbélyegző

▶ építész és kerttervező bevonásával készüljön

▶ kombináljuk az egyszerűbb, de ötletes megoldásokat

▶ mindig hozzáférhető legyen
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 A MELLÉKÉPÜLET NEM MELLÉKES!
Nagyapáink, dédapáink egykor nagy igényességgel építették meg a terménytárolás, állat-
tartás épületeit, nyárikonyhákat, melyek a Pilis térségében a hosszuházakkal egybeépülve, 
vagy ritkábban, különálló épületet alkotnak. Új építés esetén ne feledkezzünk meg a 
célszerű és jól méretezett tárolók (kerti szerszám, raktár, műhely, garázs, kukatároló stb.) 
kialakításáról. A településkép szempontjából sem szerencsés az épületek mellett gomba 
módra szaporodó, jellemzően hulladékanyagból összetákolt, ipari jellegű bódék látványa. 
Egy gondosan megtervezett, igényesen megépített épület mellett disszonáns hangot üt 
meg egy barkácsáruházi katalógusból választott kis házikó látványa. Ezért már a tervezés 
során mérjük föl reális igényeinket a tároló és egyéb, kiegészítő funkciókat befogadó (nyá-

rikonyha, fészer, fatároló stb.) melléképületekre vonatko-
zó igényeinket, és osszuk meg az építésszel, hogy kezelje a 
terv részeként. 
Bővítés vagy felújítás esetén óvjuk meg a számos egyéb 
funkció befogadására alkalmas régi istállókat, csűröket, gó-
rékat stb., melyek megbecsülendő értékek. Szakszerű felújí-
tásukhoz, a régi jellegzetességeket átmentő átalakításukhoz, 
újrahasznosításukhoz kérjük építész segítségét. Ne feledjük: 
a jó ötlet nem feltétlenül drága ötlet!
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A hagyományos gazdasági épületek átalakítással alkalmassá 
tehetők arra, hogy a lakóház kiegészítéseként lakó, szállás-
hely vagy tároló funkciókat fogadjanak. Erre több jó példát 
látunk nem csak Nyugat-Európában hanem pl. Erdélyben is. 
A csűrök többszintes belső tere izgalmas közösségi-szálláshely 
épület lehet, vagy lehet belőle garázs. A nyári konyha, fészer 
lehet egy vendéglátó apartman. Legjobb, ha a falusi turizmus 
működő élő gazdasággal párosul, így több lábon álló vállalko-
zás jön létre. A gazdálkodás és a turizmus ne egymást kizáró, 
hanem egymást erősítő legyen. A nagyüzemi tömegtermelés-
sel szemben inkább a minőségi terméket előállító kisüzemek 
lehetnek versenyképesek: biogazdálkodás, kézműves húsárú-, 
tejtermék előállítás, gyümölcsfeldolgozás, méhészet stb. A ha-
gyományos épületek átalakítással alkalmasak lehetnek ezekre 
a funkciókra. 
A hagyományos gazdasági épületek - vagy csak egyes elemük, 
pl. szerkezeti megoldásaik, anyaghasználatuk, tömegformálá-
suk - mintául szolgálhatnak új gazdasági vagy turisztikai-kö-
zösségi épületek, vagy akár gépkocsitároló építésére is. Például 
a ma divatos dézsás fürdő elhelyezhető egy csűrben, vagy a 
hagyományos keresztcsűr helyén épült új fa épületben.

 GÉPKOCSITÁROLÓ
A településmagban a hagyományos oldalhatáros beépíté-
seknél megmaradó keskeny oldalkertben célszerű a gépko-
csinak csak a kerék nyomvonalán burkolatot építeni, vagy 
szórt burkolatot alkalmazni, így lehetőségünk marad növé-
nyesíteni is. Korunk nagy kérdése a településarculat szem-
pontjából a garázs, a gépkocsik tárolása. Ha mindenképpen 
fedett helyre kívánjuk elhelyezni az autót, javasolt azt az 
épülettel egybeépített, nyitott-fedett, vagy részben nyitott 
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színben megoldani. Ennek szerkezete lehet fából, téglából, de héjazatnak égetett agyagcse-
rép javasolt. Oldalát befuttathatjuk növénnyel, így kertünk dísze nem a gépkocsi lesz. Ez 
jó megoldás lehet zártsorú, előkert nélküli beépítés [1] esetén is. Önálló melléképítmény, 
lábakon álló beálló elhelyezése nem elfogadott, sem az oldal-, sem a hátsókertben. Ameny-
nyiben a meglévő épülethez tartozik gazdasági szárny [2,3], ennek értékőrző átalakításával 
is kialakíthatjuk garázsunkat.

1 2

1

3

A gépkocsitárolás módja és a melléképületek a településkép 

szempontjából lényegesek. a Pilisi régióban a hosszúházak 

gazdasági egysége különösen alkalmas új funkció befoga-

dására, legyen az gépkocsitárolás, vagy lakótér.
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 FELÚJÍTÁSNÁL
▶ Ismerjük meg környezetünk értékeit, mielőtt hozzányúlunk! 
▶ Újítsuk fel az eredeti építészeti tagozatokat (párkányok, vakolatkeretek), díszítése-

ket,mert „az istenek a részletekben laknak”!
▶ Cseréljük ki a bádog kaput hagyományos fakapura!
▶ Maradjunk a hagyományos ablakosztásnál akkor is, ha lecseréljük a régi ablakot, mert 

a homlokzat a ház arca, az ablak pedig a szeme! Bármennyire divatosak is a műanyag 
ablakok, redőnyök és ajtók, hagyományos környezetben kirívóak. Hagyományfenn-
tartó céllal csak a fa asztalosszerkezetek, akár a régi típusok újra elkészítése indokolt. 

▶ Maradjunk a hagyományos színezésnél: a külső falakat törtfehérre, vagy pasztell föld-
színekre, a fa szerkezeteket természetes pácokkal vagy lágy, nem rikító színre fessük! 

▶ Ha a felújítandó épület már több átalakításon átesett, akkor törekedjünk az eredeti 
(fényképek, szomszédok, kézikönyv jó példái) homlokzat visszaállítására!

▶ Megfelelő falvastagság esetén szükségtelen a külső hőszigetelés! 
▶ Ha a telek mérete megengedi, gondolkodjunk a földszint bővítésében. 
▶ Ha elkerülhetetlen, akkor a tetőtér beépítése, az utcafronttól hátrébb (az épület har-

madától) javasolt
▶ A praktikum és az esztétika nem egymást kizáró fogalmak. Az építészeti minőség alap-

elvárás! A hőszigetelés, nyílászárócsere során vegyük figyelembe e fejezetben megadott 
szempontokat, mielőtt visszafordíthatatlan károkat okoznánk a településképben!

▶ Mindig érdemes a bontott anyagokat újrafelhasználni, főleg a helyi követ, ami más 
anyagokkal nem pótolható. 

 

 HA ÚJAT ÉPÍTÜNK
Mit is várunk el egy tájegységtől, egy településtől? Harmóniát, egy mindent átható han-
gulatot szeretnénk érezni. Ideális esetben ezt szolgálja a ma építészete is.
Építészként ne feledjük, hogy „nem az önkifejezés adja műveink értékét, hanem egy kul-
túra pontos közvetítése”1. Legyen ez a sorvezetőnk, hiszen „beépülni valamibe magasabb 
rendű minden más észrevehetőségnél”2. Az alkalmazkodás, az illeszkedés bizony az alko-
1  

Makovecz Imre
2  Ferencz István

tói szabadság ismérve. Két szélsősége: a brutálisan eltérő és 
a rossz másolat. A hagyományait óvó térség vagy település 
építészetében egyik szélsőséget sem lehet üdvözölni, mint 
ahogy a nemzetközi trendek puffogtatását sem…Ami ma 
trendi – akár az építészetben - , az holnap könnyen idejét-
múlt, olykor kínos lesz, amiről elfordítjuk tekintetünket. 
A máig erős térségi karakterre reflektáló, a mai igényeket 
szolgáló épületeket emeljünk. Ne feledjük: praktikum és 
esztétika nem egymást kizáró fogalmak.  Milyen karakte-
relemekből kell tehát házat faragnunk? 

▶ A Pilisben a települések a táj részei, mellyel szim-
biózisban léteznek. Éppen ezért a tájbaillesztés, az 
épület terepre ültetése kardinális kérdés. Ne üssünk 
sebet a tájban! Ideális esetben a kisebb tömegekre 
való osztással, a szintek és a belmagasság jó meg-
határozásával, szinteltolással és ügyes térbeli el-
rendezéssel tökéletesen illeszthető a ház a terepre. 
Terjeszkedő, tömbszerű épület helyett tagolt töme-
gekben gondolkodjunk!

▶ Minden épületnél igaz, hogy az anyaghasználat – a 
Pilis esetében a vakolt felületek és a helyi kő lábazat 
-  a legfontosabb elem, amivel illeszkedik a kör-
nyezetéhez, az arányok és a lépték mellett. A forma 
már következik az anyag törvényszerűségeiből.  

▶ A Pilis térségében hagyományosan  csak az időt be-
fogadni képes, természetes anyagokat – kő, égetett 
agyagcserép, fa - használtak, ennélfogva az utánza-
tok kerülése javasolt ma is. Fontos, hogy – tanulva 
eleinktől - tucatáru helyett egyedi tervezésű  ele-
meket és részletmegoldásokat alkalmazzunk az új 
épületek esetében.
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Ez a tipikus hosszúház a bu-
dakalászi holokzatfelújítási 
programot kihasználva újult 
meg. Példaértékű a színezés, 
a homlokzatdíszek pótlása, 
a színes üvegberakások 
megtartása.

▶
▶

Ez a felújított épület 
mind színezésében, mint 

anyaghasználatában, 
otthonosságában példa-

mutató.

▶

A szimpla hőszigetelés 
helyett az egykor lecsu-
paszított épület részben 
visszakapta díszeit, a tetőre 
zsindely helyett természe-
tes kőpala került.

▶
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Semmi különös, mégis tökéletes: színek, anyagok harmóniája, 
hagyományos technológiával. Mennyivel szegényebb lenne a 
látvány egy osztatlan műanyagablakkal...

▶

Visegrádon az orvosi rendelőnek otthont adó 
tornácos épület felújítása minden szempontból 
igényességet tükröz. Figyeljük meg a zöld szín 
pasztel árnyalatát és a fa szerkezet természetes 
színezését!

Ez az épület a míves padlásszellőzők, a homlok-
zatdíszek, az ablakosztás és az eredeti lábazat 
megtartása mellett újult meg. Az ápolt közterü-
let emeli fényét!

▶

▶
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Az eredeti homlokzati dí-
szek, a visszafogott színezés 

(ablak, kerítés, homlokzat) és 
a hagyományos cserépfedés 
mellett a gondozott közterü-

let is említést érdemel.

▶

▶

Ezt az épületet gondosan 
ápolják: a hagyományosan 
szürkére festett vakolat, a 
fehér vakolat hiánytalan, az 
ablakok és a cserepezés is 
eredeti. Kedves a szemnek!

▶

Lám, egy egyszerű 
festett lábazat, fehér 
homlokzat is sugározhat 
eleganciát, kiegészül-
ve egy természetes 
színezésű fakapuval és 
egy egyedi kovácsolt 
házszámmal.

▶▶
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Hiába régi, a gondos felújítás okán elegáns, egyedi 
hangulatú, irígylésre méltó. Fontos, hogy a homlok-
zati díszeket nem színezték a fő falszíntől elütőre.

▶
Bár ritka a téglaburkolatos homlokzat a térségben, ez a 

hagyományos épület (Tetőforma, lépték, elrendezés) minden 
gesztusában (színek, síkváltások, kerítés) harmonikus egységet 

képez környezetével.

Egykor szokás volt az építési évszám megjelölése. Ezen a felújított 
épületen van helye e hagyománynak. Figyeljük meg a padlásszel-
lőzőt, mint egyedi részletet! 

▶

▶

A ház tetőformája a környék hagyományos beépítését idézi, az 
egyszerű alapséma ugyanakkor gazdag részletezettséggel bom-

lik ki az épületben. Megmaradt a ház egytraktusos-tornácos, 
hosszúház jellege is, a mai életvitelnek és az egyéni igényeknek 

megfelelő módosításokkal. A fafödém fölött a teljes tetőteret 
beépítették, egyedi, de egy tömbben tartott tetőkiemeléssel. Az 

épület az oldalhatáros beépítésből következően az északi tele 
határ felé zárt, míg udvarra néző déli oldalon viszont a tornác 
fut végig, melyet a nappalinál már beépítettek, s a konyhánál 

még ebből a kontúrból is kilép az épülettömeg. Ezen az oldalon 
nagy üvegfelületekkel nyílik meg a ház, s vonja be az udvart is 

a családi élettérbe. Nem mellékes, hogy a külső falak réteges 
hőszigetelő falazatként készültek, megfelelve a legmagasabb 

energetikai igényeknek

▶

96 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

TELEPÜLÉSMAG – JÓ PÉLDÁK



A visszafogott homlok-
zatszínezést jól kiegészíti 
az erőteljesebb, de nem 
harsány nyílászáró és árnyá-
koló szerkezet színe. A fa 
zsalugáter öltözteti a házat, 
mennyivel szebb, mint egy 
fehér műanyagredőny...

▶
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A gazdagon faragott oromzati dísz felújítva igazi ékessége 
az épületnek.

▶

Ez az étterem ízléses megjelenésével is hívogatja a 
vendégeket. Az ablak osztása, anyaga, a fakapu igényes. 
A hagyomáynos homlokzat jól megfér a modern cégfel-
irattal.

Az igényes homlokzatfelújítás, a padlásszellőzők és az 
eredeti ablakok megtartása mellett kiemelendő a fa 
szerkezetek természetes pácolása, valamint az ajtót védő 
fa spaletta kialakítása!

▶

▶
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PINCÉK
A Pilis délies kitettségű, napsütötte lankái egykor kitűnő bor 
termett. Az erdőgazdálkodó hegyvidékiek kivételével minde-
gyik település életében rendkívül fontos volt a szőlészet. Ép-
pen ezért épült rengeteg pince, amelyek a mai napig láthatók. 
Fennmaradtak annak ellenére, hogy a 19. század végén pusz-
tító filoxéra (gyökértetű) járványnak köszönhetően a térség-
ből szinte eltűnt a szőlőtermesztés.
Igaz, bizonyos területen nem hagytak fel a bortermeléssel, 
az újratelepítéseket követően ismét virágzó borkultúrát ltre-
hozva. Ilyen például a Neszmély-Ászár borvidékhez tartozó 
Kesztölc térsége. Alig háromezer lakosára még ma is három-
száz pince jut, melyek meghatározzák a település arculatát. A 
piliscsévi pincefalu igazi ritkaságnak számít. A pilisi térségben 
(Dunabogdány, Szentendre) a fiatal generáció sikerrel pró-
bálkozik az egykori helyi fajták újratelepítésével, minőséget 
kínáló kisborászat és vendégház kialakításával.
Általános jelenség, hogy ezek a pincék nem csupán egy terü-
letre koncentrálódnak: a települések szívében több utcában 
is csoportosan állnak, éppen úgy, mint a település beépített 
területének határán, hiszen a folyamatosan növő falu sorra 
bekebelezte őket. Többségük az 1900 évek tájára datálható. A 
legnagyobb kiterjedésű pincesorok külön pincefalut is alkot-
hatnak. A szőlőültetvények a települések külterületén vannak.
Az egyes épületek vagy zártsorúan összeépültek, vagy önálló-
an állnak. Vagy csak a pincelejáró jelenik meg, a legtöbb eset-
ben azonban a bor tárolására kialakított, keskeny pincékhez a 
szőlő feldolgozására alkalmas földszintes, magastetős présház 
csatlakozik. A pincesorok jellegzetes eleme a változatos, ösz-
szképében harmonikus homlokzatszínezés mellett a pince- il-
letve présház ajtók sokasága.
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 TELEPÍTÉS
A présházak általában zártsorúan összeépülve, vagy szorosan 
egymás mellett – egy lépcsőnyi távolságban - állnak. Általá-
ban utcára merőlegesen, oromfalas kialakításban, vagy utcá-
val párhuzamosan helyezkednek el. Az egyes épületek vagy 
zártsorúan összeépültek, vagy önállóan állnak. Illeszkedjünk 
a meglévő rendhez és finom ritmushoz!

 TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületeken égetett agyagcseréppel fedett nyeregető van, néhol csonka konytyos kialakítás-
sal. A pincék tetőformája egy-egy pinceutcát tekintve általában azonos: a legtöbbször utcára 

merőleges nyeregtetősek. Ritkább esetben utcával párhuzamosan állnak, alacsony pár-
kánymagassággal. Néhány esetben (Piliscsév) sátortetős kis pincék (présházak) 

is vannak. A különleges pinceterületre jellemző, hasonló tömegű és 
egyszerű tetőformájú épületben gondolkodjunk. A túl meredek 

(„alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, 
vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat 

és megbontja az egységes utcaképet, ezért 
nem elfogadott. 

 MAGASSÁG
A pincesorok épületei általában földszintesek, kisebb szám-
ban találunk kétszintes épületeket is, melyek a módosabb 
pincékhez tartoztak. A párkánymagasság a lakóházakénál 
alacsonyabb. Kerüljük a meglévő pincesor rendjét szétfeszítő 
tömegformálást mind a felújítás, mind pedig új építés esetén! 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magas-
sággal kell épülniük, mint környezetük.

AJÁNLÁS
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 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
A homlokzatok többségében vakolt kialakításúak, vissza-
fogot díszítéssel, kő, vagy festett vakolt lábazattal. Vannak 
települések, ahol nyers kőfalazat az uralkodó, de akár mind-
két verzió megjelenhet. Néhol vakolatlan nyerstégla felülető 
homlokzatok is megjelennek, kő lábazattal. 
A pincesorok egyedi hangulatát a változatos anyaghasználat 
és a változatos, egymást kiegészítő, összképében harmonikus 
homlokzatszínezés adja. Mind a homlokzatnál, mind pedig 
a lábazatnál kövessük a természetes anyaghasználatot: vako-
lat, kő, tégla. Kő felület esetén a helyben bányászott köveket 
válasszuk, kerüljük az egyenes vágású, felületcsiszolt, vagy 
a csempeszerűen ragasztott kőlapka alkalmazását. Ameny-
nyiben a kő alkalmazása meghaladja költségvetésünket, 
ne kőutánzatban, hanem téglában, vagy a semmivel sem 
kevésbé elegáns festett vakolatban gondolkodjunk! Ne al-
kalmazzunk a pincék hagyományos megjelenésétől idegen, 
dörzsölt, kapart, vagy egyéb struktúrájú vakolatot, helyette 
használjunk (akár gyárilag előkevert) homlokzati vékonyva-

kolatot és homlokzatfestést. Ez utóbbi esetén javasolt a vidám, meleg földszínek alkalmazá-
sa, megőrizve az utcakép harmóniáját: terrakotta, okkersárga, fehér, kapucsínó, tojáshéj stb. 
A pinceajtók színezésénél a földszínektől el lehet térni, javasolt a természetes lazúrok vagy 
a vidám, de nem harsány fedőfestékek alkalmazása. A pincesorok hangulatához hozzájárul 
a természetes anyagú héjazat (égetett agyagcserép) alkalmazása. Nem ajánlott a fényes (en-
góbozott, üvegmázas), mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű cserepek, 
vagy egyéb anyagú héjazatok (betoncserép, bitumenes zsindely, hullámpala, lemezek stb.) 
alkalmazása. Figyeljük meg az alacsony párkánymagasságot!

meleg, 
földszínek

rikító, a 
pincék 
hangulatá-
tól idegen 
színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, 
a sor tetszőlegesen bővíthető
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 NYÍLÁSZÁRÓK
Az ablak és az ajtó kialakítása nagymértékben befolyásolja az 
épület karakterét. A pincesor homlokzatain az ablakok kicsik, 
így e nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes aránya karak-
teres arcot ad a háznak. Amennyiben nagyobbra, szélesebbre 
vesszük ezeket a nyílásokat - legyen az egy felújítás, vagy egy 
új építés -, a ház arca idegenül fog hatni környezetében.
A pincesorok másik jellegzetes eleme a pácolt vagy festett 
keményfa présház ajtó, egyedi vasalatokkal és finom részlet-
megoldásokkal. Mérete a hordó ki-be hordásához igazodott. 
Néhány helyen nem épült, vagy az idők során elbontották 
a présházat, így közvetlenül a terméskővel burkolt pincéket, 
és egyszerű, fa ajtószárnyait láthatjuk az utcáról. Óvjuk meg, 
szükség esetén gyártassuk újra e hagyományos szerkezeteket! 
A homlokzatok jellegzetes elemei a vasrácsos, vakolatcsíkkal 
vagy téglasorral keretezett kisméretű ablakok, a szellőzőnyí-

lások és az egyszerű padlásajtók. 
Szomorú látvány, ha az akár száz 
éves, minden viszontagságnak ellen-
álló, javítható és újrafesthető, értéket 
képviselő szerkezeteket bádogra vagy 
műanyagra cserélik…Nemcsak a 
nosztalgia miatt célszerű a présházra 
kis ablakokat és súlyos ajtókat tenni, 
hanem a beltéri hőingadozás csök-
kentése érdekében is.

[Mind az új építésnél, mind 
pedig a felújításnál kövessük e 
jellegzetességeket!]

Figyeljük meg az áthidalás 
finom, lapos ívét! 

Ne feledjük, az ördög 

a részletekben lakozik! 

Egy-egy eltúlzott 

méretű ablak, rosszul 

megválasztott színek 

és felületek, túl tökéle-

tesre simított homlok-

zat… és oda az egykori 

báj és egyedi hangulat. 

Oromdeszka helyett 

ne alkalmazzunk sze-

gélycserepet! ▶
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 BŐVÍTÉS, PINCEMEGERŐSÍTÉS
A présházak hőszigetelő kéregbe csomagolása nem szerencsés, és a legtöbb esetben felesle-
ges. Egy ilyen beavatkozás során az épületek elveszíthetik a helyre utaló egyediségüket: a 
tégla- vagy kőlábazat eltűnik, a finoman díszített, kedvesen tökéletlen, a sarkokon puhán 
gömbölyített és melegséget sugárzó vakolat helyett megjelennek a hőszigetelőtábla szigo-
rú élei és intakt felülete; a fa ajtót, ablakot felváltja a jellegtelen műanyag. Az időt befo-
gadni képes - azaz javítható, átfesthető, méltósággal öregedő - helyett a tönkremenő… A 
pincesor így lassan elveszítheti páratlan hangulatát és vonzerejét. 
Ezek a présházak eredetileg osztatlan belső térrel, a szőlő feldogozására, és nem lakó funk-
cióra épületek. Manapság jogos igény lehet azonban a padlástér lakó célú hasznosítása, a 
pincefunkció megtartása mellett. A különleges pinceterületre vonatkozó előírások miatt 
ez csak kompromisszumokkal lehetséges, megtervezése azonban egy ügyes építész szá-
mára nem lehetetlen feladat. Bővítés és átalakítás esetén kerüljük az egységes pincesor 
utcaképét megbontó, az utcáról látszó tetőfelületre elhelyezett tetősíkablakok, az oromfa-
lon idegenül ható erkélyek, üvegtéglafelületek, az arányokat eltorzító térdfalemelések , a 
helytől idegen építőanyagok alkalmazását. 

Az utcáról közvetlenül nyíló, présház nélküli pincék meg-
erősítésénél törekedjünk az utcafronti terméskő falazat 
visszaállítására. A megerősítést követően a pincekapunál 
éktelenkedő látszó beton támfal látványa nem elfo-
gadható. 
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 A PILISI TÉRSÉG PINCESORAINÁL 
▶ Az ablakok mindig kicsik a tejes falfelülethez képest!

▶ A pinceajtó egyszerű ácsszerkezet, fém vasalatokkal A 

présház ajtaja komolyabb, de nem bútor finomságú asz-

talos szerkezet, egyedi vasalatokkal.

▶ Újítsuk fel a meglévő nyílászárókat, vagy annak mintájára 

készüljön az új! Ne cseréljük műanyagra vagy bádogra.

▶ Minden egyes pincesornak megvan a maga hagyomá-

nya. Vakolt, nyerstégla vagy nyers kő homlokzat egyaránt 

megtalálható. 

▶ Az ördög a részletekben lakozik: ne alkalmazzunk 

utánzatokat: ragasztott kő vagy tégla lapkát,.

▶ A túl elegáns, precíz kidolgozás nem illik a pincékhez, 

présházakhoz: csiszolt kő, bútor minőségű asztalos szer-

kezetek idegenül hatnak ebben a környezetben.

▶ Meleg földszíneket használjunk a homlokzaton.

▶ Az ajtókon természetes lazúrokat, visszafogottabb hom-

lokzat esetén vidám, de nem harsány fedőfestéket hasz-

náljunk!

▶ A tetőre természetes,, hagyományos méretű cserép ke-

rüljön.

▶ A présházat ne hőszigeteljük!

▶ A tetőfelületre elhelyezett tetősíkablakok, az erkélyek, 

üvegtéglafelületek, az arányokat eltorzító térdfalemelé-

sek megsebzik a pincesort.

▶ Tartózkodjunk a pincék előtti terület egészének burkolá-

sától!

▶ Elegendő a padok és asztalok alatti felületet rendezni, 

melyhez használjunk természetes anyagokat (gyöngy-

kavics, bazaltkocka, bontott tégla, kevert zúzott kő)!

▶ A harmonikus, hívogató összkép érdekében nyers 

napernyőket helyezzünk ki. Árnyékoláshoz ültessünk 

diófákat vagy szőlőlugast, ahogy eleink.

 BURKOLATOK, NÖVÉNYZET
Gondozzuk a pincékhez tartozó közterületeket! Minimális beavatkozással alakítsunk ki 
olyan kis szőlőlugassal, fa lombjával árnyékolt tereket, ahol egy kis asztal mellett kínálhat-
juk a bort vagy egyéb helyben készült termékünket az ideérkező látogatóknak, vagy csalá-
dunknak. Fontos, hogy a pincék tetején is rendben tartsuk a zöldfelületet. Tartózkodjunk 
a pincék előtti terület egészének burkolásától! Elegendő a padok és asztalok alatti felületet 
rendezni, melyhez használjunk természetes anyagokat (gyöngykavics, bazaltkocka, bontott 
tégla, kevert zúzott kő)! Szükség esetén nyers színű, minta nélküli napernyőkkel, napvitor-
lákkal árnyékoljunk.
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RÉGI-ÚJ  
BEÉPÍTÉSEK
A 20. századi lakásépítések szerencsésen megkímélték 
általában a településmagot, az ekkor épült házak döntő 
többsége az ún. „új soron” valósult meg. Az itteni utca-
hálózat és telekosztás merőben eltér a településmagétól: 
a környezethez igazodó vonalvezetésű utcákat mérnö-
kök által szerkesztett szabályos utcák váltják és szélesebb 
telkek jellemzik e területet. A településmagon kívül te-
hát meglehetősen vegyes beépítéssel találkozhatunk. Itt 
megjelennek a kockaházak éppen úgy, mint a nyolcvanas 
évek sokszor túlméretezett, szuterénes családi házai, majd 
korunk divatja szerinti családi házak. A kockaházak je-
lentőségét nem szabad alábecsülni, nagy számuknál fogva 
az egyik legerősebb arculati tényezőről beszélünk telepü-
léseink esetében.
Az alapvetően oldalhatáron álló beépítést helyenként 
ikerházak tarkítják, amelyek végképp kilógnak a helyi be-
építés sajátos rendszeréből. Elvétve jelennek meg „medi-
terrán” házak. Miután a főváros közelsége és a jó közleke-
dés számos településre igen erős agglomerációs nyomást 
helyez, sok helyen megjelentek az új parcellázású lakóte-
rületek, lakóparkok, többlakásos épületek. A rálátások, 
kilátópontokról való feltárulások oldaláról nézve ezek az 
új "telepek" igen heterogének, mind építészeti minőség, 
mind megjelenés szempontjából. A következőkben sor-
ra vesszük a régi beépítések, azaz az ötvenes-nyolcvanas 
évek kockaházainak, a nyolcvanas-kilencvenes évek ter-
jengős családi házainak felújítási lehetőségeit, valamint a 

századelő villaépületeinek értékmegőrző felújításának alapelveit. Az ajánlásokban első-
sorban az új beépítéseket célozzuk meg.
Kiemelten fontos, hogy a Pilis térségébe konténerházat, mobilházat, rönkházat nem 
javasoljunk.
A kertvárosi családi házak esetében, a Pilis tekintetében a héjalás anyaga és színe, a 
kerítések, valamint a közterületek jellege rendkívül jelentős.
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 „KOCKAHÁZAK” ÁTALAKÍTÁSA 
 ÉS KORSZERŰSÍTÉSE
A négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős családi házak 
(ún. kockaházak) típustervek szerint épültek az ötvenes 
évektől egészen a nyolcvanas évekig. 
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenn-
tartási költségek és a jobb komfortérzet miatt. Ennek so-
rán azonban a technikain túl településképi szempontokat 
is figyelembe kell venni! 
A bővítés során jogos igény, egyben értéknövelő a tö-
megformálásra is kedvező hatású átmeneti terek (fedett 
terasz, tornác, veranda) építése, a tetőtér hasznosítása. E 
szimmetrikus megjelenésű épülettípus átalakítása esetén 
lehetőség nyílik oromzat kialakítására is, mely a hely ka-
rakteréhez igazodó, egyedi arcot ad az eredetileg a táji jel-
legzetességeket figyelmen kívül hagyó, az ország egészére 
nézve szinte csak a színükben és homlokzati díszítésükben 
különböző, típusterv szerint megépült házaknak.

BEAVATKOZÁSI PONTOK: 

TETŐ 
A tetőhéjalás cseréjével párhuzamosan, a meglévő ácsszerkezetre ráépítve alakulhat ki az 
utcai oromzat táji jelleget tükröző tetőformája. A toldott tornác tetőszerkezete a falazatra 
és különböző (fa-, tégla-, kő-) anyagú pillérekre támaszkodhat, lapos fémlemez vagy enyhe 
hajlású cserépfedéssel. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, NYÍLÁSZÁRÓK
A felújítás, a szimpla hőszigetelésen túl, jó alkalom a homlokzat újragondolására. Javasolt a 
természetes, szépen öregedő anyagok és a földszínek használata. A nyílászárók cseréje esetén 
lehetőség nyílik új ablakosztás kialakítására. Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszere-
lése helyett vegyük számításba a rejtett szerkezetek vagy a praktikus és az épületnek egyedi 
karaktert adó zsalugáterek elhelyezésének lehetőségét!

LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga helyi 
kő, tégla, vagy vakolt-festett. A hőszigetelés kialakítása miatt ez az eredeti, a helyre jellemző 
anyag sokszor eltűnik. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti anyagból való újraépítése. 
Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok.

Tanulmánytervek kockaházak 
lehetséges átalakításaira (1), 

 ugyanez tetőtér-
beépítéssel (4), bejárati 

veranda hozzáépítésével, 
zsalugáterekkel és 

új nyílásokkal (2, 5), 
valamennyinél újragondolt 

modernebb homlokzat 
téglalábazattal és 

homlokzatdíszítéssel, fedett 
terasszal (6).

▼
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 TERJENGŐS TÖMEGŰ HÁZAK 
 ÁTALAKÍTÁSA
A nyolcvanas évek tipikus, terjengős tömegű, széles fesztávú 
családi házait több esetben szeretnék átalakítani, korszerűsí-
teni tulajdonosaik. Bármekkora is legyen a beavatkozás, jó 
alkalom a településképi szempontból is meghatározó „ránc-
felvarrásra” és az értéknövelésre.

1. A LEGKISEBB BEAVATKOZÁSI SZINT RENDSZE-
RINT CSAK A HOMLOKZATOKAT, ÉS A HÉJAZAT 

CSERÉJÉT ÉRINTI. 

▶ A héjazat (általában palafedés) cseréje esetén lehetőleg 
természetes színű égetett agyacserepet használjunk. A 
technológia fejlődése okán ma már ez a legmagasabb 

elvárásoknak is megfelelő, időtálló héjazat, mely a kilátópontokról egységes összképet 
ad a településnek.

▶ A szimpla hőszigetelésen túl a korszerűsítés jó alkalom a homlokzat újragondolására. 
Javasolt a természetes, szépen öregedő anyagok és a földszínek használata. A vako-
latugrások és a színváltások alkalmazásával optikailag csökkenthetjük az eredeti mé-
reteket. Kerüljük a beltérbe való hungarocell stukkók alkalmazását a homlokzaton 
sarokarmírozás vagy ablakkeretezés gyanánt. Időtálóbb és egységesebb hatás érhető el 
finom vakolatugrásokkal, párkányokkal.

▶ A nyílászárók cseréje esetén lehetőség nyílik új ablakosztás kialakítására. Az utólag 
felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett vegyük számításba a rejtett szerkezetek 
vagy a praktikus, és az épületnek egyedi karaktert adó zsalugáterek elhelyezésének le-
hetőségét!

▶ Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga 
helyi kő, tégla, vagy vakolt-festett. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti anyagból 

Kerüljük a harsány 
színeket, a hungarocell 
stukkókat és az 
előregyártott faragott fa 
korlátléceket, melyek túl 
könnyedek a léptékhez

A cserépfedés, az egyszerű nyíláskeretezések, 
vakolatdíszek, a megemelt lábazat, a magasságot 
optikailag csökkentő vakolat és színjáték, a meleg föld- 
színek, valamint a természetes anyagok használata 
látványosan változtatja meg az épület jellegét

112 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

RÉGI-ÚJ BEÉPÍTÉSEK



való újraépítése, mely a hőszigetelés mellett is lehetsé-
ges. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű kőutánza-
tok.

▶ Szenteljünk figyelmet az erkélykorlátok kialakítására, 
melyek nagyban befolyásolják házunk arcát. Nem 
előnyös a léptékhez képest túl könnyed kovácsolt 
szerkezetek, vagy az előregyártott, faragott faelemek 
alkalmazása.

2. EGY KÖVETKEZŐ BEAVATKOZÁSI SZINT AZ ÁT-
MENETI TEREK (FEDETT TERASZ, VERANDA, TOR-

NÁC, SZÉLFOGÓ) ÉPÍTÉSE, A TETŐTÉR HASZNOSÍTÁSA. 
E HÁZAK ALAPTERÜLETE TÖKÉLETESEN ALKALMAS 
KÉT GENERÁCIÓ EGYÜTTÉLÉSÉRE. EZ ESETBEN KÜLÖN 
FIGYELMET ÉRDEMEL A KÜLSŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA. 

▶ A fedett külső lépcső lágyítja a tömeget.
▶ A hozzáépítések esetében azonos anyaghasználatban 

gondolkodjunk, kerüljük az ideiglenes szerkezeteket 
(polikarbonát, osb lap).

3. A LEGNAGYOBB BEAVATKOZÁS A TETŐ TELJES 
SZERKEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ HOMLOKZATI 

NYÍLÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA.

▶ Adott esetben lehetőség van a tető átfordítására (a 
szélesebb homlokzattal párhuzamos gerinccel), és a 
hajlásszög finomítására. Az így kialakuló keskenyebb 
fesztávú oromzat léptékében kellemesebb, a hely ka-
rakteréhez igazodó, egyedi arcot ad az épületnek.

▶ Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bővítmények, át-
meneti terek építésére.

▶ A homlokzatokon új helyre kerülhetnek az új arányú 
és osztású nyílászárók.
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A PIlis térségében a századelő elegáns, nemes anyaghasználatú villái páratlan értéket 

képviselnek. 

Felújításuk sorvezetője:
1. Ismerjük meg környezetünk értékeit, mielőtt hozzányúlunk!

2. Mutassunk példát szomszédainkak, és kövessük a jó példát! Ebben segít ez a 

kézikönyv, valamint a főépítészi konzultáció.

3. Újítsuk fel a villák eredeti építészeti tagozatait (övpárkányok, vakolatkeretek), 

díszítéseket, mert „az istenek a részletekben laknak”!

4. Megfelelő falvastagság esetén a hőszigetelés nem indokolt. Ha mégis hőszigetelünk, 

a díszesebb meglévő homlokzat esetén gondoskodni kell az eredeti homlokzatdíszek 

visszahelyezésére. Párkánnyal díszített homlokzatok esetén jó megoldás lehet, ha olyan 

szigetelőanyagot választunk, melynek vastagsága megengedi, hogy az eredeti díszek a 

helyükön maradjanak, és a síkváltások megtartásával ne veszítsék el homlokzattagoló 

szerepüket. Az épületdíszek, tagozatok újra gyártásához kérjük épületszobrász vagy 

épületdekor szakcég segítségét. 

5. Ablakcsere esetén fa anyagú nyílászárókban gondolkodjunk, festett vagy pácolt 

kivitelben. Minden esetben javasolt a természetes, szépen öregedő anyagok 

használata, hiszen míg a természetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a 

műanyag idővel nem javítható.

6. Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos 

kialakítású és osztású ablakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására!maradjunk 

az eredeti anyaghasználatnál, kerüljük a műanyagablakokat!

7. Maradjunk a hagyományos ablakosztásnál! A meglévő zsalugátereket újítsuk fel! Az 

utólag felszerelt (fehér) redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy 

famintázatú árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A lamellás kialakítású 

zsalugáterre sok szép régi példát találunk Pilisben.

8. Maradjunk a hagyományos színezésnél: a külső falakat törtfehérre, vagy pasztell 

földszínekre, a fa szerkezeteket természetes pácokkal vagy lágy, nem rikító színre 

fessük!

9. Ha a felújítandó épület már több átalakításon átesett, akkor törekedjünk az eredeti 

(fényképek, szomszédok, kézikönyv jó példái) homlokzat visszaállítására!

10. Vegyük igénybe a pályázati lehetőségeket, konzultáljunk a főépítésszel!
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 MEDITERRÁN? 
Külföldi utazások, vagy filmélmények során sokakban mély 
nyomot hagynak a mediterrán
vidékek családi házai. A külső jegyek szolgai másolása he-
lyett azonban koncentráljunk a mediterrán építés szemlé-
letére:

▶ A külső és a belső nappali tér szoros kapcsolatban 
van. Sokszor a teraszon, a pergola alatt is van egy 
“szalon”, nyárikonyhával.

▶ Jellemző a hűs belső udvarok, átriumok kialakítása.
▶ Jó átszellőztethetőség, kellemes klíma.
▶ Természetes anyagok és színek alkalmazása kül- és 

beltérben.
▶ Jellemzően földszintes kialakítás, beépítetlen tető-

térrel, változatos belmagasságú terekkel. A hangula-
tot a látszó gerendák fokozhatják.

A mediterrán színek és a tetőforma másolása helyett javasol-
juk, hogy az épület alaprajzát és térkapcsolatait is hassa át 
a mediterrán szemlélet. Kerüljük a túlburjánzó, „sokszok-
nyás”, rosszul rámetszett tetőcskék alkalmazását.

Ne feledjük: a mediterrán 
ház értékeit tökéletesen 

megtestesíti nagyapáink, 
dédapáink portája, a népi építé-
szet példái: Ismerjük meg és vi-
gyük tovább ezt a hagyományt!

 MINIMÁL?
Manapság házunknak vajon mennyiben kell tükröznie egyéniségünket? Befolyásolnak-e 
a divatok? Tény, hogy a közvéleményben igen mélyen gyökerezik az a vélekedés, mi-
szerint a mai modern lakóház lapostetős, fehér homlokzatát hatalmas ablakok tarkít-
ják, cső-vagy üvegkorlátos az erkélye, teraszát vasbeton keretek árnyékolják, és van rajta 
egy-két körablak…„ Bauhaus”, letisztult – építészet, hallhatjuk gyakran, noha ennél a 
sémánál a modern építészet mindig is gazdagabb es változatosabb volt. Ne feledjük a 
skandináv vagy latin országok által helyi karakterűvé alakított modern architektúrát sem! 
Nem lesz elegáns es nyugalmat sugárzó modern családi házunk, ha anyaghasználatában, 
részletképzésében nem képvisel egy magas igényszintet. Ugyanígy disszonáns a hangzás, 
ha a térképzés nem elegáns és nagyvonalú. Gondoljuk át, hogy életvitelünkhöz illeszke-
dik-e a minimalizmus! Komikus látványt nyújthat, amikor egy érzékeny és bátor for-
málású üvegdoboz-nyersbeton kompozíciót lakói kis fapergolákkal, faragott előtetőkkel 
igyekeznek humanizálni...

túlburjánzó, sokszoknyás, ún 
"mediterrán" ház
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 TELEPÍTÉS
A kertvárosias karakterű területeken megtalálható a szabadon álló, oldalhatáron álló, elvétve 
ikres, sorházas beépítési mód is [  lásd 52. oldal], mely akár utcánként változhat. A telepí-
tés sokszínű, ezért ennek szabályairól és az épületnek az utcától való lehetséges távolságáról 
a helyi építési szabályzat rendelkezik. Alapelv azonban, hogy az egységes utcakép érdekében 
igazodjunk a már kialakult, harmonikus rendhez! 
Több telek egyesítése esetén, az így létrejövő „óriástelekre” nem helyezhető el a telekmérettel
arányosan növekvő „óriásház”, helyette gondolkodjunk több kisebb épületben.

Lejtős terep esetén kerüljük a 
nagy bevágásokat, földkieme-
léseket, vagy a mesterséges sík 
teraszok kialakítását

Kialakult szövetben 
tartsuk a jellemző elő-

kert méretet, az erősen 
hátrahúzott épület 

megbontja a harmoni-
kus rendet 

AJÁNLÁS

Lejtős területen a szükségesnél nagyobb mértékű talajmun-
ka (kiemelés, feltöltés) jelentős és felesleges költségtöbblettel 
jár, és örök sebet üt a tájban, csökkentve a saját és a szom-
szédos ingatlanok értékét is. Egy erős lejtésű telekre épülő 
háznak akkor nem lesz ormótlan támfal jellege, ha a tervező 
gondoskodik a szintek között is kapcsolatot teremtő kisebb 
tömegekre való osztásról, és ennek megfelelően a tetők és 
részletgazdag homlokzatok kialakításáról. Ideális esetben a 
szintek és a belmagasság jó meghatározásával, szinteltolás-
sal és ügyes térbeli elrendezéssel tökéletesen illeszthető a ház 
a terepre. Egyszerre gondolkodjunk épületben és kertben, 
igényes, minél alacsonyabb, bontott vonalvezetésű támfal-
megoldásokban, a támfalat takaró, befutó növényzetben.  
[  lásd támfalak c. fejezet]

Az épület illeszkedik  
a lejtős terepre, kövessük 
ezt a szemléletet
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 MAGASSÁG
A kertvárosban az épüle-
tek általában maximum két 
szint magasak. Azokon a te-
rületeken, ahol „szellősebb” 
a beépítés, és az épületek 

nem túl szorosan sorakoznak egymás mellett, ott nem zavaró a földszintes és a kétszintes 
épületek váltakozása. Azokon a területeken viszont, ahol az épületek szorosan sorakoznak 
egymás mellett, vagy sorházas, esetleg ikres beépítésűek, ott a környezetükben kialakult 
rendhez illik igazodni. Ikres és sorházas beépítésnél ne bontsuk meg a rendet kirívóan ma-
gas tetőfelépítményekkel.

Kertvárosban a magastető és a lapostető is megengedett. Ki-
vétel ez alól a belváros északi karéjában elhelyezkedő terület, 
ahol magastető javasolt. Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy 
lapostető elsősorban a kialakulatlan karakterű utcákban támo-
gatható, amennyiben az nívós építészeti megjelenéssel párosul. 
Beállt, meglévő beépítés esetén az egységes utcakép érdekében 
részben vagy egészben igazodjunk a kialakult jelleghez. Ha a 
szomszédságban jellemzően egyszerű tetőzetek vannak, és ut-
cával párhuzamos a tetőgerinc, akkor a mi házunk tetőzetén is 
jelenjen meg ez a jelleg. 

Sorházak és ikres beépítés esetén alapvető követelmény, 
hogy az egymáshoz csatlakozó tetőzetek egységes formában, 
hajlásszögben jelenjenek meg.

 TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
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A KERTES ÖVEZET TÖBBLAKÁSOS, 
TÖBBSZINTES ÉPÜLETEIT 
(TÁRSASHÁZAK) ILLETŐEN AZ ALÁBBI 
AJÁNLÁST TESSZÜK:

▶ Fokozott figyelmet igényel a jó kertkapcsolat, a lehe-
tőségekhez viszonyított legjobb benapozás és tájolás 
feltételeinek biztosítása minden lakás esetében. A jó 
szomszédsági viszony és az ingatlan értéke nagyban 
függ attól, hogy egy átgondolt tervezés (kreatív alap-
rajz, megfelelően tagolt tömeg) eredményeként jól 
elkülönül-e egymástól az egyes tulajdonosok élettere! 
Felejtsük el a sorolást, az egyes lakás „egységek” gépies 
ismétlését, a tükrözést! Hosszú távon sok konfliktus-
hoz vezet az egymáson való kényszerű átközlekedés, 
az áthallás és átlátások egészségtelen mértéke, a közös-
ségi terek hiánya és a cellásított kertek sorolása. Hiába 
a megfelelő méret, nem minden telekforma alkalmas 
több lakás elhelyezésére, ezért a megfelelő telek kivá-
lasztása elsőrendű kérdés!

▶ Függőleges és vízszintes értelemben tagolt tömegben gondolkodjunk!  Egy nagy ku-
bus helyett tehát javasolt az épületet kisebb tömegekre, ezáltal kisebb homlokzati fe-
lületekre bontani. 

▶ A tömeg jellegét meghatározzák a teraszok is. Kerüljük a teraszokkal teljesen körbeö-
lelt, így terjengős tömegűnek tűnő épületek építését!  Oda tervezzünk teraszt, ahol 
szükségünk van rá, lehetőleg használható (kiférjen rá egy asztal, székekkel) méretben! 

▶ A jó építész nem csupán alaprajzban gondolkodik. Az alaprajzból ugyanis falak nő-
nek ki, arra tető kerül - mindez meghatározza az épület tömegét. Ha nem vagyunk 
figyelemmel ezekre az összefüggésekre, akkor a számítógépes tervezőprogram adta le-
hetőségeket kihasználó automatikus, kreativitást nélkülöző tömegképzés eredménye 
az, hogy egy elaprózott, buta tetőformát kell megépíteni, esetleges helyzetű fiókte-
tőcskékkel. Ez többletköltséget hárít az építtetőre, sok későbbi  hibalehetőséget rejt 
magában, és - nem utolsó sorban - zavaros, sokszor komikus látványt nyújt.

▶ Gondoskodjunk az előre beépített, takart árnyékolórendszerek (redőnyök) elhelyezé-
séről! A társasház építészeti egységét megbontja, esztétikailag zavaros látványt nyújt, 
ha minden egyes lakás tulajdonosa más rendszerű és más színű árnyékolót szerel fel. 
Új építésnél az antennák, parabolaantennák [  lásd 116. oldal], egyéb kültéri egysé-
ges esetén a központi, takart megoldások fogadhatók el. 

▶ Ne feledjük a hasznos közterület és közös használatú kert alakítását, mely a lakókö-
zösség valamennyi generációját kiszolgálja!

Átgondolatlanul tagolt 
alaprajzból következő 

túlbonyolított tetőszerkesztés, 
magastetőnél fióktetőcskék 
halmozásával 

Az esővíz elvezeté-
sének szerelvényeit 

a tetőforma határozza 
meg. Kerüljük a tobzódó 
ereszcsatornarendszereket, 
az egymást érő hattyúnya-
kakat!
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 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 HÉJAZATOK
Javasolt a matt cserépfedés használata, mely hozzájárul a magaslatokról is jól látható egysé-
ges településképhez. Kerülendő a műantikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű 
és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, cserepeslemezek, zsindelyek stb.) 
alkalmazása. A cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is: elsősorban a klasszikus 
hódfarkú vagy egyenes vágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők 
el a tetőn. Nem ajánlott a túl határozott karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, 
nagy méretű cserepek alkalmazása. Az alacsonyabb hajlásszögű tetőfelületeken elfogadható 
a matt, grafitszürke korcolt lemez.

Javasolt a matt, égetett természetes alapszínű agyagcserép (natúrtól a mélyvörösig). A cserép 
anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenes vágású cse-
repek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl határozott 
karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, nagy méretű cserepek alkalmazása. Az alacso-
nyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

Kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek) alkalmazása. Az aránytalanul nagyméretű cserép ugyan gyorsabban rakható, 
de végül komikus, zavaró összhatású lehet egy kisebb tetőfelületnél.

 HOMLOKZAT
Az egyszerűség nemessé tesz: kerüljük a túl sokféle anyag 
használatát, melyek gyengítik egymás hatását. 
Mérlegeljük a tartós, felújítható, idővel patinásodó anyagok 
használatát a hamar értéküket és szépségüket vesztő, nem ja-
vítható, műantikolt, múló divatokat képviselőkkel szemben! 
Kőburkolat esetén elsősorban a hazai kőbányák kínálatából 
válasszunk! Ha külföldi kő mellett döntünk, csak a hazaival 
egyező színvilágú termékben gondolkodjunk!
Nem fogadható el a feltűnő és kirívó színhasználat a hom-
lokzatok tekintetében sem. Gondolkodjunk fehérben, tört-
fehérben vagy természetes földszínekben, azok világosabb 
árnyalataiban. Fa burkolat csak vakolt felülettel vegyesen, 
főként tetőtéri szinten javasolt.

Homlok-
zatra nem
javasolt 
rikító 
színek

Homlok-
zatra
javasolt 
föld- 
színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott 
illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető

[Ne feledjük: egy tagolt 
vakolatfelület nem 

kevésbé elegáns, mint 
egy jóval drágább kő- 
vagy téglafelület. Ez 

utóbbiak csempeszerűen 
ragasztott, vékonyra 
szeletelt (ciklop vagy 
egyenes oldalú), vagy 

bármilyen utánzat 
(kőpanel, kőporcelán, 

stb.) alkalmazása 
kerülendő. Nem 

időtállóak, és a sarkokon 
az élek találkozása 
sem oldható meg 

esztétikusan.]
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 KERÍTÉS
Az utcakép meghatározó része a kerítéskialakítás. Kertváros területén az áttört kerítések 
javasoltak, a tömör megoldások csak a fő- és gyűjtőutak mellett elfogadhatóak. Az áttört 
kerítések nádfonattal való zárása nem megfelelő, a belátást inkább a belső oldalra növények 
vagy sövény telepítésével [  lásd kertek c. fejezet] akadályozzuk, mely jól véd az utca pora és 
a beszűrődő zaj ellen is. A szélezetlen palló („erdészeti”) kerítés csak az erdőszéli területeken 
javasolt. 
A kerítés a terep, a környező természeti környezet és a telek része, és nem a házé, ezért nem 
kell feltétlenül az épület anyagainak visszaköszönnie rajta! Ne alkalmazzunk tükröződő fe-
lületeket (üveg), csillogó felületű építőanyagokat (csiszolt kőlap), belsőépítészeti anyagokat 
(építőlemez, bútorlap). A zsalukő fal nem szép látvány, ne hagyjuk burkolat nélkül. A nyílt 
fugás szerelt kőlapok alkalmazása sem szerencsés a kerítéseken. Ne alkalmazzunk a közterü-
let felé gabion rendszerű kerítést sem, mert idegen a kertvárosi hangulattól. 
A fémanyagú kerítések színezése egységes legyen, nem javasolt az egyes elemek különböző 
színezése. Lehetőleg sötétebb árnyalatú (antracit, szürke, mélyzöld) festést alkalmazzunk. 
Faelemeknél és a lábazatnál sem szerencsés a harsány színek alkalmazása. Ne feledjük: a 
kerítés a növényzettel együtt érvényesül igazán!
A kertkapu illeszkedjen a kerítéshez és az épület kiala-
kításához, kerüljük az embermagas bádogszer-
kezeteket. A kerítés nem feltétlenül 
az önmegvalósítás helye. Kerüljük 
a feltűnő, formai izgalmakban 
bővelkedő, harsány megoldá-
sokat!
Tervezéskor gondoljuk át a ke-
rítéssel egybeépített kukatároló 
kialakításának kulturált lehető-
ségét. A régi villák esetén tart-
suk meg, újíttassuk fel az erede-
ti, az utcakép szempontjából is 
értéket jelentő kerítéselemeket. 
[  sövényekről lásd 238. oldal] 

 GÉPKOCSITÁROLÁS
Általánosságban az épületen belül ajánlott a gépkocsi el-
helyezése. Kertvárosban önálló épületként garázs általában 
nem alakítható ki, és nem javasolt megoldani lábakon álló 
fedett-nyitott kerti építményben sem. Az előkertbe telepí-
tett, lábon álló kerti tető sem elfogadott megoldás. Kizáró-
lag az épülettel egybeépített nyitott-fedett tároló, földszinti, 
vagy adott esetben a terephez igazodó támfalgarázs, vagy 
terepszint alatti garázs építhető a legtöbb helyen. Ne feled-
jük, hogy a pinceszinti garázshoz megfelelő lejtésű lehajtó 
is tartozik, mely adott esetben keresztbe szeli kertünket. Itt 
gondoskodni kell külön vízelvezetésről is. A lehajtó közterü-
letről nem, csak a telekről indítható.
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 TÁMFALAK
A támfalak építése mindig komoly költséget jelent, ezért 
csak ott alkalmazzuk, ahol valóban szükségesek. A nagy ma-
gasságú egybefüggő falak nyomasztóan hatnak, ezért inkább 
több kisebb lépcsőből alakítsuk ki azokat. 
Ha tudunk, alkalmazzunk helyi építőanyagokat! A beton- 
és vasbeton falak inkább modernebb épületekhez illenek, 
egy szép zsaluzattal lehet a felületüket izgalmasabbá tenni, 
és célszerű növénnyel befuttatni ezeket. Alacsonyabb falakat 
építhetünk rönkfából, gerendából is, ezek igen szép felületet 
adnak a kertben. Ne keverjük a különböző típusokat egy 
kerten belül!
A beton máglya- és rácsfalak (népszerű betontálcák) építését 
kerüljük. Ezek helyigénye sokszor hasonló a rézsűéhez, de az 
elemek hamar felmelegszenek, ezért a beültetett növények 
földje hamarabb kiszárad. Az előregyártott betonelemek 
általában nem esztétikusak. Az ilyen falak fenntartása na-
gyon munkaigényes; a nem megfelelően ápolt és öntözött 

növények kipusztulásával rideggé, nyomasztóvá válnak, elcsúfítják a kertünket. A kőtálcás 
(gabion) rendszerek csak növényzettel befuttatva támogathatók. 

 KERTEK
A gondozott kert (előkert, hátsó kert és a házunk előtti közterület) hozzájárul a rendezett 
településképhez. Öröm a lakónak és a közösségnek egyaránt.
A kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez, éghajlati viszonyaihoz (nap-
sugárzás, csapadékmennyiség, szélviszonyok). Ne feledjük Szentendre mediterrán karakte-
rét! Az északi hatású nyírfa és tűlevelűek helyett ültessünk fügét, rózsát, fűszernövényeket, 
gyümölcsfákat.
A honos fajok alkalmazása a kerthatáron szelíden kapcsolja össze az intenzíven fenntartott 
kertet és a környező tájat (a honos fajok listája megtalálható a helyi építési szabályzatban).
A meglévő növényzet nagy kincs, próbáljuk az értékes fákat és cserjéket megőrizni, hiszen 
kifejlődésükhöz több évre, évtizedre van szükség!
A változatos növényhasználattal hozzájárulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához, a 
kert minden évszakban más arcát mutatja. A megfelelően kiválasztott és elhelyezett lombos 
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fák ültetésével csökkenthetjük a besugárzást, természetes 
árnyékolást adnak, helyet biztosítanak a madaraknak fész-
kelésre.
A cserjék és fák együttes használatával szép növényfalakat 
alkothatunk, amik elhatárolnak az utcai forgalomtól és a 
szomszédos kerthasználóktól.
Ne alkalmazzunk túl sok örökzöldet, mert sok a kártevő-
jük, egyhangúvá és komorrá teszik a kertet, ráadásul mindig 
ugyanolyan képet mutatnak, ezért az ember nem érzi velük 
az évszakok változását.
A lágy vonalak természetesebb hatást keltenek; legyünk fi-
gyelemmel a szomszédokra is, nézzünk utána, hogy a terve-
zett növény kifejlett állapotában mekkora lesz. A kerítéstől 
megfelelő távolságra ültessük a nagyobb, árnyékot adó nö-
vényeket. A gyepfelület ne legyen széttagolt, a nagyobb, egy-
befüggő terek kialakításával megkönnyítjük a fenntartást. A 
telekhatárra ültessük a magasabb növényeket, a gyep felé az 
alacsonyabb cserjéket és évelőket; az intenzívebb gondozást 
igénylő növények az épület közelében kapjanak helyet.
Az épület körüli átmeneti terek (burkolat + dézsás növények 
+ tető/árnyékoló) meghosszabbítják a kert használati idejét, 
tavasszal és ősszel is kellemessé teszik a kinttartózkodást. 
Szentendrén hagyománya van a szőlőlugasok telepítésének.
Minél kevesebb legyen a burkolt felület, az alkalmazott 
anyagok helyi építőanyagok legyenek (mészkőzúzalék, an-
dezit kiskockakő, fa). A kevésfajta, egységes anyaghasználat 
harmonikussá teszi a kertet, ráadásul sokszor az egyszerűbb, 
olcsóbb a szebb.
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▶ A kockaházak, nyolcvanas évek családi háza-

inak korszerűsítése a szimpla hőszigetelés és 

nyílászáró cserén túl számtalan lehetőséget 

rejt magában.

▶ A nyílászáró csere és a hőszigetelés során 

településképi szempontokat is figyelembe 

kell venni. Ez a beavatkozás vissza nem térő 

lehetőség az egész település arculata szem-

pontjából.

▶ Új épület esetén a mediterrán színek és a 

tetőforma másolása helyett elsősorban az 

épület alaprajzát és térkapcsolatait, anyag-

használatát hassa át a mediterrán szemlélet. 

Ennek mentén helyi karakterű épületet alkot-

hatunk. 

▶ Új épület esetén a ma divatos minimalizmus 

akkor eredményez jó összképet, ha anyag-

használatában, részletképzésében is magas 

igényszintet képvisel, ha az alaprajz elegáns 

és nagyvonalú. Gondoljuk át, hogy életvite-

lünkhöz illeszkedik-e a minimalizmus!

▶ Mobilházban, konténerházban ne gondol-

kodjunk a pilisi térség egyik településén sem!

▶  Elsősorban a magastető az ajánlott. Javasolt 

a matt agyagcserép használata, mely hozzá-

járul a magaslatokról is jól látható egységes 

településképhez.

▶ A homlokzaton kerüljük a túl sokféle anyag 

használatát, melyek gyengítik egymás hatását.

▶ Mérlegeljük a tartós, felújítható, idővel pati-

násodó anyagok használatát a hamar érté-

küket és szépségüket vesztő, nem javítható, 

műantikolt, múló divatokat képviselőkkel 

szemben, mind az ablakok, mind az ajtók, 

burkolatok tekintetében.

▶ Kőburkolat esetén elsősorban a helyi kőbá-

nyák kínálatából válasszunk! 

▶ Nem elfogadható a feltűnő és kirívó szín-

használat a homlokzatok tekintetében sem. 

Javasolt a fehér, törtfehér vagy természetes, 

földszínek, azok világosabb árnyalatai.

▶ Az utcakép meghatározó része a kerítéskiala-

kítás. Kerüljük a feltűnő, formai izgalmakban 

bővelkedő, harsány megoldásokat! A kertvá-

ros területén az áttört kerítések javasoltak, a 

tömör megoldások csak a fő- és gyűjtőutak 

mellett elfogadhatóak. A belátást inkább a 

belső oldalra növények vagy sövény telepíté-

sével akadályozzuk.

▶ A kertkapu illeszkedjen a kerítéshez és az 

épület kialakításához, kerüljük az emberma-

gas bádogszerkezeteket. 

▶ Ne feledjük: a ház a gazdáé (a benne lakóé), 

de a látvány bizony mindenkié!

Itt függőleges értelemben is megmozgatott lapostetős tömegek veszik elejét egy terjen-
gős kubus okozta nehézkes összhatásnak. A buja növényzet eredményeképpen néhány 
éven belül szinte észrevétlen lesz a már most sem hivalkodó családi ház. A régi paraszt-
porták előtti padot idéző hangsúlyos bejárati elem a viszonylag zárt épületen a közösség 
felé való nyitást hangsúlyozza.

▶
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A két azonos tömegből álló ikerházat 
pengeként megjelenő nagy előtető fogja 
egybe. A magasságát csökkenti a markáns 
pinceszinti anyagváltás. A lábazati anyagra 
válaszol a kerítés tömör szakasza.

▼

A meglévő régi épület átalakításával, azt tovább-
gondolva született meg az egyszerű szerkesztésű, 

tornácos ház. A változatos, de természetes és jól 
egyensúlyban tartott anyaghasználat, a tetőkieme-

lés formálása és a kert kialakítása is példaértékű.

▶

A ház mozgalmasságát nem a tömeg burjánzása, hanem egyszerű tömegek és tetőformák sorolása és 
a nyílások dinamikus rendszere, finom aszimmetria adja. A hagyományos faszerkezetek, az ereszcsen-
desítés valamint a természetes anyagok (tégla, tört fehér vakolat, égetett, egyenesvágású agyagcse-
rép, nyers illetve diószínre pácolt fa) és színek harmóniája adja az épület egyedi hangulatát. Figyelem-
reméltó, hogy a garázs ugyan külön épületben van, mégis szervesen kapcsolódik a főtömeghez, ezért
sincs bódéhangulata. A nyárikonyha és a hátsókert felé vezető fedett áthajtó pedig optikailag is köny-
nyeddé varázsolja a tömeget. Figyeljük meg a riasztó kültéri egység diszkrét elhelyezését, mely nem a 
főhomlokzatot csúfítja!

▼
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Ez a kockaház bűvítése és felújítása során új építészeti minőséget kapott. A 
hagyományos égetett cserép, az egyedi nyílásosztás és színezés példaértékű. Az új 
épületrész tetőkialakítása, tetőablakai szépen illeszkednek a régihez. Érdekessége, 

hogy vályog falszerkezettel épült.
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A növényzettel benőtt kicsi 
háznak sajátosan romanti-

kus hangulatot kölcsönöz a 
vidám színre festett ablak. 

A szépen öregedő anyagok 
minden évszakban más-más 

színnel válnak még dísze-
sebbé.

A hatalmas patakparti telket nem osztották fel, a végében 
megbújik az ősfák között ez az igényesen, minden részletre 
kiterjedően felújított villaépület.

▶

▶

A városszéli telken épült kis ház hagyományos szerkesztésével és
karakteres faszerkezeteivel jól illeszkedik az erdőszéli hangulat-

hoz. A központibb kertvárosi területeken nem ajánlott, de ebben
a szituációban telitalálat a szélezetlen pallóból készült kerítés.

▶
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Ezen az épületen megtalálhatjuk mind-
azt a bájt, amelyet az egykor a helyén 
állt, bontásra ítélt elődje képviselt. 
Kisebb módosításokkal, de főbb ará-
nyait megtartva született újra, immár 
korszerű technológiával, beépített 
tetőtérrel, hőszigetelt, de hagyomá-
nyos osztású, spalettával öltöztetett 
ablakokkal. Külön figyelmet érdemel 
a bátor színválasztás: a nyílászárókon 
megjelenő visszafogott
kék színt jól kiegészíti a tört fehér hom-
lokzat, a meleg hatású tégla lábazat, és 
a dió színre pácolt faszerkezetek

▶

Egy erős lejtésű telekre épülő ház-
nak akkor nem lesz ormótlan támfal 
jellege, ha a tervező gondoskodik a 
szintek között is kapcsolatot terem-
tő kisebb tömegekre való osztásról, 

és ennek megfelelően a tetők és 
részletgazdag homlokzatok kialakí-

tásáról. Ideális esetben a szintek és a 
belmagasság jó meghatározásával, 

szinteltolással és ügyes térbeli el-
rendezéssel tökéletesen illeszthető 
a ház a terepre – ahogyan ezt a be-
mutatott példa is mutatja. Kiemelt 
figyelmet érdemel a támfalóriások 

nélkül kialakított buja kert, valamint 
a rálátásokat kedvezően befolyásoló 

hátsó zöldtető.

A kevésbé módos, de igényes anyaghasználatú vidéki 
villaépítészetet idéző épületen szembetűnő a gondos 
részletképzés: a falazott (nem lapka) téglapárkányok, a 
lábazat, az ablak körüli vakolatugrások és a kovácsolt 
korlátok. A látszó faszerkezetű, falazott pillérekre támasz-
kodó tornác biztosítja többek között a különbejáratú 
garázsból való átközlekedést a fő épülettömegbe

▶

A meleg tónusú kőburkolat és a fehérre vakolt 
oromfal párosítása valamint a két felület aránya első 
látásra harmonikus összhatást kelt. Ezt erősíti, hogy 
a kőburkolat nem csempeszerűen ragasztott, ezért 
az élek és sarkok nem jelentenek esztétikailag kér-
déses, megoldhatatlan gócpontot. Az ablak feletti fa 
áthidaló látványa is megnyugtató a szemnek: szinte 
érezzük a kövek erőjátékát, a szerkezet logikáját. 
Az egyszerű tömegformálású ház eleganciáját a 
természetes anyagok és színek összhangja mellett 
a nyílászárók jól megválasztott helyzete és a köny-
nyed erkélykorlát is fokozza. Modern hatást kelt az 
ablaknyílásba kihajtogatható fa külső spaletta. Az 
egyszerűség nemessé tesz! 

▶
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A keskeny alaprajzra keskenyebb, az emberi arányokhoz jobban 
igazodó oromfal illeszthető, mely környezetében nem tűnik 
túlsúlyosnak.A padlásszellőző átirata mellett az egybefogott 

földszinti ablak modern hatást kölcsönöz az épületnek.
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ÜDÜLŐ



ÜDÜLŐ I. 
VÍZPARTI
A folyó menti települések egykor e valóban üdülésre szol-
gáló területei közvetlenül a folyó mentén helyezkednek el. 
Egy része az árvíztől gáttal védett terület, másik részét ár-
víz idején elönti a Duna. Kis telken álló, kis alapterületű 
magánházak, elvétve vállalati üdülőtelepek, valamint csó-
nakházak is találhatók itt. Az épületek a telkeken zömében 
szabadon álló jelleggel helyezkednek el. A terület különle-
ges atmoszféráját, hangulatát a Duna közelsége és az ártéri 
növényzet adja. A parti sáv északi felén végighúzódó ártéri 
puhafás ligeterdő meghatározó és védendő elem mind táj-
képi, mind ökológiai szempontból. A Duna és ártere tele-
pülésképi szempontból jellegzetes és kiemelkedően értékes 
részét képezik a parti sávnak, egyben a településképnek. A 
terület jelentős turisztikai potenciállal bír, főként rekreációs 
területhasználat jellemzi. Cél, hogy a területhez kapcsolódó 
épületek és építmények megjelenése összhangban legyen a 
páratlan táji környezettel.
A területen elhelyezhető épületek körét, valamint a meglé-
vők átalakításának lehetőségeit befolyásolja, hogy az árvíztől 
védett, vagy a nem védett oldalán vagyunk-e a területnek, 
valamint függ az előírt közművesítettségtől és egyéb elő-
írások körétől, ezért kiemelten fontos az előzetes főépítészi 
konzultáció.
Külön említést érdemelnek az építészetileg egységes képet 
mutató, egy időben kiépült üdülőterületek, mint például a 
Lupa-sziget. 
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AJÁNLÁS
 TELEPÍTÉS – MAGASSÁG
Az árhullámtól védett részen kis léptékű, a természettel, a kerttel harmonikus kapcsolatot léte-
sítő épületben gondolkodjunk. Az akár évente érkező árvíz elleni védelem okán lábakon álló, 
egyszintes felépítménnyel kialakított épületet javasolt kialakítani. A kis méretű telkek nem 
alkalmasak arra, hogy családi ház méretű épületek terpeszkedjenek rajtuk. Szabadság idején 
igényelt természetközeliségnek, lezserebb életformának, szabadabb, játékosabb tereknek kell 
megjelenjenniük egy egyszerű tömegformában. Jó példaként állhat előttünk a közeli Lup-
pa-sziget, ahol a házak méretüket, alapterületüket tekintve minimalizáltak, a kisház-építészet 
kitűnő és kiforrott példái. Felesleges, pazarló négyzetmétereknek nem volt helyük, az egyterű 
nappalihoz kis hálófülkék és konyha kapcsolódott, hiszen a fő időtöltés színtere a terasz. Kö-
vessük e jellegzetességeket!

 TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Van ugyan példa a magastetős kialakításra, a lábakra állított épület esetében azonban javasolt 
a lapostető. Magastető esetén kerüljük a tetőfelépítmények sokaságát! Ott, ahol egységes az 
építészeti megjelenés, illeszkedjünk a meglévő utcaképbe.

 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Kerüljük a bódéépítészetre jellemző szerelt jellegű építőanyagok (osb lap, polikarbonát, hul-
lámlemezek stb.) használatát, és a tobzódó, egymást gyengítő anyagok sokaságának haszná-
latát. Részesítsük előnyben az ártéri hangulattal harmonizáló anyagokat, melyeket a maguk 
természetességében, vakolt felületekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton: helyi kő, fa. 
Ne feledjük: az egyszerűség nem igénytelenség! A kevés, de jól megválasztott anyag nemessé-
get kölcsönöz az épületnek. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat. A homlokzat 
tekintetében gondolkodjuk elsősorban fehérben és annak árnyalataiban, vagy adott esetben 
természetes földszínekben, azok világosabb árnyalataiban, melyekhez akár vidám, de nem har-
sány színű nyílászárókat is választhatunk. 

Javasolt a matt, égetett természetes alapszínű agyagcserép (natúrtól a mélyvörösig). A cserép 
anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenes vágású cse-
repek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl határozott 
karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, nagy méretű cserepek alkalmazása. Az alacso-
nyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

Kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek) alkalmazása. Az aránytalanul nagyméretű cserép ugyan gyorsabban rakható, 
de végül komikus, zavaró összhatású lehet egy kisebb tetőfelületnél.

Homlokzatra 
javasolt földszínek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra 
javasolt lágy színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető
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Magastető esetén javasolt a természetes színű, égetett agyagcserépfedés használata. Kerülendő a 
nem természetes színű cserepek, vagy egyéb anyagú héjazatok (lemezek) alkalmazása. 
Az utólag felszerelt (fehér) redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a homlokzatot öltöztető és 
vagyonvédelmet is biztosító árnyékolószerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A lamellás kialakítású 
csúszó vagy nyíló zsalugáterre számos szép megoldást találunk például a közeli Luppa-szigeten.

 KERÍTÉS
Az üdülőterületen az áttört kerítések javasoltak, a tömör megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört 
kerítések nádfonattal vagy műanyag hálóval való zárása nem megfelelő, a belátást inkább honos 
növények vagy sövény telepítésével akadályozzuk. A kertkapu illeszkedjen a kerítéshez és az épület 
kialakításához, kerüljük az embermagas bádogszerkezeteket. Nem javasolt az előregyártott elemek 
beépítése, törekedjünk a nemes (fém, fa) anyaghasználatra. A kerítés nem feltétlenül az önmeg-
valósítás helye. Kerüljük a feltűnő, formai izgalmakban bővelkedő, harsány színű megoldásokat!

 KERTEK
Mivel a kertek használata időszakos jellegű, különösen fontos, hogy a helyi speciális adottságokhoz 
jól alkalmazkodó növényeket válasszunk, így a fenntartás szakaszos jellege a növények életkörül-
ményeit nem befolyásolja hátrányosan. Az így kialakított kertekben minden alkalomkor tudunk 
gyönyörködni, nem csak pár napos intenzív ápolás után. Tartózkodjunk a dunai karaktertől ide-
gen örökzöldek, tujasorok telepítésétől. Válasszunk olyan növényeket, amelyek az ott-tartózkodás 
alatt virágzanak/érnek/díszítenek. Az extenzív fenntartás lehetővé teszi, hogy olyan kis helyi nö-
vénytársulások alakuljanak ki a kertünkben, amelyekben az egyes fajok kiegészítik és támogatják 
egymást, és életteret biztosítanak a helyi élővilágnak is. Üdülőterület lévén törekedjünk a kerten 
belüli burkolatok minimalizálására, anyaghasználatban alkalmazzunk helyi építőanyagokat (ka-
vics, mészkő, fa).
A víz minden árvíz alkalmával elönti a nyaralók egy részét, és iszapot rak le. A növényzet kivá-
lasztásánál gondolnunk kell az árvizekre. A tartósabb elborítást csak a fűzfélék tűrik el, de néhány 
napos elárasztást az alábbi fajok is elviselnek: mezei juhar, tatár juhar, törpemandula, som, galago-
nya, fagyal, narancseper, vackor, aranyribiszke, akác, fehér fűz, orgona, tamariska, szilfa, barátcser-
je, kocsányos tölgy, gyalogakác, nyárfa. 

DUNA PARTI, ÜDÜLŐ JELLEGŰ ÉS 
REKREÁCIÓS TERÜLET 

▶ A folyó és ártere településképi szempontból jellegze-

tes és kiemelkedően értékes részét képezik a tájnak, 

tájképi megjelenése védendő. 

▶ A terület jelentős turisztikai vonzerővel bír, főként sza-

badidős (vízi- és horgászturizmus, madárles stb.) terü-

lethasználat jellemzi. Cél, hogy a területhez kapcsoló-

dó épületek (kikötők, szálláshelyek, strand, úszóművek) 

és kiegészítőik megjelenése összhangban legyenek a 

páratlan táji környezettel

▶ Irányadó a tájképbe illesztés, Bódéváros helyett időtál-

ló, és nem az ideiglenesség hangulatát keltő épülete-

ket emeljünk!

▶ Javasolt a természetes anyaghasználat. Részesítsük 

előnyben az ártéri hangulattal harmonizáló anyagokat, 

melyeket a maguk természetességében, vakolt felüle-

tekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton: helyi 

kő, fa. Ne feledjük: az egyszerűség nem igénytelenség!

▶ Kerüljük a rikító színek használatát!
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Építési szándék esetén, 

különösen a zártkert 

jellegű területek 

esetében, ajánlott az 

előzetes főépítészi 

konzultáció!

ÜDÜLŐ II. – HEGYVIDÉK

ÜDÜLŐ II.  
HEGYVIDÉK
A hegyvidéki jellegű üdülőterületek egy része külterületen 
található. Vannak szabályos, kisebb telkeken kialakult, ter-
vezett üdülőtelepek.
Jellemzője a természetközeli atmoszféra, a buja növényzet. 
Az üdülőterületek egy jelentős része belterületen, lakóterü-
letekhez kapcsolódik , korábbi zártkertekből alakult ki.
A változatos, akár igen jelentős méretű telkek között sok 
a nagyon keskeny, közterülethez nyélen csatlakozó, illetve 
szabálytalan alakú. A domborzati adottságok miatt a hatá-
ros lakóterületeknél is szabálytalanabb az utcahálózat, a tel-
kek sokszor csak nagyon keskeny zsákutcákon keresztül kö-
zelíthetők meg. A terület egyfajta átmenet a lakóterületek, 
és a kertes mezőgazdasági területek között, helyenként ezek 
funkcióit felvéve. Ez utóbbi területek általában nem tudnak 
valódi üdülőterületté alakulni, megjelenésükben még a zárt-
kertek sajátosságait viselik magukon. Ne feledjük, hogy az 
üdülőterületeken az infrastruktúra és a közterületek meny-

nyisége, minősége nem éri el 
az állandó lakhelyül szolgáló 
épületek igényelte szintet! A 
zöldterületek mennyisége, 
a természetközeli elhelyez-
kedés, a telkek mérete is az 
üdülőfunkció kiszolgálását 
teszik lehetővé, melyekre az 
alábbi ajánlások fogalmaz-
hatók meg.
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AJÁNLÁS
 TELEPÍTÉS

▶ Lejtős területen a szükségesnél nagyobb mértékű talaj-
munka (kiemelés, feltöltés) jelentős és felesleges költség-
többlettel jár, és örök sebet üt a tájban, csökkentve a saját 
és a szomszédos ingatlanok értékét is. Egy erős lejtésű te-
lekre épülő háznak akkor nem lesz ormótlan támfal jellege, 
ha a tervező gondoskodik a szintek között is kapcsolatot 
teremtő kisebb tömegekre való osztásról, és ennek megfe-
lelően a tetők és részletgazdag homlokzatok kialakításáról. 
Ideális esetben a szintek és a belmagasság jó meghatározá-
sával, szinteltolással és ügyes térbeli elrendezéssel tökélete-
sen illeszthető a ház a terepre. [  lásd 116. oldal] 

Egyszerre gondolkodjunk épületben és kertben, igényes minél 
alacsonyabb, bontott vonalvezetésű támfalmegoldásokban, a 
támfalat takaró, befutó növényzetben. [  lásd 236. oldal] 

 LÉPTÉK
▶ A terep adottságait kihasználó, kis léptékű, a természet-

tel, a kerttel harmonikus kapcsolatot létesítő, kis alap-
területű épületben gondolkodjunk. 

▶ Több telek összevonása esetén sem javasolt az üdülők 
léptékét túlhaladó volumennövekedés.

 

 TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Kizárólag a magastetős kialakítás javasolt. Kerüljük a tetőfelépít-
mények sokaságát! 

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig). A 
cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenes 
vágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl 
határozott karakterű, szinte önálló életet élő nagy hullámú, nagy méretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez

Kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek) alkalmazása
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Homlokzatra 
javasolt földszínek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra 
javasolt lágy színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető

 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Kerüljük a bódéépítészetre jellemző szerelt jellegű építőanyagok (osb lap, polikarbonát, hul-
lámlemezek stb.) használatát. Részesítsük előnyben a hegyvidéki és természetközeli hangulat-
tal harmonizáló anyagokat, melyeket a maguk természetességében, vakolt felületekkel páro-
sítva jelenítsünk meg a homlokzaton: helyi kő, fa. Javasolt a matt égetett agyagcserép fedés, 
használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez. A gerendaházak 
csak Pankostetőn elfogadhatóak. Kerülendő a műantikolt vagy egyéb mintázatú, nem termé-
szetes színű cserepek, vagy egyéb anyagú héjazatok (lemezek) alkalmazása. Nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat egyik szerkezet esetében sem. Vakolatok tekintetében gondol-
kodjuk természetes, földszínekben, azok világosabb árnyalataiban. Lakókocsik, konténerek 
kihelyezése nem megengedett! A mobilház egyetlen előnye a gyors "kivitelezés", hátrányai kö-
zött tartjuk számon a túlzott felmelegedést, a gyors avulást és megjelenése okán a tájbaillesztés 
nehézségét, ezért telepítése nem javasolt. 

pu illeszkedjen a kerítéshez és az épület kialakításához. Kapu 
közterület fele nem nyílhat, a nyitás iránya a telek felé tör-
ténjen.
Kerüljük az embermagas bádog szerkezeteket! Zsalukőfalat 
ne hagyjunk vakolás és színezés nélkül! Nem javasolt az előre 
gyártott elemek beépítése, törekedjünk a nemes anyaghasz-
nálatra. A kerítés nem feltétlenül az önmegvalósítás helye... 
Kerüljük a feltűnő, formai izgalmakban bővelkedő, harsány 
megoldásokat! A kovácsolt elemek elhelyezése az üdülőöve-
zetben csak mértékkel javasolt, hiszen a díszes, kovácsoltvas 
kerítések a villák, kastélyok tartozékai. Nem feltétlenül illesz-
kednek egy egyszerűbb környezethez, alkalmazásuk az üdü-
lőövezetben disszonánsnak hat.

 GÉPKOCSITÁROLÁS
A gépkocsi tárolása épületen belül, azzal építészetileg egybe-
foglalt fedett-nyitott tárolóban javasolt elsősorban, vagy tám-
falgarázsban oldható meg. Különálló fedett-nyitott tároló ki-
alakítása az előkerten kívül megengedett, kerüljük azonban a 
bódéépítészetre jellemző szerelt jellegű építőanyagok (osb lap, 
polikarbonát, hullámlemezek stb.) használatát! Ne feledjük, 
hogy a nyaralóban az autó árnyékolására egy diófa, vagy egy 
szőlőlugas is tökéletes és esztétikus megoldás lehet!

 KERT
Fontos, hogy a környezetre jellemző, honos fajokat alkal-
mazzuk, mivel azok a helyi klímához (fény-, csapadék- és 
hőmérsékletviszonyokhoz) alkalmazkodtak, ezért jobb 
a tűrőképességük. (Pl. juhar, tölgy és hársfák, vadalma és 
vadkörte, berkenyék, som, mogyoró és galagonya bokrok, 

 KERÍTÉSEK
Az üdülőterületen az áttört kerítések javasoltak, a tömör megoldások csak a fő- és gyűjtőutak 
mentén támogatottak. Az áttört kerítések nádfonattal való zárása nem megfelelő, a belátást 
inkább honos növények vagy sövény telepítésével akadályozzuk [  lásd 238. oldal]. A kertka-
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kökény és gyönygyvessző.) Kerüljük a tájidegen örökzöldek (például tuja) alkalmazását. 
Üdülő esetén a kertet kevésbé intenzíven lehet fenntartani a szakaszos használat miatt, ezért 
válasszunk olyan növényeket, amelyek az ott-tartózkodás alatt virágzanak/érnek/díszítenek. 
Az extenzív fenntartás lehetővé teszi, hogy olyan kis helyi növénytársulások alakuljanak ki 
a kertünkben, amelyekben ez egyes fajok kiegészítik és támogatják egymást, és életteret 
biztosítanak a helyi élővilágnak is. Üdülőterület lévén törekedjünk a kerten belüli burkola-
tok minimalizálására, anyaghasználatban alkalmazzunk helyi építőanyagokat (mészkő, fa).

 TÁMFALAK
A támfalak a szintkülönbségek áthidalására szolgálnak ott, ahol a természetes rézsűknek 
már nincs helye, vagy a lejtésszög miatt a rézsű állékonysága nem biztosítható. A falak épí-
tése mindig komoly költséget jelent, ezért csak ott alkalmazzuk, ahol valóban szükségesek. 
A nagy magasságú egybefüggő falak nyomasztóan hatnak, ezért inkább több kisebb lépcső-
ből alakítsunk ki azokat. A szintek között alkalmazzunk rézsűt, vagy vízszintes, 1-2 méter 
széles, növénnyel beültetett felületet. Ha tudunk, alkalmazzunk helyi építőanyagokat! 
A terméskőből és téglából készült támfalak épülhetnek szárazon rakva, habarccsal vagy 
beton hátfallal is. A beton- és vasbeton falak inkább a városias, modernebb épületekhez 
illenek, egy szép zsaluzattal lehet a felületüket izgalmasabbá tenni, és célszerű növénnyel 
befuttatni ezeket. Alacsonyabb falakat építhetünk rönkfából, gerendából is, ezek igen szép 
felületet adnak a kertben. 
Az előregyártott beton növényedények(tálcák), rézsűkövek használatát kerüljük! Ezek he-
lyigénye sokszor hasonló a rézsűéhez, de az elemek hamar felmelegszenek, ezért a beültetett 
növények földje hamarabb kiszárad. Az ilyen falak fenntartása nagyon munkaigényes; a 
nem megfelelően ápolt és öntözött növények kipusztulásával rideggé, nyomasztóvá válnak, 
elcsúfítják a kertünket. A kőtálcás (gabion) támfal jó megoldás lehet, ha növénnyel befut-
tatjuk [  lásd 236. oldal].

 A HÉTVÉGI HÁZ 
A nyaralóba, második otthonba kikapcsolódni, szórakozni járunk, ezért határozottan és 

karakteresen különbözzön a városi lakástól. 

A használat célja és időtartama a fentieket nem indokolja: a hálóhelyeket kizárólag 

„alvás” követelményei szerint elégséges méretezni, a konyha, fürdő mérete is minimálisra 

szűkíthető. Az autó árnyékolására egy diófa, vagy egy szőlőlugas is megfelelhet. A nyaraló 

lelke sokkal inkább a nyárikonyha pultjával kiegészített tágas fedett-nyitott terasz, mely jó 

időben a nappali meghosszabbított része, fő időtöltések színtere. 

A betörésvédelem napjaink kardinális kérdése lett, amit a tervezés során mérlegelni 

kell. Azonban tartózkodjunk a tájidegen, háznak nem részét képező, indokolatlanul 

túlméretezett acél – rácsos védelemtől, sokkal inkább a rejtett fémszerkezetű, fával burkolt 

toló, vagy felhajtható zsalutáblákban, vagy sima zsalugáterben gondolkodjunk, mely 

szerves részét képezi a háznak. A szerszámtárolónak lehetőleg a főtömegben biztosítsunk 

helyet. Ha ez nem lehetséges, természetes anyaghasználatú, növényzettel takart 

melléképületben gondolkodjunk.
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▶

Az egyszerű fehér tömegből történő kiharapást felerősíti a szín-
ben is markánsan eltérő teraszfal és ablakok sorolása. A doboz-
szerűséget hangsúlyozza a földszinti falak finom visszaugratása.

▶A telek beépítethetőségéből 
adódóan igen kis alaprajzi 

kialakítású épület vertikális 
arányára rájátszanak a kes-

keny, függőleges nyílászárók. 
Szoborszerűen áll a gazdag 

növényzettel betelepített 
igényes kertben.
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▶ A lábakon álló nagy alapterületű nyaraló áttörtségével kihangsú-
lyozza a vasbeton szerkezetek adta légiességet. A földszinti pillé-
rek keretként fejeződnek be az emeleten. A lapostetős kialakítás 
finoman visszahúzott bádogos szerkezettel zárul. Az épülettől a 
kerítésig végigvonuló szürke árnyalatai és a gondosan ápolt kert 
kontrasztos képet mutatnak.

A közlei Luppa-sziget nyaralója kis alapterülete, konzolos terasza 
és lépcsőmegoldása a harmincas évek modern építészetét idézi. 
Az acéllábakon álló könnyűszerkezetes toldalék a kilencvenes 
években épült. A varázslatos kertben álló együttest a Duna-part-
ra jellemző kis lépték, izgalmas és értékes terek, és igényes 
részletképzés jellemzi, mely követendő példa.

▶
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Az extrém erős lejtésű telken elhelyezett épület jól alkalmazkodik a 
szintkülönbséghez, kihasználja a hely adottságait. A faszerkezetek 
rafináltsága letűnt korok hegyvidéki nyaralóhangulatát idézi meg.
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A lejtős terepen elhelyezett épület határozott horizontális 
szerkesztését markánsan tagolja a pillérváz és az abból kinövő 
tornácoszlopsor. A homogén anyaghasználatú, transzparens 
épület megbújik a kertben.

▶

A kevés közművel ellátott terület egyik keskeny telkére épült, 
megújuló energiát felhasználó, a családi létszám változásával 

bővíthető, majd visszaalakítható családi ház anyaghasználatában 
és kertkialakításában is példaértékű.

▶
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A nyaralóba kikapcsolódni, szórakozni járunk, a fő időtöltés színtere 
a buja kert. A praktikum és az esztétika azonban nem zárják ki 
egymást. A bódéépítészetre jellemző anyaghasználat, vagy a tévéso-
rozatokból importált épületklónok helyett kövessük bátran a helyi 
építészeti hagyományokat, a mai építészet nyelvén.
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A nyaralóba kikapcsolódni, szórakozni járunk. A Duna-parti kis 
telken álló zsebkendőnyi alapterületű nyaralóban felesleges, 
pazarló négyzetmétert nem találunk. Az egyterű nappalihoz egy 
minimalizált méretű fürdő és egy pultnyi – mégis minden igényt 
kielégítő - konyha kapcsolódik csupán, hiszen a fő időltöltés 
színtere a dunai panorámás terasz és a varázslatos kert. A hullám-
térben emelt épület vasbeton lábait fa burkolat rejti: a praktikum 
és az esztétika nem zárják ki egymást. Itt a víz az úr, vagy mi 
látogatjuk meg őt, vagy a Duna minket – okos elrendezés esetén 
nagyobb kártételek nélkül.

▼

▲ A szabadság idején igényelt természetközeliséget és egy lezserebb életformát a szabadabb és 
játékosabb terek szolgálják, egyszerű tömegformában. E kis alapterületű nyaraló lelke a nyári konyha 
pultjával kiegészített tágas fedett-nyitott terasz, mely jó időben a nappali meghosszabbított része, fő 
időtöltések színtere. Az árnyékolást és a védelmet vidám, mégsem harsány színű zsalugáter szolgálja. 
Figyeljük meg az egyszerű, nemes anyagok (látszó faszerkezet, téglapadló, vakolat) által sugárzott 
harmóniát.

[NE FELEDJÜK: NEM LÁBAKRA ÁLLÍTOTT ÉPÜLET CSAK AZ ÁRVÍZTŐL 
VÉDETT TERÜLETEKRE HELYEZHETŐ EL! ]
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IPARI-GAZDASÁGI KARAKTER
Az ipari karakter főként a Pilis lába és a Duna-menti településeket érinti. Rendszerint a 
település szélein helyezkednek el, a főbb utakra felfűzve. Éppen e "kapu" helyzetüknél fogva 
meghatározhatják a tleepülésről szerzett első benyomásunkat. A kilátások, rálátások okán 
különösen nagy odafigyelést igényel kialakításuk.
 A terület karakterét főként a termékgyártó vagy árusító telepek illetve raktárak lapostetős 
vagy magastetős, könnyűszerkezetes csarnoképületei alkotják, amelyekhez általában nagy 
kiterjedésű parkolók tartoznak. Kisebb kiterjedésű ipari jellegű területek találhatók még 
sokszor elszórtan, a települések különböző pontjain. 

▶ A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületek-
nek megvan a maga formai és anyaghasználati raciona-
lizmusa, ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrö-
zzenek. 

▶ Irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő 
cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel a barna 
vagy szürke árnyalataiban. A hajlásszög tekintetében 
elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó alacsonyabb 
érték is. 

▶ Lapostető csak fenntartott (megfelelően gyomírtott) 
kavicsszórással és/vagy intenzíven gondozott zöldtető-
vel javasolt. A lejtést tekintve 5% alatt a lapostetőre, e 
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fölött a magastetőre megadott ajánlások érvényesek.
▶ Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem 

könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, természe-
tes anyaghasználattal.

▶ Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvá-
zas csarnokok kihelyezése. Homlokzaton – mérlegelve 
az épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, 
javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, 
például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafo-
gott földszínek használata. Kerüljük a csillogó felüle-
teket!

▶ Nem javasolt a feltűnő, harsány, a teljes homlokzatot 
vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók megjelenítése.

▶ Nagyobb kiterjedésű ipari terület környezetében védő 
növénysávot célszerű kialakítani. A lakóterülettel ha-
táros kisebb kiterjedésű ipari területeknél tíz méteres 
zöldsáv telepítése szükséges, a lakóterület védelme ér-
dekében.

▶ Ipari park, nagyobb egybefüggő ipari terület esetén ja-
vasolt egységes útbaigazító táblarendszer elhelyezése.

▶ Nagyon fontos, különösen a lapostetős nagyáruházak 
esetében, az épületeket takaró és árnyékoló honos nö-
vényzet (fák) telepítése és az udvar valamint a parko-
lók kulturált, parkosított kialakítása. 

▶ Amennyiben a terület mérete engedi, javasolt az épü-
lethez tartozó parkolót nem egybefüggően, hanem 
bokrosan (a parkolók több csoportban jelennek meg) 
kialakítani, amelyek között gazdagon fásított-növé-
nyesített szigetek vannak. Ha ez a fajta kialakítás nem 
megoldható a parkolót fásítani javasolt, a kezdeti nö-
vekedési fázisban pedig intenzíven gondoskodni kell a 
megfelelő locsolásról.

AJÁNLÁS
A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épü-
leteknek megvan a maga formai és anyaghaszná-
lati racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányo-
kat kell, hogy tükrözzenek.

▶ A térségben irányadó a (tagolt) magastető 
használata, a tájképbe illő cserépfedéssel 
vagy lemez/fémlemez fedéssel a barna 
vagy szürke árnyalataiban. A hajlásszög 
tekintetében elfogadható a csarnok fesz-
távhoz igazodó alacsonyabb érték is.

▶ Lapostető a rálátások miatt intenzíven 
gondozott zöldtetővel sem ajánlott.

Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók 
nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, 
természetes anyaghasználattal.

▶ Nem elfogadható a rikító színekben 
pompázó acélvázas csarnokok kihelyezé-
se. Homlokzaton – mérlegelve az épület 
méretét és a környezetben elfoglalt he-
lyét, javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) 
olvadó színek, például grafitszürke, ant-
racit, vagy a meleg, visszafogott földszí-
nek használata. Kerüljük a csillogó felüle-
teket!

▶ Nem javasolt a feltűnő, harsány, a teljes 
homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégne-
vek, logók megjelenítése.

▶ Nagyobb kiterjedésű ipari terület kör-
nyezetében védő növénysávot célszerű ki-

alakítani. A lakóterülettel határos kisebb 
kiterjedésű ipari területeknél tíz méteres 
zöldsáv telepítése szükséges, a lakóterület 
védelme érdekében.

▶ Ipari park, nagyobb egybefüggő ipari te-
rület esetén javasolt egységes útbaigazító 
táblarendszer elhelyezése.

▶ Amennyiben a terület mérete engedi, 
javasolt az épülethez tartozó parkolót 
nem egybefüggően, hanem bokrosan (a 
parkolók több csoportban jelennek meg) 
kialakítani, amelyek között gazdagon fá-
sított-növényesített szigetek vannak. Ha 
ez a fajta kialakítás nem megoldható a 
parkolót fásítani javasolt, a kezdeti növe-
kedési fázisban pedig intenzíven gondos-
kodni kell a megfelelő locsolásról.

▶ A konténerek igényes és kreatív, iroda-, 
szaniter- és raktárfunkciókkal való épí-
tőipari felhasználása a világörökségi terü-
leten nem javasolt. 

▶ Az ipartörténeti emlékeket ne hagyjuk 
pusztulni, számos egyéb funkciót képe-
sek befogadni rugalmasan alakítható te-
reikbe. Ezeket az épületeket és kiegészítő 
elemeiket (kerítés, kapu stb.) egykor a 
legnagyobb gondossággal alakították ki, 
melyek megőrzése, felújítása közös érde-
künk.

▶ Alárendeltebb funkciók (nyílt színi rak-
tározás) esetén elengedhetetlen a takaró 
növényzet!
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A PILIS TÉRSÉGÉNEK IGEN ÉRZÉKENY 
PONTJAI AZ IPARI TERÜLETEK.

Rendszerint a települések bevezető főútja melletti terüle-

ten is találunk ipari területet, melyek meglehetősen látvá-

nyos, és emiatt igen érzékeny pontjai a településképnek. 

Ipari csarnokok nem csak az iparhoz kapcsolódhatnak, me-

zőgazdasági, vagy raktározási funkcióval is épülnek melyek 

nem váltak a tájkép előnyére. 

Sorra jelennek meg kisebb, belterületi vagy annak határán 

működő üzemek, melyeknek a technológiához illeszkedő 

csarnok mellett kóstoltató, vendéglátó illetve árusító hely 

is szükséges.

Foglalkozni kell az egykor kimagasló építészeti gondosság-

gal megépített ipartörténeti emlékekkel, azok funkcióvál-

tásával, hasznosításával. 

▶ Irányadó a (tagolt) magastető használata, cserépfedés-

sel vagy lemez/fémlemez fedéssel a barna vagy szürke 

árnyalataiban. 

▶ Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem 

könnyűszerkezetes, azaz igényesebb kialakítása, termé-

szetes anyaghasználattal.

▶ javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, pél-

dául grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott 

földszínek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!

▶ Nem javasolt a feltűnő, harsány, a teljes homlokzatot 

vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók megjelenítése.

▶ Védő, egyben takaró növénysávot célszerű kialakítani. ▼

A két egyszerű kubus egymás mellé helyezéséből kialakult épület 
egyértelműen tükrözi a funkcióját. Az árnyékolószerkezetekkel és az 
azokkal azonos anyagú homlokzatburkolattal kialakított irodaszárny 
mellett a színes burkolattal keretezett transzparens bemutatóterem 
határozottan áll a kertépítészetileg igényesen kialakított telek közepén.
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A szerencsi cukorgyár, mint ipartörténeti emlék a közelmúltban 
újult meg, mai építészeti gezstusokkal kiegészülve. Közösségi 

funkciónak ad otthont.
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▼
Családi házas szövetbe ékelő-

dő vízműtelephely.

▼

Ideiglenes pléhdoboz helyett 
maradandóság, viszonyulás 
a helyhez. Cégarculat. Karak-
teres, mégis egyszerű, funk-
cionális épület: baloldalon 
az épület közönségforgalmi, 
részletgazdagabb, építésze-
tileg erősebben megformált 
bejárata, jobb oldalon a gyár-
tóüzem egyszerű fémszerke-
zetű csarnoka. (Törökbálint)

▼ Borecet manufaktúra nagy, fémszerkezetű csarnoka, amely 
azonban hőszigetelt, vakolt felülettel és cserépfedés héjazattal 
tudatosan az egykori, a falu határában álló magtárépületeket 
idézi. (Bodrogkeresztúr)
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A családi házak közé ékelődő ipari épület nyílászáróival, anyaghasz-
nálatával és magastetős kialakításával azok közé illeszkedik. Mind-
ezt hangsúlyozzák a földszinti helyiségek elé épített előtetők is.

▼

▲

Ennek az épületnek az idő 
próbáját kiálló nyerstégla 

homlokzata, tagolt tetőki-
alakítása finoman illeszke-

dik a különleges termé-
szeti környezetbe. A cég 

arculatához hozzátartozik 
a fejépület kialakítása, me-
lyet a faszerkezetek míves 
részletei, színek harmóni-
ája jellemez. Ugyanakkor 

az oldalhomlokzatok a 
funkcióhoz illeszkedő, de 

arányos megformálásúak.

▼

Nemes arányokat és anyag-
használatot tükröző, égetett 
agyagcseréppel fedett Tüzép-
telepi csarnok. (Nyíregyháza)
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REKREÁCIÓ
A Pilisi térségben rekreációra, azaz szabadidős tevékeny-
ségre kijelölt területek vannak vízparton (Duna, bánya-
tavak, horgásztavak), illetve nem vízparti részeken. Ezek 
nem azonosak a turisztikai erdővel [  lásd 163. oldal]. 
Ide tartoznak a strandok, szabadstrandok, kempingnek 
kijelölt területek (például Pap-sziget, Szentendre), vagy a 
sporttelepek.
A Duna és ártere településképi szempontból jellegzetes és 
kiemelkedően értékes részét képezik a térségnek. Tájképi 

megjelenése védendő. A terület jelentős turisztikai potenciállal bír, főként rekreációs te-
rülethasználat jellemzi. Cél, hogy a területhez kapcsolódó épületek és építmények meg-
jelenése összhangban legyen a páratlan táji környezettel.Kis-Duna-ág ideális terepe a vízi 
sportoknak, egykor sporttelep és számos csónakház sorakozott a part mentén. Erre való 
tekintettel kiemelten fontos a partmenti zöldterületek gondozása, valamint új épületek 
esetén az alábbi ajánlások követése. Emelett a térségben számos horgásztó (Kesztölc, Pi-
liscsaba), bányató található. A Lupa-tó a 11-es főúttól keletre helyezkedik el, a vízfelület 
egy része Budakalászhoz, a másik Szentendréhez tartozik. Környezetében rekreációs célú 
fejlesztés lehetséges, arculata, karaktere jelenleg alakul. 
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AJÁNLÁS
▶  Irányadó a (tagolt) magastető használata, lapostető csak gondozott zöldtetővel javasolt.
▶ Magastető esetén a tájképbe illő cserépfedéssel vagy fémlemez fedéssel a barna vagy szürke árnyalataiban.
▶ Nem javasolt a szerelt, könnyűszerkezetes szerkezetek alkalmazása. Bódéváros helyett időtálló, és nem az ideigle-

nesség hangulatát keltő épületeket emeljünk!
▶ Javasolt a természetes anyaghasználat.
▶ Nem elfogadható a rikító színek használata. Homlokzaton javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, 

például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!
▶ Nagyon fontos, az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet (fák) telepítése és a parkolók kulturált, par-

kosított kialakítása.
▶ Építészeti minőséget kell, hogy tükrözzenek az olyan kisebb építmények is, mint a biciklitárolók, buszmegál-

lók, sütögetők stb. Lehetőleg kerüljük a településképbe sokszor nem illeszkedő katalógusok egyenkínálatát. A 
főépítész bevonásával egyedi, a helyi arculathoz színében, anyagában és léptékében illeszkedő, időtálló, könnyen 
megépíthető és felújítható szerkezetekben gondolkodjunk. 

▶ Ne feledkezzünk meg a környezet rendezéséről sem.

REKREÁCIÓS TERÜLET
▶ A Duna és ártere településképi szempontból jellegze-

tes és kiemelkedően értékes részét képezik a tájnak,táj-

képi megjelenése védendő.

▶ A terület jelentős turisztikai vonzerővel bír, főként sza-

badidős (vízi- és horgászturizmus, madárles stb.) terü-

lethasználat jellemzi. Cél, hogy a területhez kapcsoló-

dó épületek (kikötők, szálláshelyek, strand, úszóművek) 

és kiegészítőik megjelenése összhangban legyenek a 

páratlan táji környezettel

▶ Irányadó a tájképbe illesztés, bódéváros helyett időtál-

ló, és nem az ideiglenesség hangulatát keltő épülete-

ket emeljünk!

▶ Javasolt a természetes anyaghasználat. Részesítsük 

előnyben az ártéri hangulattal harmonizáló anyagokat, 

melyeket a maguk természetességében, vakolt felüle-

tekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton: helyi 

kő, fa. 

▶ Ne feledjük: az egyszerűség nem igénytelenség!

▶ Kerüljük a rikító színek használatát!
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Ez a kisebb befogadóképességű, fedett nézőtér kis öltözőket és kiszolgáló 
helyiségeket is magába foglal. A tiszaladányi épület fa szerkezete ötletes, fedése 
a faluképbe illeszkedő agyagcserép. Ki gondolná, hogy "szőrős" deszkából, köz-
munkások segítségével épült? (Tiszaladány)

▶

Az ausztriai vízparti épületek egységes kialakításuak, léptékük, színük, anyag-
hazsnálatuk példaértékű. Bódéváros helyett igényességet, természetességet 
tükröznek, buja növényzettel körülvéve.

▶

A sümegi tanuszoda, 
léptéke és kötött mérete 

ellenére anyaghaszná-
latával jól illeszkedik a 

város szövetébe és a 
látványba.

▶
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A rekreációt, azaz szabadidős tevékenységet, sportolást szolgáló 
épületek nem kell, hogy ipari csarnokokra emlékeztessenek. Az 
egyedi homlokzati megoldás szerethetővé varászolja az egyébként 
kötött méretrendű tanuszodát. (Dunakeszi)

▼
▲

Bár ez a gyerektábor a 
Balaton partján áll, lépté-

kében és anyaghasználatá-
ban a Pilis térsége számára 

is követendő példa lehet.

▼

Figyeljük meg, milyen fi-
noman illeszkedik a tájba, 
a látványba az erdőszéli 
épület formavilágával, 
színeivel, lágy vonalaival!
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KÜLTERÜLETEK
A Pilis településeinek zömét tájképi változatosság jellemzi. 
A településeket erdő, valamint a Visegrádi-hegység felől 
erdő, valamint hol dimbes-dombos, hol teljesen sík, vál-
tozatos tájhasználatú területek övezik. A külterületeken a 
gyümölcstermesztés mellett egykor jelentős volt a szőlőter-
mesztés is, ez a filoxérajárványt követően azonban töredéké-
re csökkent, jelenleg csak egyes vidékekre koncentrálódik. A 
mezőgazdasági területek egy részét a szántók teszik ki, egyre 
jelentősebbnek mondható – egyes településeken újra meg-
indult – a szőlő, és továbbra is jelentős a gyümölcsös és kert 
művelési ágban lévő területek nagysága, míg a vízfolyások 
menti területekre a gyep (rét, legelő) és nádas gazdálkodás 
a jellemző. Valamennyi település az országos átlagnál jóval 
több erdőterülettel rendelkezik, van, ahol ez a 90%-ot is 
eléri. Külön kell beszélnünk az ártéri ligeterdőkről. A kül-
terület részei a bányák is, melyek közül számos felhagyott 
külszíni bánya is van, rekultivációjuk vagy hazsnosításuk 
kiemelkedően fontos.
Táj- és vagy természetvédelmi szempontból fontos a beépí-
tetlenség megőrzése, mert a területhasználat megváltoztatá-
sával, a beépítéssel épp azt a természeti értéket, vagy tájképi 
adottságot változtatjuk meg, amely a Pilis tájegység értékét 
képviseli.

162 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

KÜLTERÜLETEK



AJÁNLÁS
 ERDŐK 
Az erdők látványa hozzátartozik a települések mindennapjaihoz. Az erdőben csak indokolt 
esetben lehet épületeket elhelyezni. A tájkarakter védelme érdekében csak kis alapterületű, 
természetes anyaghasználatú épületben gondolkodjunk. A beépítésre nem szánt területe-
ken, az erdőkben és a kirándulóhelyek környékén a növényzet a domináns, itt ideális eset-
ben minimális a burkolatok aránya és visszafogott a berendezési tárgyak használata is. 
Ezen a területen törekedni kell

▶ a természetes anyagok használatara (fa, kő) mind a burkolatok, mind a berendezé-
si tárgyak esetében,

▶ időjárásálló, rongálásbiztos, egységes koncepció mentén telepített elemekre, me-
lyeket visszafogott, természetes színekre pácoljunk, fessünk,

▶ a természetközeli karakter megőrzése érdekében 
csak a használat arányának megfelelő mennyiségű 
telepített es épített elemet alkalmazzunk zárásnak,

▶ a honos, intenzív fenntartást nem igénylő, környe-
zetre jellemző fajok telepítésére, a természetes vege-
táció folytatásaként,

▶ a környezettudatosságra vízáteresztő burkolatok, 
vízmegtartás, áttört szegélyek, környezetbarát, új-
rahasznosítható anyagok, pácok alkalmazására,

▶ a funkciók integrálására (illemhely, büfé, informá-
ciós hely, buszmegálló), egységes építészeti elem-
ként megfogalmazva.

A törvény értelmében

a földmunkával 

járó fejlesztésekkel, 

beruházásokkal a 

nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket el

kell kerülni. Ameny-

nyiben ez nem 

megoldható, az örök-

ségvédelmi hatóság 

szakfelügyelete mellett

feltárást kell végezni.  

A lelőhelyekről, melyek 

külterületre is eshet-

nek, a szabályozási 

tervben tájékozódha-

tunk.

163

KÜLTERÜLETEK – AJÁNLÁS



 ÁRTÉRI ERDŐ 
A parti sáv szélén – több, karakterében különböző területen 
– végighúzódó ártéri puhafás ligeterdő meghatározó és vé-
dendő elem mind tájképi, mind ökológiai szempontból. A 
Duna és ártere településképi szempontból jellegzetes és ki-
emelkedően értékes részét képezik a parti településeknek. A 
terület jelentős turisztikai potenciállal bír, főként rekreációs 
területhasználat jellemzi. Cél, hogy a területhez kapcsolódó 
épületek és építmények megjelenése összhangban legyen a 
páratlan táji környezettel. 
A terület több esetben hullámtér, árvíz esetén elöntésre ke-
rül. Ezen a területen, rendeltetéstől függően, a turizmust 
és ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő 
építmények helyezhetők el. A terület jellegéhez igazodva el-
sősorban fából készült építmények, vagy „élő” tájépítészeti 
alkotások, például fűzépítmények javasoltak. A kialakításnál 
gondolni kell az árvíz időszakos megjelenésére. Különösen 
az ártéri erdőkben, a Duna-parton, a kisvízfolyások mentén, 

a természeti értékekben gazdag gyepterületeken fontos, hogy maradjanak „nem használt” 
területek, mert ezen élőhelyek természetvédelmi szempontból igen érzékenyek, területi ki-
terjedésük csekélynek mondható, a fokozott emberi jelenlét pedig a degradálódásukhoz, 
eltűnésükhöz vezet. Szükséges lenne ezért a kompakt területhasználatra irányuló célok meg-
fogalmazása, valamint a rendezett településszegélyek hangsúlyozása.

 BÁNYÁK
A bánya fontos, mert nyersanyagot (többek között általunk is javasolt építőkövet) ter-
mel, munkalehetőséget teremt. Ugyanakkor a külszíni fejtésű bányák jelentős tájsebet 
okoznak. A hozzá vezető szállítószalag és út karakteres, zavaró vonalas elemként jelenik 
meg a tájban. Felszíni bányászat folyik jelenleg is Dunabogdány, Leányvár, Pilisjászfalu 
és Budakalász térségében. Több felhagyott bánya is található Kesztölc vagy például Szent-
endre térségében.
Fontos kérdés a felhagyott bányaudvar, bányagödör hasznosítása és/vagy rekultivációja. El-
várható, hogy működő vagy új bányák esetében a kitermelés egyes ciklusaira, csakúgy, mint 
felhagyott bányák esetében tájrendezési tanulmányterv készüljön tájépítész bevonásával.

FOTÓ: PIXABAY
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HASZNOSÍTÁS:
▶ földtani értékek bemutatása, tanösvény
▶ szabadtéri sportolás
▶ napelempark
▶ kulturális célú hasznosítás (szabadtéri színház)
▶ Védett madarak élőhelye fészkelése, Magyar Madár-

tani Egyesület segítségével.

 MEGLÉVŐ BÁNYÁK ESETÉN 
▶ A kiszolgáló konténerek színe simuljon a környezet-

be (égbolt, talaj) olvadó színek, például grafitszürke, 
antracit, vagy a meleg, visszafogott földszínek hasz-
nálata. Kerüljük a csillogó felületeket!

▶ A deponáló helyek növénnyel való takarása kiemelt 
feladat

 REKULTIVÁCIÓ
Tájrendezési tanulmányterv birtokában, melynek részei:

▶ a tájképi látvány vizsgálata
▶ tájrendezési javaslatok javaslatok (a természeteshez közelítő állapot kialakítása érde-

kében)
▶ felszínalakítás (éles vízszintes peremvonalak megszüntetése, magas oldalak teraszosí-

tása, terepcsatlakozások kialakítása)
▶ növénytelepítés (fák, cserjék, gyepek)

A növénytelepítésnél a tápanyag- és vízszegény környezethez alkalmazkodó, nem tájidegen, 
gyorsabban növekedő fajokat kell előnyben részesíteni.
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 SZŐLŐK
Korábban a Pilis déli kitettségű lejtőin szinte mindenhol 
folyt szőlőtermesztés, mely a filoxéra miatt megszűnt. Igé-
retes újratelepítések zajlanak például a szentendrei Kő-he-
gyen valamint Dunabogdányban. Művelése nem szőlésze-
ti-borászati gazdaságok által, hanem inkább kisgazdaségok 
vagy egyéni kiskertes formában történik. 

166 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

KÜLTERÜLETEK – AJÁNLÁS



A külterületen lévő 

birtokközpontoknál, 

présházaknál

kiemelkedő 

jelentőségű a 

tájbaillesztés, és 

az ipari épületekre 

vonatkozó valamennyi 

ajánlás 
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ROMOK?
A minimális kiegészítés és állagmegóvástól kezdve a tel-

jes, elméleti rekonstrukción alapuló bemutatásig a műem-
lékvédelem több, egymástól alapjaiban eltérő koncepciót 
is ismer a romokkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy egy romos 
emlék bemutatása a laikus közönség számára is érthetővé, 
élményt adóvá váljon, számos lehetőség áll rendelkezésre. 
Ugyan ma már nem kizárt a régészeti feltárás és gondos 

szakmai munkát követő teljes rekonstrukció, olyan egysze-
rűbb eszközökkel is, mint néhány kronoszkóp, vagy mobil 
alkalmazás, élményszerűvé lehet tenni az eredeti állapot 

ismertetését.
Bármilyen megoldás mellett is döntünk, nyilvánvaló, hogy 

egy egyszeri helyreállítás, állagmegóvás nem elegendő 
- folyamatos karbantartás szükséges. Átgondolt tájépíté-

szeti koncepció alapján, szelíd építészeti beavatkozásokkal 
pedig biztosítanunk kell a helyszín rendezett, különleges 

atmoszféráját, mely lehetőséget ad egyéb, a fenntartáshoz 
és önfenntartáshoz, egyben a fennmaradáshoz szükséges 

rendezvények, funkciók befogadására.
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mészeti környezethez. Az állattartó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai racio-
nalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, természetes anyaghasználatot kell, hogy 
tükrözzenek. Nem elfogadható a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó 
acélvázas csarnokok kihelyezése. Nagyon fontos az épületeket takaró és árnyékoló honos 
növényzet telepítése. 
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell kezelni min-
den beavatkozást. Ezeken a területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló épít-
mény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési létesítmény elhelyezése nem ajánlott. 
Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket 
képviselő építmények megóvása mellett. A beépítés mértékéhez (erről a Főépítészi Iroda 
ad tájékoztatást) igazodó, kertgazdálkodáshoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó építményekről 
(állattartóépület, karám, kerítések stb.) külön adunk jó példákat.

MEZŐGAZDASÁGI  
TERÜLETEK
 RÉTEK-LEGELŐK, GYÜMÖLCSÖSÖK
A rétek-legelők és a gyümölcsösök, kiskertek területén tar-
tózkodjunk a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik 
kihelyezésétől. A „vizuális környezetvédelem” itt sem el-
hanyagolható szempont. Nem mindegy, hogy az állattartó 
épületeink telepítése, megjelenése hogyan illeszkedik a ter-
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A PILIS TÉRSÉGÉBEN 
▶ erdők 

▶ turisztikai erdők

▶ ártéri erdők

▶ bányák

▶ mezőgazdasági területek

▶ szőlők

határozzák meg a külterület arculatát. Számos romemlék is 

található e területeken.

A térségben egységes kezelést kíván

▶ a felhagyott bányák rekultivációja 

▶ a gazdasági épületek megjelenésére 

▶ turisztikai erdőkhöz kapcsolódó épített elemek

megjelenésére vonatkozó ajánlás.

A szivárvány színeiben pompázó acélcsarnokok gazdasági 

épületek gyanánt a tájat penetráló elemek.
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JÓ PÉLDÁK
A fotókon megjelenített épületek esetén képaláírásban tesz-
szük egyértelművé a követendő példaként szolgáló megol-
dásokat. A cél nem ezek szolgai másolása, hanem az aján-
lásban körvonalazott elvek szerinti új, egyéni építészeti 
válaszok ösztönzése.

A hagyományos égetett agyagcserép- fa- fehér homlokzat kom-
binációja, a hagyományos oromfalas tömegforma jól illeszkedik a 
természeti környezetbe.
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Az erdőben csak indokolt 
esetben lehet épületeket 
(turistaház, erdei iskola, 
fogadóépület stb.) elhelyezni.
A tájkarakter védelmét biztosítja 
e börzsönyi épületeknél a kis 
alapterület és a természetes 
anyaghasználat: fa, terméskő, 
agyagcserép. A telepítés 
során tiszteletben tartották 
a meglévő növényzetet 
és a terepviszonyokat. Ne 
feledjük, hogy a természetes 
anyagok patinásodnak, míg a 
műanyagok tönkremennek...

(Börzsöny)
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FOTÓ: PILISI PARKERDŐ

FOTÓ: PILISI PARKERDŐ

FOTÓ: PILISI PARKERDŐ

FOTÓ: PILISI PARKERDŐ
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GAZDÁLKODÓ 
ÉPÍTÉSZET
A gazdálkodó építészet 
az adottságokhoz, az élet 
igényeihez alkalmazkodó 
építészet. Nem mindegy, 
hogy az állattartó épülete-
ink telepítése, megjelenése 
hogyan illeszkedik a termé-
szeti környezethez. Ezek az 
állattartó és gazdasági épü-
letek – a rikító színekben 
pompázó acélvázas csarno-
kokkal szemben – nemes 
arányokat, célszerű, termé-
szetes anyaghasználatot tük-
röznek. 
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KARÁMOK
A tájkép védelme érdekében 
a karámokat faszerkezettel, 
tájba illő, nem harsány szí-
nezéssel (fehér, törtfehér, 
nyers) javasolt kialakítani, 
ahogy e példa is mutatja.

LOVASTANYA
A lovastanya épületegyüt-
tese tökéletesen követi a 
terep lejtését. A hátsó, zárt 
homlokzat sem mellékes, a 
nyílások rendje ritmusosan 
komponált. A népi építésze-
tet nem formailag, hanem 
szemléletében követi: a tájolt 
ház átmeneti terekkel kap-
csolódik az udvarhoz és a 
kerthez, racionális alaprajza 
a családi élethez igazodik. 
Egyszerű, kevésfajta anyag 
használatára törekszik, mely 
nem a szegénység, hanem a 
„puritanizmus nemességé-
nek” kifejeződése. A díszítés 
a ház egy-egy kiemelt pont-
ján jelenik meg, jelen esetben 
egyedi ablakosztásokban és a 
fény-árnyék hatásokra építő 
sima és színes üvegtéglák gon-
dosan szerkesztett, arányos el-
helyezésében. A nemességet 
kiemeli, hogy a ház és a hozzá 
kapcsolódó istálló egészének 
architektúráját a természetes, 
könnyen felújítható anyagok 
mellett a jó arányú, egysze-
rű és tiszta formák, felületek 
egysége határozza meg. 
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HOZZÁADÁS  
ÉS ELVÉTEL 
Egy település, legyen az egy kisközség, vagy éppen egy város több szinten, és több féle esz-
közzel munkálkodhat a minőségi, élhető és esztétikus arculat elérésén. A közterület „min-
dent visz” – mondhatnánk: még rossz állapotú épületállomány esetén is keretet ad, összefog, 
és kedvező benyomást kelt. Ahol pedig jó a benyomás, ott minden bizonnyal élni is jobb, 
kisebb az elvándorlás. Katalizátor szerepe van: sokszor egy jól átgondolt közterületrendezés 
hozza magával a környező épületek megújulását! 
A beavatkozások szintje függ az aktuális anyagi szintjétől. Ugyanakkor már a legelső lépés 
is látványos eredményt hoz!

 1. ELVÉTEL
A legegyszerűbb és legolcsóbb lépés, egyben mindennek a kezdete az elvétel: az „ottmaradt” 
vasak, betondarabok, már rég nem aktuális vagy éppen önkényesen kihelyezett ún. gerillahir-
detések, törött virágvályúk összeszedése. Az igénytelenséget és rendezetlenséget sugárzó bódék 
elbontása. A parkolás rendezetlenségének felszámolása – még építészeti beavatkozás nélkül.

 2. NÖVÉNYZET
A következő lépés a növényzet átgondolt telepítése, mely a közterület rendezésének egyik 
legfontosabb lépése. Fák (fasorok) ültetése, ízléses virágzó növényágyak kialakítása. Ez még 
mindig nem építészeti beavatkozás…

 3. HOZZÁADÁS
Az első két szint után következik az építés. A közösségi terek – a piac, a templom, a busz-
megálló a játszótér és a kocsma előtti közterület rendezése (burkolattal, növénysávokkal, 
utcabútorokkal, kijelölt parkolósávval stb.).

 4. VÉGÜL AZ EGYES ÉPÜLETEK
Nem fér kétség ahhoz, hogy az egyes épületek felújítása jár a 
legnagyobb ráfordítással mind a köz, mind pedig a magán-
beruházások terén. Ugyanakkor fontos látni, hogy a telepü-
lés arculata szempontjából az első két kisebb lépés is óriási 
eredménnyel jár. Azt is itt jegyezzük meg, hogy hiába a fel-
újított homlokzat, vagy az új épületek sora, ha a közterület 
rendezetlen, az összbenyomás nem lesz megnyerő…

KÖZTERÜLETEK

Vajon egy képzeletbeli képkivágatban hány oda nem illő, sokdzor 
csak ottfelejtett, rendetlenség hatását keltő tárgyat találunk?
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 KÖZTERÜLETEK – ALAPELVEK
Egy település vagy településrész, vagy városrész hangulatát és egyedi karakterét az épüle-
tállomány mellett a közterületek jellege, minősége adja. Az egyedi hangulatot egy városon 
belül az egymástól független helyszíneken visszatérő következetes anyaghasználat, az egysé-
ges köztéri bútorcsalád, és a tájkarakternek megfelelő növényalkalmazás erősíti. Nézzünk 
egy, a kezünkkel formált képzeletbeli képkivágást! Vajon egymással színében, anyagában 
és stílusában is harmonizáló elemeket látunk? Ideális esetben azonos színkód szerint festett 
vagy pácolt a pad, a hulladékgyűjtő, az ivókút, a kerékpártároló, a kandeláber, a poller, a 
korlát… Mindez hiánytalan és egyöntetű kövezeten áll, fasorral szegélyezett utcában, gaz-
dagon kiültetett növénysávok mellett. 
Fontos, hogy olyan építőanyagokat alkalmazzunk, melyek kapcsolódnak a helyi építészeti 
hagyományokhoz, és anyagukból adódóan maradandóságot sugároznak. Építészeti minő-
séget kell, hogy tükrözzenek az előbbiekben felsorolt kisebb építmények és köztéri elemek. 
Mindig a helyi – legyen az kisvárosias vagy éppen kertvárosi, netán erdőszéli, a Pilis térsége 
esetében falusias, kisvárosias, vagy éppen városias – arculathoz színében, anyagában és lépté-
kében illeszkedő, időtálló, könnyen megépíthető és felújítható szerkezetekben gondolkod-
junk. Egy falusias utcaképben furcsa látványt nyújtanak a városias kandeláberek, a csiszolt 
kő bútorok, üveg buszmegállók, míg a kisvárosi környezetben éppen ilyen meglepő adott 
esetben egy fa-kő anyagú utcabútor.
Mindezek azonban a lelki egészségünket is szolgáló növényzet nélkül mit sem érnek. A 
növények, és a város által telepített fasorok nem csak a kellemes vizuális élmény miatt érde-
kesek számunkra: segítségükkel hatékonyan csökkenthető a por és a felmelegedő falakból 
és az aszfaltból származó igen jelentős hőterhelés. Ne feledkezzünk meg a környezet ren-
dezéséről sem. Ez utóbbi esetében nem érdemes félmegoldásokban gondolkodni: egy, az 
optimálisnál gyérebb növénykiültetés, a járda szegélykövének hiánya, vagy a gyomokkal 
teli, nem gondozott és nem locsolt közterület nagyban lerontja az összképet. A közterületek 
alakítása, gondozása önkormányzati feladat, ugyanakkor ne feledjük, hogy ehhez mindenki 
hozzáteheti a magáét, ha gondozza a kertvárosi előkertjét, nyírja a gyepet a portája előtt, vi-
rágot ültet és tisztítja az árkot. Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a ház fényét 
is, ahová öröm hazatérni.

KÖZTERÜLETEK – ALAPELVEK
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UTCABÚTOROK
▶ Részesítsük előnyben a klasszikus, geometrikusan for-

mált utcabútorokat, melyeket az egyen katalóguskíná-
lat helyett egyedi tervek alapján is le lehet gyártatni, 
egységes (RAL színkód szerint meghatározott, sötét 
szürke árnyalatainak megfelelő) színvilágban. Mindig 
az időjárási viszonyoknak ellenálló, rongálásbiztos, 
nem hivalkodó színű, praktikus, az utcaképbe illeszke-
dő, egymással összhangban lévő elemeket válasszunk. 
A kényelmes, könnyen fenntartható és rongálás biz-
tos, rögzített bútorokat akadálymentesen telepítsük, 
és kialakításuknál gondoljunk a gyerekekre is! 

 BURKOLATOK
▶ A közterületi burkolatoknál elsősorban a természetes, újrarakható, szükség esetén vízá-

teresztő és jól karbantartható anyagok javasoltak. Kerüljük a rikító színeket és mintá-
zatokat, melyek hamar idejétmúlttá válnak. Beton anyagú, színezett térkövet ne alkal-
mazzunk. A látványt az egységes, mintázat nélküli felületek teszik harmonikussá. Egy 
szépen öregedő, természetes (vagy természetes kőszórású) burkolat sosem megy ki 
a divatból, maradandóságot tükröz. Új, elemes burkolatot létesítése csak szegélytől 
szegélyig létesítsünk. 
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▶ Egy település arculatához hozzátartoznak az egy-
séges információs táblák, melyeken alkalmazzunk 
egymással harmonizáló színeket, és vonjuk be az 
addig külön táblaerdőt képező magánhirdetéseket 
is.

▶ Korlátot csak a balesetveszélyes helyeken alkalmaz-
zunk, egyéb esetben alternatív megoldások java-
soltak (figyelemfelkeltő taktilis sáv, kontra lejtés, 
fényjelzések stb.) 

▶ A településkép ékszerei a kutak, a köztéri szobrok, 
keresztek. Óvjuk meg őket és gondozzuk környeze-
tüket!

NÖVÉNYEK
▶ A növényválasztásnál nem javasolt az északi karak-

ternek megfelelő fajták (nyírfa stb.), a tájidegen 
örökzöldek (tuják) telepítése. Válasszunk a város 
léptékének megfelelő, laza koronájú fákat. a Pilis 
települései esetében nagy hagyománya van a gyü-
mölcsfák ültetésének. A falakra, lugasokra futtas-
sunk szőlőt.

▶ Védjük a meglévő növényállományt, az értékesebb 
egyedeknek méltó környezetet biztosítsunk. Ültes-
sünk a klímához alkalmazkodó, nagy tűrőképes-
ségű, termésével nem szemetelő, nem allergizáló, 
nem gyomosító, hosszan lombtartó, magas díszítő 
értékkel rendelkező fajtákat. 

▶ A településközpontban magas díszítő értékű, in-
tenzíven fenntartott évelőágyások és gyepek gazda-
gítsák a látványt. Nem elég a telepítésről gondos-
kodni, a növényeket rendszeresen ápolni, öntözni 
kell! 
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 KERTVÁROSI UTCÁK
▶ Kertvárosban az utakat helyenként szélesebb zöldsáv kísé-

ri, itt lehetőség van egységes fasorok kialakítására, melynél 
figyelembe kell venni a termőhelyi viszonyokat, a felsőve-
zetékek helyzetét és a talajszint alatt futó közműveket. 

▶ A Pilis térségében hagyománya van a gyümölcsfák ülteté-
sének, melyet közterületre is telepíthetünk.

▶ A külsőbb kertvárosi részeken megjelennek a nyílt árkok, 
melyek fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondo-
zatlanul! Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók és hidak 
egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus vá-
rosképhez! 

 VEZETÉKEK, TRAFÓK
▶ Településmagban az elektromos és hírközlési hálózatok ve-

zetékeit a föld alatt javasolt vezetni, valamint törekedni kell 
a meglévők föld alá helyezésére.

▶ A felszíni energiaellátási vagy hírközlési hálózatok épít-
ményei (átjátszók) elhelyezése elsősorban épületen belül 
(például templomtorony süvege alatt), de minden esetben 
takartan.

▶ Fontos, hogy amennyiben új hírközlési oszlopok kerülnek 
elhelyezésre, anyaghasználatában a településmagban fa ke-
rüljön előtérbe, az egyes építmények helyi kő felhasználá-
sával készüljenek. 

▶ Trafóállomás elhelyezése nem kívánatos, azt csak trafóház-
ban, vagy épülettel egybefoglalva, süllyesztve oldandó meg. 

▶ A trafóház felületét a területre érvényes homlokzati kiala-
kítással, ajtajait és szellőzőrácsát, a főépítésszel egyeztetve, 
a közterületi bútorokra előírt RAL színkód szerint javasolt 
kialakítani, közvetlen környezetét takaró növényzettel.

▶ Parkosítani szükséges.

A légkábelek, a reklámtáblák so-
kasága, a fák és az utcabútorok 
hiánya, a töredezett burkolat 
és a zöldfelületre parkoló autók 
még a szép épületekkel határolt 
utcákat is elcsúfítják.

Ápolt zöldsávval és egysé-
ges fatelepítéssel sebes-
ségkorlátozással, egységes 
utcabútorok kihelyezésével 
(pad, hulladékgyűjtő, poller, 
közműszekrények, hirdetőtáblák 
stb.) valamint parkolóhelyek 
kialakításával sokat javíthatunk 
az utcaképen még akkor is, ha a 
légkábelek kiváltására nincsen 
lehetőség.

Ahol van hely és anyagi lehe-
tőség, ott célszerű a kábelek, 
vezetékek földfelszín alá történő 
elhelyezése, de a védőtávolság 
miatt a fák telepítése korlátozott. 
Ideális esetben marad nekik és 
a - burkolatában is különböző 
gyalogos és autós - sávokat 
elválasztó zöldterületnek is hely. 
Célszerű a felszíni vizeket is ide 
vezetni (kiemelt szegélyt mellőz-
zük, a burkolatok a zöldfelület 
felé lejtsenek) és meg kell óvni a 
talajt a tömörödéstől. Az így te-
lepített növények hosszú életük 
során hatékonyan csökkentik a 
besugárzás mértékét, mivel nem 
engedik felmelegedni a bur-
kolatokat és az épületek falait, 
megkötik a port, a csapadékot és 
a termelődő széndioxidot.
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 A TELEPÜLÉSMAG KÖZTERÜLETEI
A központi településrészek közterei intenzíven használt közösségi helyek, sok esetben 
itt találhatóak a település életében fontos szerepet betöltő középületek is (bolt, posta, 
iskola, városháza). A megfelelő számú, fákkal árnyékolt parkolóhely kialakítása mellett 
helyet kell biztosítani a közösségi funkcióknak is, melyeket eltérő méretű vagy rakású 
burkolatokkal válasszunk el egymástól, de egy téren belül ne alkalmazzunk túl sok anya-
got. Alkalmazzuk a helyi, jellegzetes építőanyagokat kreatívan! A kihelyezett kényelmes 
padokkal, ivókúttal, hulladékgyűjtőkkel, esetleg kisebb vízjátékkal és irányítótáblákkal, 
árnyat biztosító fákkal és színes, intenzíven fenntartott évelő, valamint egy-és kétnyári 
kiültetéssel olyan, a közösség számára fontos helyeket hozhatunk létre, melyek az ott la-
kók mindennapi jóllétét, valamint az ide érkező látogatók benyomását is pozitív irányba 
befolyásolják. Az azonos karakterű településrészeken alkalmazzunk egységes pollereket, 
kandelábereket, utcabútorokat!

Őrizzük meg a települések közterületein álló idős fákat! 
Úgy alakítsuk ki a környezetüket, hogy még sok évig dí-
szei lehessenek a településnek. Hagyjuk nagy, burkolatlan 
területet a törzse körül, vagy alkalmazzunk vízáteresztő 
burkolatot! Egy idős, ápolt fa, ami minden évszakban más 
arcát mutatja, egymagában is képes egy kisebb teret huma-
nizálni. Célszerű ezeket szakemberrel megterveztetni.
A meglévő fasorok megőrzése és bővítése szintén hozzájá-
rul a településen lakók jóllétéhez. A besugárzás csökkenté-
sével a helyi mikroklimatikus viszonyokat kedvezően befo-
lyásolhatjuk. A fák léptéke igazodjon a belvárosi szövethez, 
kerülendők a túl szabályos lombkoronák. Műemléki kör-
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nyezetben ügyeljünk arra, hogy az esztétikailag magas értéket hordozó homlokzatokat 
ne takarjuk el. Válasszunk ilyen esetben zárt lombkoronájú, felfelé törekvő ágrendszerű, 
fasor minőségű fajokat. Ahol a hely megkívánja, alkalmazzuk a hagyományos (pl. platán 
vagy vadgesztenye), vagy egyéb helyeken a jó várostűrő fajokat. Minden esetben bizto-
sítsuk a maximális életteret a fáknak, hagyjunk minél szélesebb, cserjével vagy évelőkkel 
beültetett zöldsávot a tövében, ültessünk viszonylag nagy egyedeket és ültetéskor három 
oldalról karózzuk ki a fákat. A gyökér köré tekert öntöző dréncsövet kupakoljuk le, hogy 
megvédjük a gyökérzetet a kiszáradástól. Telepítésnél vegyük figyelembe a közművek 
helyzetét is. A rendszeres faápolás elengedhetetlen!

A templomkertek és a belvárosi temetőkertek szerves részei 
a településeknek, jelentős zöldfelületi területet jelentenek. 
Esztétikus kialakításuk, padok, irányítótáblák kihelyezése az 
ide látogatókat segítik az eligazodásban és elmélyülésben. 
A fák kivágása – kivéve a gyomfákat, vagy a kilátást zavaró 
növényzetet - csak balesetveszély esetén engedélyezhető. 
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 VÁROSI KÖZTERÜLETEK
Azon túl, amit álatlánosságban megállípítottunk az előzőekben a közterületeket illetően, 
a városok esetében fontos kiemelni, hogy a belvárosi területeken a városias jelleghez iga-
zodó köztéri megoldásokat javasolt alkalmazni: a fa elemek helyett a fém, vagy fém és fa 
kombináció, a kovávsoltvas, a helyben bányászott kövek kerültnek előtérbe. Megjelennek 
a sétálóutcák egyedi tatozékai: szökőkutak, padok, kandeláberek. Nagyobb hangsúly van a 
köztéri szobrokon, azok környezetén. Belvárosi területeken magas díszítőértékű, intenzíven 
fenntartott évelőágyások és gyepek gazdagítsák a látványt.

 FASOROK
 Talán mindannyiunk-

nak kedves emléke, 

ahogy édesanyánkkal 

a fákkal szegélyezett 

utcán ballagunk az 

óvodába, iskolába. 

Kertvárosban sem kell 

lemondani az utcai nö-

vényzet által termetett 

kellemes atmoszféráról, 

melynek számtalan 

előnye van: megköti a 

port, és véd a felületek 

túlzott felmelegedé-

sétől! Gondozzuk a 

házunk előtti közterü-

letet, óvjuk a meglévő 

fákat!
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 KERTVÁROSIAS, FALUSIAS UTCÁK
▶ A portánk előtti terület ápolásával, dísznövények vagy 

jellemző gyümölcsfák telepítésével, díszes kiültetések-
kel harmonikus utcaképet teremthetünk, ahová öröm 
hazatérni.

▶ Ahol szűkebb hely marad a növénytelepítésre, ott 
egy-egy karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy cserje 
használatával lehet szép utcaképet elérni: levendula, 
zsálya, nőszirom, sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, ma-
dárhúr, pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, 
kúpvirág, kakukkfű, törperózsa a naposabb területek-
re; meténg, árnyliliom, gyöngyvirág, nefelejcs, walds-
tein pimpó, bőrlevél, kövérke, orbáncfű az árnyasabb-
ra. Kerüljük az összevissza nyírt, hiányos sövények, a 
tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását!

Kiemelkedő értéket képviselnek a nyomós és a kerekes ku-
tak, melyekből ma már csak néhány látható.

LÁNDZSÁSLEVELŰ ÉGER

KÉNSZÍNŰ SÁRGALONC

CSÖRGŐFA

TÖRPE PUSZPÁNGLEVELŰ 
BORBOLYA

S'SLILIOM

LEVENDULA

GYÖNGYVIRÁGCSERJE

NŐSZIROM

DÍSZKÖRTE
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 NYÍLT ÁRKOK
A nyílt árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondozatlanul! Az árkokat átszelő 
gépkocsibehajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus faluképhez! 
Használjunk bátran helyi követ vagy fát!
Egy településen a vízelvezetési terv komplex feladat, mivel a műszaki megoldásokat a ter-
vezési terület adott tulajdonságaihoz illeszkedve kell meghatározni. A tervekben olyan mű-
szaki megoldásokat kell alkalmazni, amely a beavatkozás nélküli állapottal egyenértékű, és/
vagy a területrendezési tervek előírásainak megfelelő. 
Az árokrendszert a környező terület lefolyási viszonyainak figyelembevételével kell kialakí-
tani úgy, hogy a mértékadó csapadékvizet kártétel nélkül levezesse, ezért egyes esetekben 
szükség van az árokmeder burkolására. Általános feltétel, hogy az áramló víz ne tudja lemos-
ni az árok anyagát. A burkolás kialakítása nincs szabályozva, alkalmazása tervezői feladat, 
és azt úgy kell kialakítani, hogy a vízmozgás ne tudja kibontani. (Útügyi Műszaki Előírás 
– Közutak víztelenítésének tervezése, 2003)
A falusias, kisvárosias szöveten belül szép medreket tudunk kialakítani helyben bányászott, 
betonba ágyazott természetes kövekből. (lásd pl. Leányfalu) Érdemes a települések központi 
helyein az átereszek és hidak burkolatát is összehangolni a mederburkolattal, így ez a szüksé-
ges közterületi funkció esztétikailag is szebben illeszkedik a település arculatához. 
A térségben jellemző, hogy a szűk utcákban, vagy ahol meglévő fasor van, az utca közepén, 
burkolt árokban vezetik le a vizet. Ebben az esetben célszerű az eltérő anyaghasználat, hogy 
a szintkülönbség változás jól érzékelhető legyen. 
Ahol nincs szükség a meder burkolására, ott alkalmazzunk gyepes nyílt árkokat, melyek 
egyben szikkasztóként is működnek. Az így kialakított, rendszeresen karbantartott árkok 
növelik a település zöldfelületét, fasorral, színes évelőkkel kombinálva hozzájárulnak az egy-
séges, szép utcaképhez. 
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 PINCÉK
A pincék a Pilisi térségben jellemzően a kibukkanó mészkősziklák alatt létrejött települé-
seken találhatóak. Sok helyen a településen belül csoportosan helyezkednek (pl. Kesztölc), 
máshol külön pincefaluk is a település részét képezik (pl. Piliscsév) A pincék tetejét tartsuk 
karban, kaszáljuk rendszeresen! A pincesorok előtt alakítsunk ki a bor kínálásra alkalmas 
helyeket. Egységes padok és asztalok, hulladékgyűjtők, esetleg szalonnasütők kihelyezésével 
és pl. csemegeszőlővel befuttatott lugas építésével alkalmas helyszín lehet nagyobb társasá-
gok, turistacsoportok vendéglátására is. A tavasztól nyárig virágzó évelők, egy- és kétnyáriak 
valamint árnyékot adó fák hangulatossá tehetik a helyszínt. A pincefalu részen, ami hosz-

szabb időtartamú eseményeknek is helyszínt adhat, gondol-
junk a gyerekekre is, építsük tematikus, szőlő-szüret-pince 
témájú tematikus játszóhelyet; és gondoljunk a parkolásra 
is. A terület határában létrehozott parkolókat, mivel ideig-
lenes a használatuk, nem kell szilárd burkolattal ellátni. A 
közlekedő felületeken alkalmazzunk szórt burkolatot, a par-
kolóhelyek lehetnek gyepesek, és ültessünk gyümölcsfákat 
árnyékolásnak.
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 DUNA-PART
Számos települést kapcsol össze a térségben a Duna. Ezek-
nek a településeknek az egyik megérkezési helyszíne a kikö-
tő és fontos, hogy milyen benyomást kap a vízi úton érkező. 
Fontos szempont, hogy a természetes növényzet védelme 
mellett kialakítsunk átlátási és rálátási pontokat, ahonnan 
az épített környezet jellegzetes elemei, pl. templomtorony 
feltárulhatnak. A vizuálisan zavaró elemek negatív látványát 
a tájbaillesztés eszközeivel, a folyóparton jellemzően nö-
vénytelepítéssel tudjuk mérsékelni.

A kikötők környezete legyen rendezett, alakítsunk ki egyértelmű és egyszerű útvonalat a 
település központ része felé. Ne feledkezzünk el a kerékpártárolókról, padokról, hulladék-
gyűjtőkről és információs táblákról. 
A felerősödő vízi turizmus számára csónakkikötőket kell kialakítani a település megfelelő 
pontján, ahol a víz áramlási viszonyai segítik a kikötést. Ehhez kapcsolódóan fedett pihenő-
helyeket, táborhelyeket és egyéb infrastrukturális elemeket kell létrehozni. 
 A Dunával párhuzamosan futó tervezett Eurovelo6 kerékpárút mentén, a települések köz-
pontjához közel esőbeállókat, pihenőhelyeket kell létrehozni. Ezek kapcsolódhatnak a vízi 
turizmus kikötőhelyeihez.
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Ahol a települések „beszorulnak” a hegyek és a Duna közé és elvesztik az öntésterüle-
teiket, ott szükséges az árvízvédelem megoldása. Ennek a szükséges vonalas parti épít-
ménynek az optimális kialakítása az egyik legnagyobb mérnöki kihívás. A mértékadó 
árvizek folyamatos emelkedése nehéz helyzet elé állítja a szakembereket. Tájképi és ter-
mészetvédelmi szempontból kívánatos lenne a gátakat a partra lehúzódó kertek kerítés-
vonalán vezetni, így teret hagyva a természetes parti növénysávnak, ami segít az áradás 
kártételeinek mérséklésében, és egyben megőrzi a természetes élővilágot és vízparti lát-
ványt. Ebben az esetben az áradásmentes időszakokban lehetőség van a parton vonalas 
jellegű sportolásra (futás, biciklizés, séta) a folyóval párhuzamosan kialakított sétányo-
kon, és a nagyobb kiteresedéseken rekreációs zöldfelületek, játszóterek kialakítására is. 
A kihelyezésre kerülő utcabútorokat és játszóeszközöket úgy válasszuk ki és rögzítsük, 
hogy árvízbiztosak legyenek. 

 ÚSZÓMŰVEK
▶ Az úszóművek előtti partszakaszon ne helyezzünk el figyelem-

felhívó árnyékoló- és tetőszerkezeteket, reklámokat.
▶ Az információs felületeket (menetrend, étlap, cégér), vala-

mint a bejárat világítását integráltan, egyszerű és visszafogott 
kialakítású totemen kell elhelyezni. 

▶ A bejárati hidak képét gyakran tovább rontó vezetékeket a 
híd járószintje alatt, visszahúzott és rejtett helyzetben javasolt 
vezetni. A bejárati hidakon reklámokat, hirdetéseket, cégért 
elhelyezni nem javasolt. 

▶ A hidakon ponyvás fedés, kapuszerkezet elhelyezése nem aján-
lott, sem a parti, sem a hajó/úszómű oldalán, sem közbenső 
helyzetben. A vagyonvédelmet biztosító határ az úszóműről a 
kikötött hajóra való belépés vonalában, a hajón hozható létre. 
A gyalogoshíd járófelületének világítása kiálló lámpaoszlopok 
nélkül, a korlátba rejtetten megoldható. A fémszerkezeteket 
semleges háttérnek megfelelő sötétszürkére kell színezni. 

▶ Az úszóművek járófelülete acéllemez, illetve nedvességet tűrő 
natúr faburkolat lehet, a szőnyegek, műfüves felületek hasz-
nálata kerülendő. 

▶ A kikötött hajók és állóhajók hulladéktárolói az úszóműveken 
zárható, fedett, egységes szeméttárolók lehetnek.
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 VÍZFOLYÁSOK, PATAKMEDREK
A patakmedrek fontos tájalakító elemek az egész térségben. 
A mély szurdokvölgyekkel tagol Visegrádi-hegység telepü-
léseit számtalan gyors folyású, hóolvadáskor vagy esőzések 
alkalmával megtelő vagy jelentősen felduzzadó patak szeli 
keresztül. A Pilist és a Visegrádi-hegységet elválasztó völgy-
ben a Dera-patak hosszan, több települést érintve kanyarog 
keresztül a vidéken, egészen a Dunáig; hasonlóan a nagyobb 
vízhozamú Aranyhegyi és Kenyérmezei-patakhoz.
Ezek a vonalas zöldfelületi elemek minden esetben ökológi-
ai folyósóként működnek, ahol a természetes élővilág meg-

őrizheti folytonosságát. Ezért nagyon fontos, hogy a településeket átszelő gyakran utcákkal 
kísért patakok környezetét is megóvjuk, ahol csak lehet, hagyjuk meg természetes állapo-
tában, és használjuk ki, hogy jelentős zöldfelületi elemekként hozzájárulnak a település 
arculatához. A medrek mérnökbiológiai kialakításával növelhetjük a természetközeliség ér-
zetét, az egységes hidak építésével és a patakpartra jellemző fafajok, cserjék alkalmazásával 
szép zöldfelületi sávokat alakíthatunk ki. Ha teret biztosítunk a medrek településen belüli 
megközelítésére, és szélesebb, kiöntésre alkalmas felületeket hagyunk a patakmeder mellett, 
vagy játszóhelyeket alakítunk ki a parton, remek lehetőséget adunk a sportolásra vagy a 
gyerekeknek, hogy közelebb kerüljenek a természethez. A meder burkolására alkalmazzunk 
helyi köveket!
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 TEMETŐK
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit” – 
hangzik az idézet Széchenyi Istvántól. Kétségtelen, hogy egy település lelkiállapotáról töké-
letes látleletet adhat a temetője és a ravatalozója. Pilis településeinek zömében önálló zsidó 
temetőt is találunk. Ezekben a sírok örök életűek, bolygatásuk tilos. Tekintettel arra, hogy 
a deportálás következtében a helyi zsidó közösségek jószerivel eltűntek, Emléküket a fenn-
maradt épületeken kívül e temetők őrzik, melyek a településkép meghatározó részévé váltak.
Minden közösségben él az az igény, hogy az életből a halál felé történő spirituális átveze-

tésnek megfelelő építészeti és tájépítészeti keretet biztosítson. 
A búcsúra, az utolsó időszak személyességére, a gyászra nem-
csak a haldoklóknak van szükségük, hanem a családtagoknak, 
a túlélőknek is. Fontos, hogy a halottak búcsúztatásához méltó 
helyet teremtsünk új ravatalozó építésével, vagy a meglévő át-
alakításával, a temetőkapu esztétikus kialakításával, gondozott, 
a kegyeleti funkcióhoz illő változatos, átgondolt kertépítészeti 
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kialakítással. Ez utóbbinál kerüljük az örökzöld cserjék kizárólagosságát, telepítsünk megfe-
lelő arányban lombhullató fákat, tájékozódást segítő fa- és cserjesávokat, díszesebb növény-
kompozíciókat a bejárati zónában. A temetőkben a növényzet fenntartása, a fejfák és sírem-
lékek gondozása településképi szempontból is indokolt. Célszerű, ha a fenntartó építész és 
tájépítész szakember segítségét kéri minden beavatkozás esetén.

PILISI TÉRSÉG HANGULATÁT ÉS EGYEDI 
KARAKTERÉT AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY 
MELLETT A KÖZTERÜLETEK JELLEGE, 

MINŐSÉGE ADJA.
▶ E közterületi elemek fontos, hogy egységesen jelen-

jenek meg térségi szinten: helyi kő használata, azonos 

fa korlátelemek, a fém elemek azonos színkód szerinti 

kialakítása, egységes, variálható utcabútor család. Ez 

alól kivételek lehetnek a nagyvárosok, ahol a városon 

belül kell következetesen végigvinni egy bizonyos 

megjelenést.

▶ Az elemek legyenek egyszerűen és visszafogottan 

formáltak, kerüljük a hamar idejétmúlttá váló mintá-

zatokat, cirkalmas faragványokat.

▶ Az utcakép ékszerei a kutak, a köztéri szobrok, keresz-

tek. Gondozzuk környezetüket.

▶ A növények, és a város által telepített fasorok nem 

csak a kellemes vizuális élmény miatt fontosak : se-

gítségükkel hatékonyan csökkenthető a por és a 

felmelegedő falakból és az aszfaltból származó igen 

jelentős hőterhelés.

▶ A növényválasztásnál nem javasolt az északi karak-

ternek megfelelő fajták a tájidegen örökzöldek (tuják) 

telepítése. 

▶ Pilisi térségben kiemelt jelentősége van a pincék kö-

rüli terület gondozásának.

▶ A közterületek alakítása, gondozása önkormányzati 

feladat, ugyanakkor ne feledjük, hogy ehhez minden-

ki hozzáteheti a magáét, ha gondozza a kertvárosi 

előkertjét, nyírja a gyepet a portája előtt, virágot ültet 

és tisztítja az árkot.
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A FŐ ÜTŐEREK 
MENTÉN...
A kisebb településeket vagy éppen kisvárosokat kettészelő 
utak jelentik a fő közlekedési ütőeret. Ennek megfelelően 
közintézmények és kereskedelmi funkció is megjelenik a 
lakófunkció mellett, beékelődve sokszor az ófalusi (bel-
városi) és a kertvárosi övezetbe. A főút menti terület fő 
vonása az átszelt karakterekhez viszonyított léptékváltás. 

Lakó-, ipari, valamint kereskedelmi funkció is megjelenik, 
erős léptékváltást eredményezve. Kiemelten fontos az aláb-
biakban összefoglalt – tetőhéjalásra, tetőformára, homlok-
zati színekre és anyaghasználatra [  lásd 72. oldal], va-
lamint a portálokra és reklámokra [  lásd 222. oldal]és 
a közterületekre vonatkozó [  lásd 178. oldal] – ajánlás 
figyelembevétele.

FŐUTCA, FŐUTAK 
A főbb közlekedési ütőe-

rekre tekintsünk úgy, mint a 

régió „előszobájára”, amely-

lyel minden ide látogató és 

minden itt lakó találkozik 

nap mint nap, innen vezet 

útja a kertvárosba vagy 

éppen a főváros irányába. 

Éppen ezért az épített 

környezet mellett nem mel-

lékes a közterületek (fasor, 

kandeláber, burkolatok, 

parkolók, növénykiülteté-

sek) kialakítása, a reklámok 

megjelenése, a kerítések 

kinézete vagy éppen az 

árubemutatás módja sem. 

Ahogy saját előszobánk 

sem a garázsunkon vagy a 

kamránkon vezet keresztül, 

nem javasolt olyan telep-

hely vagy árubemutatás 

kialakítása (konténerek, 

sírkövek, zöldségessátrak, 

építőanyaglerakatok, 

autólerakatok. lakókocsiból 

átalakított lacipecsenyék 

stb.), melyek a rendetlenség 

és az ideiglenesség érzetét 

keltik, és emiatt disszonáns 

hangot ütnek meg ebben a 

környezetben.

Nem szerencsés, ha egy település ófalujában benzinkút van. Ha 
elkerülhetetlen, hogy iylet telepítsünk, akkor jó megoldásnak ígér-
kezik, ha minél több növényzetet, zöld falat alakítunk ki.

▼
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A hipermarketek, nagyobb raktáruházak rendszerint ipari csarnok típusépületben gondolkoznak, 
védjegyükhöz hozzátartozik a harsány színű fedés éppen úgy, mint a szerelt burkolat színkombinációja. 
Az ismert kisebb élelmiszer üzeltláncok rendszerint egy korábbi KÖZÉRT helyén üzemelnek, igazod-
va annak a korra jellemző kialakításához, gondosan ügyelve a minél feltánőbb logó és reklámozásra 
felhasznált „vak” kirakat kialakítására. (Szerencs)
A bemutatott példáknál a fentiek ellenére mégis sikerült a szövetbe anyaghasználatával és telepítésével 
is jól illeszkedő, igényes megjelenésű épületeket emelni.

▼

Könnyűszerkezetes élelmiszerboltoknál a növénnyel befuttatott 
gabionfal ötletes megoldás városszéli elhelyezkedés esetán. 
(Burgenland)

Egy élelmiszerlác csarnoképü-
lete is lehet igényesen formált, 
természetes anyaghasználatú, 
egyszerű, de mégis igényes 
részletképzésű. Színezésé-
ben, tetőkialakításában is a 
helyi hagyományokat követi. 
(Olaszország, Veneto)

▼

▼

A pilisborosjenői ABC elegáns kialakítása példaértékű, homlokzatát 
nem reklámfelületét használja.

▼
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ÚTON, ÚTFÉLEN
 FORGALOMCSILLAPÍTÁS
A forgalomcsillapításnak megvannak a városképbe külö-
nösen jól illeszkedő, esztétikus megoldásai. A „fekvőren-
dőrök” kora lejárt, érdemes az út-, növény, utcabútor- és 
burkolattervezést komplexen kezelő rendszerekben gon-
dolkodni. 

Ennek egyik lehetséges módja az ún. woonerf rendszer, mely a közösség egésze számára élhető, 
esztétikus megoldást képvisel, hatékony sebességcsökkentés mellett. Ez esetben a burkolat 
típusával, színeivel valamint a burkolatok között szintbeli különbségekkel, megfelelő vonalve-
zetéssel kialakított csökkentett sebességű útszakaszt alakítanak ki, mely olyan vizuális hatással 
van az átközlekedőre, hogy automatikusan sebességcsökkenést eredményez, amellett, hogy a 
felszín struktúrája és a felhajtás is lassítást indokol. Előnye, hogy a fekvőrendőrrel ellentétben 
nem károsítja a járműveket, és forgalmasabb, tömegközlekedés által is igénybevett szakaszo-
kon is alkalmazható. Különösen javasolt telepítése olyan falu- vagy városközpontokba, ahol az 
átmenőforgalom el nem terelhető, de a sebességcsökkentés elengedhetetlen az élhetőség okán.
 

 SZALAG-

 KORLÁTOK

A hazai szabályozás számta-
lan helyen előírja szalagkor-
lát telepítését, sok esetben 
a település belterületére is 
jut bőven. Valljuk be: nem 

A burkolat típusával, színeivel valamint a burkolatok között 
szintbeli különbségekkel, megfelelő vonalvezetéssel kialakított 
csökkentett sebességű útszakasz. Vajon nélkülözhetetlen a fehérre mázolt korlátsot, vagy a szalagkorlát a település szívében? 

Szalagkorlát fából. Olaszország
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 HIDAK, KORLÁTOK
Ami a települések belterületét illeti, a térségben rendkívül 
igénytelen megoldású hidakat találhatunk sajnos. Ajánlott 
e szerkezetek kialakítását, valamint festését összehangolni, 
lehetőleg azonos színkód alapján - a sárga, esetleg fekete-sár-
ga csíkos változat helyett - antracit vagy mély olívazöld szí-
nekben gondolkodni. A kisebb gyalogoshidakra számtalan 
igényes, faszerkezetű példányt találunk. Javasolt e faszerke-
zetek egységesítése régiós összefogó elemként, csakúgy, mint 
a korlátok kialakítását. Festésük természetes, visszafogott 
színű páccal történjen. Az erős cseresznye, rikító sárgás vagy 
mély barna változatok kerülendők!

szép látvány, ugyanakkor 
hasznosságát természetesen 
senki nem vitatja. Megvaló-
sítására azonban több, a je-
lenlegitől eltérő gyakorlat is 
létezik (például fával kom-
binált fémszerkezet), mely a 
településkép szempontjából 
sokkal kedvezőbb.

Szalagkorált fából. Fraknó
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[NE FELEDJÜK: A KATALÓGUSKÍNÁLATBÓL VÁLASZTOTT ÜVEG BUSZMEGÁL-
LÓ INKÁBB VÁROSI/KISVÁROSI UTCAKÉPBE ILLIK. ODA IS CSAK AKKOR, HA A 
KÖRNYEZETE RENDEZETT, A NÖVÉNYKIÜLTETÉS GAZDAG ÉS ÁPOLT. MINIMÁ-
LIS BEAVATKOZÁSSAL (SZÍNEZÉS, GRAVÍROZÁS, PADRENDSZER KIALAKÍTÁSA) 
EGY KEDVEZŐTLEN KIÁLLÁSÚ MEGÁLLÓ IS HELYREHOZHATÓ.]

 A MEGÉRKEZÉS TEREI
A vasútvonalak – állomások, a buszmegállók bizony „a meg-
érkezés terei” leromlott-rendezetlen környezetének vizuális 
és fizikai felértékelésére elengedhetetlen. A közlekedési fo-
lyosókban megjelenő óriásplakátok és különféle reklámok, 
a szeméttelepek lehangoló látványt nyújtanak.

BUSZMEGÁLLÓK
Még egy kisebb településen belül is több buszmegálló lehet, 
kialakításuknak nagy hatása van az utcaképre, a település-
képre, miközben javítja a helyiek településen élők életminő-
ségét. A térség arculata szempontjából kedvező lenne lega-
lább az anyag- és színhasználatot egységesíteni. A pavilonok 
a várakozó utasok komfortérzetét hivatottak biztosítani, 
ezért fontos hogy

▶ védelmet nyújtson a kedvezőtlen időjárási viszo-
nyoktól (hogy ne tűzzön be a nap, azaz az üvegből 
készült típusmegállók nem töltik be szerepüket)

▶ le lehessen ülni
▶ ki lehessen helyezni közérdekű információkat
▶ legyen könnyen karbantartható, épüljön időtálló, 

könnyen felújítható – lehetőleg helyi - anyagokból 
épüljön

▶ ne legyen teljesen zárt (sötét), az ilyen megállókat 
nem használják szívesen.

Ezt a hetvenes évek hangulatát tükröző, kőfalas megállót 
gravírozott üvegezéssel, pasztel színezéssel és fa paddal tették 
humánusabbá és szebbé (Perbál)

Egyedi tervezésű, természetes anyaghasználatú megálló. (Pilisz-
szentlélek)

Helyi kővet és egyszerű formálású faszerkezet együtteséből 
készült megálló (Üröm)

▶

▶

▶

Kialakításukkor ne feledkezzünk meg funkciójukról,
▶ ne legyenek díszesebbek, mint portáink, templomaink
▶ kerüljük a harsány színezést, az erőteljes építészeti gesztusokat (faragott rönkfák, 

boltívek, túlzott formálás, cirkalmas faragványok)
▶ kerüljük a bódéépítészetet.
▶ az üveg megállók városi környezetbe valók, és csak tisztán gusztusosak...
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Székelyföldön azonos alapelv szerint (fa szerkezet, fém vagy fa anyagú, mívesebb tábla), egyedi terv 
szerint készült megállók gazdagítják a településképet, melyek nem kelnek versenyre az utcakép 
értékes épületeivel...

▶

 A KÖZTERÜLETI 
 HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK
A közterületeken telepített gyűjtőszigetek hálózata nagyon fon-
tos elem a településkép szempontjából. Egy kisebb városban 
akár 25 ilyen közterületi sziget lehet. Ki ne ismerné hazánkban 
a rikító színükben is elkülönülő (sárga=műanyag, zöld=színes 
üveg, fehér=fehér üveg, kék=papír) óriás konténereket, me-
lyek bizony nem éppen a közterületek díszei. Elégséges városi 
kommunikáció és a legfiatalabb nemzedék tudatos felkészítése 
esetén azonban nem alapkövetelmény, hogy figyelemfelkeltő 
kialakítása legyen, bőven elegendő egy táblával jelezni helyze-
tüket. A higiénia, a jó megközelíthetőség, üríthetőség mellett 
ugyanis lényeges, hogy a környezetbe harmonikusan illeszke-
dő, esztétikus megoldás szülessen. A szelektálást pedig elsősor-
ban a feliratok, piktogramok, és nem a színek segítik.
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 ÁLLOMÁSOK
Az állomások a vasúton, vagy HÉV-en, hajón érkezők szá-
mára az első találkozási pontok a térséggel, ezek állapota és 
építészeti megfogalmazása tehát kiemelkedő jelentőségű. A 
helyi érdekű vasútvonalak esetében az állomások értékőrző, 
értéknövelő felújítása, rendezése nagyon fontos lenne. 
A vasúti funkcióhoz és az adott település arculatához is illesz-
kedő, igényes megoldásában gondolkodjunk, helyi anyagok-
ból. Elődeink a tervezés során nagy figyelmet fordítottak a 
forgalom nagyságát és az állomás fontosságát kifejező építé-
szeti igényességre, minőségi anyaghasználatra.
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 INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
Egy térség arculatához hozzátartoznak az egységes információs táblák, melyeken alkalmazzunk 
bizonyos funkciókhoz köthető színeket. A színek pasztell árnyalatúak legyenek, egymással is 
harmonizáljanak. A betűtípus legyen azonos, kiválasztásával grafikust bízzunk meg. Ameny-
nyire lehet, vonjuk be az addig külön táblaerdőt képező magánhirdetéseket is. Javasolt egy 
gondosan megtervezett, formailag és szerkezetileg is időtálló táblarendszer kialakítása. Vannak 
már jó példák, de általánosságban ahány település, annyiféle a kínálat, sokan pedig katalógus-
kínálatból választottak. 
A bicikliutakhoz, zarándokutakhoz, tanösvényekhez és a kilátópontokhoz is tartozik tájékoz-
tató tábla, ezek összehangolt kialakítása elengedhetetlen a fentiek alapján.

 FASOROK
Egykor a településeket fasorok (sok esetben gyümölcsfaso-
rok) kötötték össze, melyek közül mára igen kevés maradt 
meg. Ezek pótlása nagyban hozzájárulna a térség egységes 
arculatához. A nagyobb és forgalmasabb utak mentén cél-
szerű hosszú életű, nem törékeny, a környezeti ártalmaknak 
(szél, sózás) ellenálló fajokból fasort telepíteni; míg a kisebb 
településeket összekötő, alsóbbrendű utak mellett alkalmaz-
hatunk a tájegységre jellemző gyümölcsfákat is.
1996-ban a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából az 
egész országban fasortelepítések történtek.

205



 PIACOK
Szinte minden nagyobb településen van igény fedett, vagy fedett nyitott piac kialakítására. 
A sokszor bódévárost idéző, toldozott foltozott, ideiglenességet tükröző megoldások helyett 
időtálló anyagokból építsünk, akár többfunkciós épületet. Könnyűszerkezet esetén irány-
adó az ipari épületeknél megadott szempontrendszer. A piac régiós összefogó elemként is 
működhetne, az adott településre jellemző egyedi részleteket, de azonos elvek szerint kiala-
kított épületek sorával.

Balatonfelvidék , Litér

Visegrád

Tarcal

206 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

KÖZTERÜLETEK – ÚTON, ÚTFÉLEN



Fo
tó

: T
el

ec
om

gu
id

e,
 S

an
D

ie
go

  

Fo
tó

: T
el

ec
om

m
un

ic
at

io
ns

 In
fr

as
tr

uc
tu

re
 

in
 th

e 
Ci

ty
 o

f V
an

co
uv

er

 VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS 
 HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK
Távközlési és adatátviteli berendezéseknél a közterületi infrastruktúrán való elhelyezés pre-
ferált, melyek helyét bizonyos tényezők (óvoda, iskola, egészségügyi intézmény területe 
illetve attól való meghatározott távolság) korlátozhatják.
Közterületi infrastruktúrán belül javasolt elhelyezés:

▶ közterületi lámpaoszlopba integrálva (kis gallérral takarva, azonos színre festve)
▶ sportpályák melletti lámpákba integrálva 
▶ zászlórúdba rejtve

Amennyiben ez bizonyíthatóan nem lehetséges, akkor meglévő épületen belül, takartan 
létesíthető meghatározott funkciójú épületek esetében (templom padlástere, sportcélú épít-
mény, irodaház stb.), amennyiben az elhelyezés hiánya a szolgáltatás elvárható minőségét 
veszélyezteti. 
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E VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS, EZER ÉVES TÖRTÉNE-

TET ÁTÖRÖKÍTŐ TÉRSÉGNEK 

▶ közterületeiben

▶ beköszönő tábláinak rendszerében

▶ állomásépületeiben, buszmegállóiban

▶ növénykiültetéseiben

▶ alkalmazott építőanyagaiban

▶ a korlátok, vízelvezető árkok rendszerében stb.

bizonyosfokú egységet, harmóniát kell tükröznie. Ez adja 

azt a hangulatot, mely a térség településeit összefogja.

Mindez azonban nem jelent uniformizációt!
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RÉGIÓS ÖSSZEFOGÓ ELEMEK • útvonalak • hálózatok 
• turizmus • zarándoklat



JELMAGYARÁZAT
 BICIKLIUTAKAT
 LOVAS TURIZMUS ÚTJAIT
 ZARÁNDOKUTAKAT
 KILÁTÓPONTOKAT
 KAPTÁRKÖVEKET
 ORSZÁGOS KÉKTÚRA


A PILIS TÉRSÉGÉT ÁTSZELŐ 
ÚTVONALAK
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 ÚTVONALAK, HÁLÓZATOK 
A következő oldalakon ismertetett a hálózatoknak, útvo-
nalaknak olyan építészeti, tájépitészeti, közterületalakitási 
vonatkozása van, melynek régiós koncepciókent, egységes 
arculattal kellene megvalósulnia. 
Nem egységesítésről, hanem egységes hangulatról, harmó-
niáról van szó! 

▶ Az útvonalak a tájegység különböző karakterű pontja-
in haladnak: erdőben, fás-cserjes legelőn, patakpart és 
források mellett, fasorok és famatuzsalemek mellett, 
romokat, szent helyeket érintve, kilátopontokon. Ezek 
egy része azonban nincs kijelölve, sem valós, sem vir-
tuális térben nem kapcsolódik hozzá egységesen kezelt

▶ informaciós táblarendszer
▶ kulturált parkolás
▶ pihenőhely, esőbeálló, sütögetőhely
▶ illemhely, fogadóépületek, ivókutak.

 BAKANCSOS TURIZMUS
Több mint 800 km jelzett turistaút van a Pilis térségben, a Pilisi Parkerdő Zrt. fenntartásá-
ban 12 kiépített tanösvény látogatható. Magyarország és Európa első hosszú távú turistaútja 
az Országos Kéktúra útvonal. Hossza több mint 1100 km, ebből a Pilist 86 km érinti.
A Pilis területét meghatározzák a potenciális turisztikai erőforrásként megjelenő táji-és esz-
tétikai látványelemek, mint a kifehéredett kopárok (kesztölci Fehér szirt), a Dunakanyarra 
panorámája, a szurdokvölgyek, a barlangok és egyéb geológiai képződmények, nevezetes 
történelmi helyszínek. A bakancsos turizmusnak hagyománya a 19. század végére nyúlik 
vissza. Turistaházak, vendéglők sora szolgálta ki az igényeket. A rendszerváltás időszakában 
a turistaházak többsége bezárt. A közelmúltban indult állami felújítási program keretében 
azonban többük újra fogad látogatókat, akik nem kis számmal érkeznek kikapcsolódni, 
testi és szellemi feltöltődés igényével. Az erdő társadalmi (közösségi) jólétben betöltött sze-
repének hazai bevezetése  is e térséghez köthető. A visegrádi Mogyoró-hegyen 1988-ban 
alapított Erdei Iskola hazánk és Európa legelső ilyen intézménye, évente több ezer látogatót 
fogad.
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 VIZITÚRA
A Duna kedvelt célpontja a vizitúrázóknak, mintegy 60 km hozzsan alkalmas partja a 
kikötésre. A folyó és ártere településképi szempontból jellegzetes és kiemelkedően értékes 
részét képezik a tájnak, tájképi megjelenése védendő.
Szükség lenne

▶ a kikötőhelyek fejlesztésére
▶ „lapátos” vizi megállóhelyek kiépítésére, illemhellyel, táborozási lehetőséggel
▶ hajókölcsönzőkre, csónakházakra
▶ szabadstrandok igényes kialakítására, ötletes, minimális építészeti beavatkozással

Szabadstrandok: Dunabogdány, Kisoroszi, Szentendre, Pilismarót, Dömös
▶ Cél, hogy a területhez kapcsolódó épületek (kikötők, szálláshelyek, strand, 

úszóművek) és kiegészítőik megjelenése összhangban legyenek a páratlan táji kör-
nyezettel

 

 BICIKLIUTAK
▶ Pilisi tekerő, kerékpáros kalandtúra
▶ A Pilis Bike erdei kerékpáros hálózat útvonalain 330 kilométer kerékpározásra 

kijelölt erdei út áll rendelkezésre.
▶ 9 Parkolj + Bringázz (P+B) parkoló lett kialakítva.
▶ Az új kerékpárút megépülése jelentős változást fog hozni. Ausztriában 400 ezren 

használják az EuroVelo6-ot évente. 
▶ Itthon jelenleg több nyomvonal változat is létezik. Több szakasz kivitelezés vagy 

tervezés alatt van. 
▶ Ezek az útvonalak hálózatot képeznek, keresztezik egymást. Kihasználatlan egye-

lőre a madárlespontok, geólogiai tanösvények és a lovasturizmus az egykori gya-
logutak mentén.

 ZARÁNDOKLATOK 
A Pilis térségében több mint 700 szakrális tájérték van (kolostorrom, kálvária, kápol-

na, remetelak, templom, imaház, szakrális épületegyüttes 
stb.), melyeket érint(het)nek ezek az útvonalak. A rekreá-
ciós turizmus mellett a zarándoklatok is rengeteg embert 
mozgatnak meg, hanem abban is, hogy a résztvevők lelki-
leg gazdagodva hazatérten sok munkával és nagy odafigye-
léssel munkálkodnak másokért.
A zarándoklatok résztvevőinek - olcsó szállást és étkezést, 
valamint tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani, a misé-
zéshez, lelki gyakorlathoz pedig fedett-nyitott átmeneti 
teret. A szálláshelyre – tekintettel a zarándoklat lelki és 
szellemi hátterére – az egyszerűség a jellemző. Tökéletesen 
megfelelnének e célra az ízlésesen és komfortosan átala-
kított gazdasági épületek nagyobb csoportok számára ([  
csűrök újrahasznosítása c. kiadvány]. ZA étkezés biztosítása 
falusi vendéglátás keretében, a helyi közösség által s biz-
tosítható. 
Fontosak a megállóhelyeknél a tájékoztatótáblák, esőbeál-
lók, illemhelyek. Mindennek egységes, a közegébe illesz-
kedő építészeti megfogalmazást javasolt adni a teljes tér-
ségre vonatkozóan. Érdemes lenne olyan, egyedi tervezésű 
típusépületekben és bútorcsaládokban gondolkodni, me-
lyek helyi anyagból készülnek, időjárásállóak. Nem utolsó 
szempont, hogy a zarándoklaton kívüli időszakban a helyi 
közösséget, kirándulókat is ki tudja szolgálni. Több zarán-
dokútvonal hálózza be a térséget:
A Mária-út Mariazell-től Csíksomlyóig tart. Ez az útvonal 
összesen mintegy 1400 kilométer hosszúságú, amelyt távot 
gyalogosan mintegy 60 nap alatt lehet megtenni. A Mária 
út egyik fő útvonalaként "Pilisi Mária utak" elnevezéssel a 
Budapest, Máriaremete - Solymár - Csobánka - Pilisszent-
kereszt - Dobogókő - Esztergom útvonalon, mintegy 75 
km.en érinti a térséget.

A Dunakanyar, egyben a 

pilis térsége kiemelt tu-

risztikai fejlesztési térség. 

Főbb vonzerői:

▶ Történelmi helyszí-

nek, városok

▶ Zarándokhelyek, 

szentkutak

▶ Kirándulóhelyek, 

erdei bakancsos 

turizmus

▶ Főváros közelsége, 

könnyű megközelít-

hetőség

▶ Kerékpáros paradi-

csom

▶ Duna, vízisportok

▶ Sípályák

▶ Egyéb extrém spor-

tok (hegymászás, 

sárkányrepülő stb.)

▶ Zarándokhelyek: 

Szentfa Kápolna, 

Dömös 

▶ Szentkutak: Csobán-

ka, Pilisszentkereszt, 

Nagyboldogasz-

szony-forrás
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 LOVAS ÚTVONALAK
A Pilisi térségben négy helyen (Visegrád – Apátkút, Mo-
gyoróhegy; Pilisszentkereszt – Som-hegy; Kő-hegy; kerültek 
kialakításra nyári lovas istállók. Az istállók mellett szállásle-
hetőséget is van az erdei lovaglás szerelmeseinek. A kijelölt 
útvonalak általában a Pilisi Parkerdő üzemi útjai.

A Magyar Zarándokút hazai szent helyeket érintve, Esztergomból vezet Máriagyűdre, a 
térséget 41 km érinti Dobogókő és Pilisszentiván között.
A Via Margaritarum (Gyöngyök Útja) zarándokút Mátraverebély-Szentkutat és Má-
riazellt köti össze. A Pilist mintegy 63 km.en érinti.
A Pálos70 Budapest-Sziklatemplom, Csobánka, Pilisszentlélek, Szob és Márianosztra 
érintésével halad.

FOTÓ: PILISI PARKERDŐ
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ALAPELVEK
▶ Esőbeállók, ivókutak, pihenőhelyeknél asztal, pad, hulladékgyűjtők, kisebb lesek, 

épített napozóágyak is szükségesek lehetnek. Nem kell a klasszikus rönkbútorokra 
hagyatkozni, keressünk természetes anyagból készült (kő, fa, fűz), de a mai kor for-
mavilágának megfelelő berendezési tárgyakat vagy terveztessünk a helyszínre szabott, 

egyedi bútorokat, kisebb játszóhelyeket is akár. A 
zarándokútvonalak mentén lévő keresztek, szobrok 
környezetét rendezni kell.

▶ az információs táblák lényege az átláthatóság, kevés, 
de jól illusztrált információval, lehetőleg UV, időjárás 
és rongálásbiztos kivitelben. Gondolkodjunk egyedi, 
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a helyben bányászott követ és fát/fémet kombináló 
konstrukcióban a katalóguskínálat helyett, mely in-
kább városi közegbe való.

▶ A gyermekek, gyengénlátók – de valamennyiünk – 
számára fontos lenne ún. tapintható térkép kihelye-
zése.

PARKOLÓK
▶ legyenek kijelölt parkolóhelyek, hogy ne a települése-

ket belterületét terheljék a különböző rendezvényekre 
(bornapok stb.) sokszor nagy számban érkező gépko-
csik 

▶ ajánlott a túraútvonalak kezdőpontján, lehetőleg mi-
nél kevesebb burkolattal

▶ időszakos használat: vízáteresztő, szórt burkolat, par-
kolóhelyek lehetnek gyepesek

Fontos:
▶ rendszeres fenntartásuk
▶ árnyékolás biztosítása honos, tájra jellemző fafajokkal

▶ hulladékgyűjtők és rendszeres ürítésük
▶ információs táblák

VÍZI TURIZMUS
A vízi turizmus ideális esetben összefonódik egyéb turisztikai irányzatokkal – ökoturizmus, 
falusi turizmus, ifjúsági turizmus. A vízitúrázást egyedülálló természetessége és természet-kö-
zelisége teszi kiemelt rekreációs tevékenységgé. Ezt a természetközeliséget kell megtartani a 
kiszolgáló funkciók esetében is. A folyót zöld szalagként kísérő ártéri puhafaligetek mesés 
környezetet biztosítanak a sporttal egybekötött kikapcsolódáshoz.
Fontos, hogy a kenukikötő, a sátorozásra alkalmas helyek, esőbeállók, szalonnasütő helyek, 
horgászstégek, fűzépítmények a térségen belüli egységet képviseljenek. Célszerű lenne madár/
viziállatleseket is kialakítani.
A berendezési tárgyak eseteleges áradásnak ellenálló, masszív, rögzített elemek, lehetőleg ter-
mészetes anyagokból (padok, asztalok, információs táblák, wc-k, ivókutak, stégek…
A megállóhelyek, vendégházak, táborhelyek fenntartása a helyi közösség feladata – ez bevételi 
forrás, össze kell kapcsolni helyi termékek árusításával, falusi vendéglátással, táboroztatással.
A parton kis beavatkozást igénylő sportpálya kialakítása is javasolt: tollas, strandröplabda.
[  rekreációhoz kapcsolódó épületekhez lásd 157. oldal]
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Nyilvános wc, a helyre jellemző anyaghasználattal, nem katalóguskínálatból... (Franciaország)

Biciklis pihenőhely (Burgenland), egyszerű ponyvaszerkezettel, mely árnyékoló és esőbeálló egyben, 
padokkal, térképpel.

A századelőt idéző, mégsem giccses 
pavilonok (Visegrád)

Szabadstrand kiszolgálóépülete (Barcs)

▶
▶ ▶

▶
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Műemlék agtár átalakítása zarándokszállássá (Budajenő)Zarándokközpont, Máriapócs ▶▶

Zarándokház, többfunkci-
ós nyitott-fedett terekkel 

(Olaszliszka)

▶
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A Pilisi Parkerdő turistautak 
és turistaházak felújításával, 
illetve kapacitásuk jelentős 
bővítésével, számos erdei 
pihenő- és tűzrakóhely léte-
sítésével, nem utolsósorban 
pedig ökoturisztikai fej-
lesztésekkel és kilátók meg-
építésével is foglalkozott a 
közelmúltban. A turistahá-
zak kulcsosházként is funk-
cionálnak. E századelőtől a 
negyvenes évekig felépült 
turistaházak példaértékűek 
számunkra a helyhez kötő-
dő természetes és igényes 
anyaghasználatukkal, tagolt 
tömegükkel, emberi lépté-
kükkel. 

Kő-hegyi menedékház

Fekete-hegyi Kulcsosház

Jurta kemping, Mogyoróhegy, Visegrád

▶

▶

Pilisi lovas pihenő

▶

▶
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Királykunyhó Vadászház

 Jó benyomást kelt, ha hagyományos, azonos textilfelületű fa 
nyugágyakat biztosítunk a Duna-parton.

▶
▶

Som-hegyi Turistaház
▶
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 KERESKEDELMI EGYSÉGEK KITELEPÜLÉSEI
 TERASZOK
Vendéglátóhelyek kültéri teraszának kialakításakor törekedjünk az utcaképpel és a környező 
épületekkel harmonikus megoldások alkalmazására. A terasz a közterület része, mindemellett 
építészeti egységként kezeljük: a kitelepített elemek egymással, a vendéglátó egységgel és a 
tágabb környezettel is legyenek összhangban. 
A terasz pontos helyét és méretét mindig az adott helyszín határozza meg. A telepítésnél min-
den esetben figyelembe kell venni, hogy a gyalogosforgalmat nem korlátozhatjuk a terasz lét-
rehozásával. 

Nem célszerű és nem elfogadott az asztalokat és székeket do-
bogóra helyezni, az csak nagy lejtés esetén ajánlható. Szőnyeg-
gel, felfestéssel, műfűvel, kordonnal való területkijelölést ne 
alkalmazzunk. Paravánokat ne emeljünk, ne alakítsuk ki pa-
vilon jelleggel a terasz oldalát. Elektromos kábeleket a baleset-
veszély miatt nem lehet járdaszinten vezetni. Gépet (fagylal-
tospult, látványkonyha stb.) nem lehet elhelyezni a teraszon, 
kivéve a művészeti és gasztronómiai rendezvények idejére tör-
ténő kitelepülések idején.
A növényládák elsősorban a közterület bútorozásának részei, a 
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terasz szakaszára önállóan nem javasolt fix telepítésük. Ugyanak-
kor az egységes, fagyálló, mázatlan kerámiába ültetett virágzó nö-
vények (tuja, örökzöldek nem javasoltak), amennyiben biztosí-
tott a meleg évszakban történő állandó fenntartása és gondozása, 
és a téli tárolásuk is megoldható, elfogadott lehet mind a teraszok 
esetén, mind pedig a portálok bejárata mellett. Elhelyezésüknél 
ügyelni kell az akadálymentesség biztosítására.
A bútorok köztéri használatnak is megfelelő, az időjárási kö-
rülményeknek ellenállók legyenek. Kerüljük a feltűnő, harsány 
színű, fix bútorokat. Használjunk változatosan kihelyezhető, visz-
szafogott színezésű, lehetőleg természetes anyagú, mobil, rakásol-
ható vagy összecsukható bútorokat. 
Diszkrét, lehetőleg nyers színű, UV és vízálló, portaszító ponyvá-
val készült, összecsukható szerkezetekkel árnyékoljunk. A textilen 
reklám nem, csak a vendéglátó egység neve és/vagy logója szere-
pelhet, melynek ajánlott helye a függőlegesen lelógó textilcsík. 
Historikus épületeken különösen javasolt az ollókaros szerkezet 
alkalmazása. A fémszerkezet sötétszürke árnyalatban készüljön. 
Olyan, utcaképbe illeszkedő, könnyen összecsukható szerkezet 
javasolt, aminek nincs térformáló szerepe, nem épített tetőszer-
kezetként jelenik meg. Homlokzatra szerelt árnyékoló csak a 
homlokzat tagolását figyelembe véve helyezhető el, a tagozatok 
megbontása nélkül.
A kitelepülések szezonális jellegűek. A téli időjárási viszonyok 
gyalogos forgalmat hátrányosan érintő hatásai miatt, valamint a 
városképi látvány megőrzése érdekében a március 1. - október 31. 
közötti időszakon kívül a teraszok közterületen való fenntartása 
csak akkor javasolt, ha a téliesítés során kerüljük a bódéépítészet-
re jellemző szerelt jellegű építőanyagok (osb lap, polikarbonát, 
műanyag fólia, hullámlemezek stb.) használatát, gondolkodjunk 
építész által tervezett, igényes (lehetőleg természetes) anyaghasz-
nálatú és kivitelű, visszafogott színezésű szerkezetekben. Fo

tó
k:

 P
ix

ab
ay

223



224 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV

ORSZÁGIMÁZS – PORTÁLOK, CÉGÉREK, REKLÁMOK



Gondosan tervezett, 
ízléses, visszafogott, de 
hatásos

 PORTÁLOK, CÉGÉREK, REKLÁMOK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek, va-
lamint a kirakatportálok is ugyanúgy hozzátartoznak, mint 
az épületek vagy a növényzet. Az igénytelen táblaerdő és a 
tolakodó, harsány vagy éppen elhanyagolt kirakat nem más, 
mint vizuális környezetszennyezés. A hirdetés lényege a tájé-
koztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehe-
tőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésé-
re, miért ne élnénk a lehetőséggel?
Ne feledjük: cégtábláknál nem a méret, és nem is a mennyiség 
a lényeg. A hosszú távú gondolkodás az ízlésesen tervezett, 

Túl sok, túl harsány, 
igénytelen

igényes arculat mellett teszi le a voksot, mely bizonyítottan hozzájárul a kedvező, bizalmat 
ébresztő üzleti kisugárzáshoz. A jó ötlet nem feltétlenül drága ötlet! Egy drága megoldás is 
lehet igénytelen, míg kis kreativitással és jó arányérzékkel egy alacsonyabb költségvetésből is 
minden szempontból időtálló és figyelemfelkeltő megoldás születhet.

ALAPELVEK
▶ Az épületekre helyezett hirdetőtáblák és vitrinek, cégtáblák, cégérek, falra festett fel-

iratok, reklámok és üzletportálok legyenek egyedi tervezésűek, melyekhez szakember, 
például grafikus vagy építész segítségét kérjük.

▶ A cég- és hirdetőtáblák, valamint a portálok méretét, formáját, elhelyezését döntően az 
épület karaktere határozza meg, azokat az épület szerves részeként kezeljük.

▶ A kevesebb több elvét tartsuk szem előtt: felesleges egy szolgáltatást egyszerre megállí-
tótáblán, fényreklámmal, cégtáblán és zászlón stb. hirdetni. Az ebbe fektetett energiát 
és pénzt fordítsuk egy, de egyedi tervezésű, időtálló kialakítású homlokzati felületre. 
Igaz ez a feliratok kialakítására, a betűtípusok, színek használatára is.

▶ Az esztétika mellett a minőségi anyagválasztás, valamint az időjárás és az UV-állóság 
kiemelt szempont. Tartósak például a fém szendvicslemezek, a fém mart vagy vágott 
betűk, a habbetűk. Kevésbé tartósak a műanyagok, a különböző fóliák. Nem alkalmas 
a célra a habkarton vagy bármilyen belsőépítészeti anyag.

▶ Nem a méret a lényeg! A reklám ne takarja el, ne érintse, és ne is közelítse meg túlsá-
gosan az épületdíszeket, tagozatokat. Adjuk meg a tiszteletet az épület nyílászáróinak, 
faragott kapuinak – ne ide helyezzük el a cégtáblákat, reklámokat! 
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AZ ÍZLÉSTELEN CÉGTÁBLA ROSSZ REKLÁM! 
A cégtáblánk legyen

▶ grafikus által gondosan tervezett, jó arányú, olvasható, ízléses betűtípussal, visszafo-
gott színvilággal

▶ igényesen kivitelezett, használjunk minőségi anyagokat, melyek az időjárás próbáját 
is kiállják

▶ karbantartott, hiszen nem tesz jót az üzletnek, de a városképnek sem a rozsdaette, 
felpöndörödött szélű, kopott, meggörbült tábla, a hiányos betűsor, a nem működő 
világítás, a kitört, letört, a rögzítés gondatlansága miatt felhullámosodott tabló

▶ Az utánfutóra kihelyezett reklám, amellett, hogy nem erősíti a vállalkozásunkba vetett 
vásárlói bizalmat, a közösség és a városkép szempontjából kifejezetten előnytelen!

REKLÁMTÁBLÁK
▶ Útmenti, lábon álló önálló reklámtáblák, ún. megál-

lítótáblák elhelyéze nem elfogadott. 
▶ Kerítésre ne helyezzünk molinót!
▶ A reklámtábla elhelyezése a homlokzatot tekintve 

a földszintet, illetve a félemeletet, vagy a földszinti 
nyíláson belül megjelenő galériaszintet az emelettől 
elválasztó sávban történhet.

▶ A közterülettől látható homlokzatok felújítása egy 
ütemben és a teljes felületre kiterjedően végezhető, 
így csak a földszinti sávban és csak a kirakat környe-
zetét övező felújítás vagy színezés nem lehetséges. 

▶ Épület tetőzetén reklám, fényreklám nem helyezhe-
tő el. A tető felújítása esetén a régieket el kell tá-
volítani. A tűzfalakon általánosságban nem javasolt 
reklám elhelyezése. A felületre csak ideiglenesen, 
főépítészi engedély birtokában kerülhet művészeti 
vagy városi kommunikáció célú hirdetés.

▶ A reklámtábla színének kiválasztásakor vegyük fi-
gyelembe a környezethez és az épület többi eleméhez 

való harmonikus illeszkedést. 
Általánosságban elmond-
ható, hogy a rikító színeket 
érdemes kerülni, helyettük a 
lágyabb, pasztell árnyalatok 
mindig előnyösebbek. Egy 
kedvenc ruhadarabunk színé-
ben pompázó cégtábla vagy 
portál vevőcsalogató helyett 
harsánynak, környezetében 
disszonánsnak hat.
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KIRAKATPORTÁLOK
▶ A portálok, kirakatszekrények méretét és elhelyezését 

is a homlokzattal együtt, egy egységként kell kialakí-
tani, melyhez kérjük építész segítségét!

▶ Portálok kialakításánál, átalakításánál – ha azok még 
helyükön megtalálhatóak – az eredeti, földszinti nyí-
lászárók megtartására, azok felújítására kell törekedni. 
Amennyiben jelentős átépítésre került, de rendelke-
zésre áll az eredeti dokumentáció, a visszaállítás a cél. 

▶ Az üzlethelyiségek portáljainak üvegfelülete nem ta-
karható ki teljes egészében, a portálüvegre helyezett 
ízléses és egységesen kialakított homokfúvott, vagy 
krétafilces feliratok azonban alkalmazhatók.

▶ Egy ízlésesen berendezett kirakat, egy szép cégtábla, 
vagy éppen egy, a bejárat mellé kihelyezett virág sok-
kal több vevőt vonz, mint egy pirosan izzó, igénytelen 
futófény. Ez utóbbi kihelyezése nem javasolt.

▶ Mozgóképet, tévéképernyőt ne helyezzünk a kirakatba!

CÉGÉREK
▶ Míves, ötletes megoldású cégéreket készíttessünk! Ke-

rülendők a zárt, belülről megvilágított, esetleg villogó 
típusok, elegánsabb megoldás a cégér külső megvilá-
gítása.
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ÓRIÁSHIRDETÉSEK
▶ Nem helyezhető ki a házfalra felerősített hirdetést 

tartalmazó háló, molinó. A tiltás független a hir-
detés méretétől és a reklámozandó témától, és az 
építkezés idejére sem oldható fel. 

▶ Kulturális célú molinók meghatározott méretben 
és ideig helyezhetők ki a Főépítészi Irodával egyez-
tett helyen és módon.

ASZFALTPECSÉTEK, ÉTLAPOK 
▶ Az aszfaltra vagy egyéb burkolatra festett, fújt 

reklámok (kivétel ez alól a városi vendégirányítási 
rendszer) nem elfogadottak.

▶ Az étlapok vagy itallapok esetén kerülendő a viasz-
bábuk, szobrok stb. elhelyezése, helyette diszkrét 
méretű és színű, mobil állvány használata javasolt

VILÁGÍTÁS, FÉNYFÜZÉREK
▶ A homlokzatra ne helyezzünk ki fényfüzéreket, 

egyéb világító vagy villogó elemeket.
▶  Fényfüzér csak az adventi időszakban alkalmaz-

ható, kerülendő azonban a hideg fényű, a színes, 
villogó vagy szinte a teljes homlokzatot beborító 
megoldás. 

▶ A világítást, vagy világító reklámhordozót úgy kell 
kialakítani, hogy az a közlekedőket és az egységes 
városképet ne zavarja. Ne vakítson, ne villogjon, ne 
alkalmazzunk futófényeket!

A Település képéhez hozzátartoznak a kis üzletek és a 

teraszok is. Egy ízléses portál, termékkihelyezés, cégtábla 

és árukínálat a legjobb vevőcsalogató, mi több, jelentős 

városképi funkciója van, ráadásul nagy mértékben for-

málja az országimázst. A figyelemfelkeltés eszköze lehet 

egy ízléses, kreatív kirakat, egy szép régi bútordarabra haj-

tott szőttes, egy kínálóasztalkára helyezett vevőcsalogató 

kompozíció. 
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SAJÁTOS MŰSZAKI  
BERENDEZÉSEK
 NAPELEM, NAPKOLLEKTOR
Hazánkban ma még az utólag, a tetőre rögzítőelemekkel felszerelt napkollektoros („meleg-
víz a napból”), vagy fotovoltaikus („áram a napból”) berendezésekkel találkozhatunk. Ezeket 
Pomázon épületen kívül (támfalra, kertbe) nem helyezhetjük el. Az utcakép védelmében az 
utcafronttól a lehető legtávolabb, lehetőleg a hátsókertre néző tetőfelületre javasolt telepítésük. 
Célszerű azokat egy tömbben tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés nem szerencsés, 
mert megbontja a tető egységes, nyugodt látványát, és rendetlen hatást kelt. Gondolkodjunk 
inkább az eresszel vagy a gerinccel egyező koordinátarendszerben való telepítésben. Elhelyezé-

ha a héjalásba integrált elemeket telepítünk.
Lapostetőn csak az attikafal takarásában (szükség esetén an-
nak megmagasításával) helyezzük el az elemeket. Kizárólag a 
vízelvezetést biztosító minimális szögben fektetve helyezhető 
el és csak úgy, ha a műtárgy legfelső pontja nem magasabb, 
mint a tetőt szegélyező attika.
A jövőt kétségtelenül egyrészt szerencsésebb, de a fentiekkel 
azonos építészeti hozzáállást kívánó, épületbe integrálha-
tó (héjazat, homlokzatburkolat), másrészt a hatékonyság és 
fenntartás szempontjából is kívánatosabb napelemtelepek, 
naperőművek jelentik.

 KLÍMABERENDEZÉS
A klímaberendezés kültéri egységeit ne az utcai homlokzaton 
helyezzük el! Keressünk számukra kevésbé hangsúlyos, takart 
és védett helyet: félreeső eresz alatt a homlokzaton, vagy te-
repszint alatti műtárgyban. A történelmi Ófalu területén 
történő beépítésnél közterületről látható homlokzat esetében 
csak kültéri egység nélküli klímaberendezés telepíthető (nyí-
lászárokba komponálva sem helyezhető el), egyéb homlokza-
tokon takartan helyezhető el. 
Új épület esetén sem helyezhető el az utcai homlokzaton, ki-
véve ha annak építészetileg takart, minden lehetséges helyen, 
egységesen rendezett, a homlokzattal együtt megtervezett 
megoldása biztosított.
Légkondícionáló berendezés kültéri egysége meglévő magas-
tetőre csak közterületről nem látszó módon és csak takartan 
helyezhető el, a tetőfelület egy részére. Lehetőség van a tető-
sík belső, takart (héjalás alatti) oldalára való telepítésre is. Ez 
esetben perforált vagy lamellás elemek biztosítják a levegővel 
való kapcsolatot. 

sük csak oromzatos magaste-
tőn, és kizárólag a tetősíkban 
maradva, azzal egyező szög-
ben kívánatos, ne döntsük 
meg semmilyen irányban. 
A tetőn elhelyezett elemek 
összfelülete nem haladhatja 
meg az adott tetősík felüle-
tének egynegyedét, kivéve 
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 RIASZTÓK
A riasztóberendezés külső egysége a legszebb homlokzatot is tönkre tudja tenni. Kétségte-
len, hogy a legkevesebb gondolkodást és felkészülést igénylő, kézenfekvő megoldás a fő-
homlokzat közepére, vagy a főbejárat fölé való elhelyezése, melynél sokkal esztétikusabb, és 
városképileg is szerencsésebb hely lehet az oldalhomlokzat, vagy egy takart, elburkolt hely-
zet is – hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági szolgálathoz 
való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában.

 PARABOLAANTENNA
Parabolaantenna elhelyezésére számos, az utcai homlokzattól távol eső hely áll rendelke-
zésünkre, látványával ne csúfítsuk el az utcaképet. Ideális hely lehet a hátsó homlokzat, a 
melléképület, a tető utcától távolabb eső felülete, vagy akár a kert egy takart szeglete. Ha a 
tetőre kerül, a tetősík fölé ne nyúljon ki egy méternél többet.

 EGYÉB KÜLTÉRI EGYSÉGEK
Amennyiben kültérre telepítünk hőszivattyú egységet, azt ne az utcai homlokzaton, vagy 
a tető utcaképbe eső részére helyezzük el. Erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a mű-
szaki szempontoknak is megfelelő védett hely: homlokzat takart része, a kerítésbe integrált 
bejárati-kukatároló egységbe foglalva, vagy terepszint alá, ráccsal takartan. A hely kiválasz-
tásánál a településképi szempontok mellett a kifújó oldalra vonatkozó kellemetlen (hő, zaj) 
hatásokat is figyelembe kell venni.

 FENNTARTHATÓSÁG 
A FENNTARTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEI 
ÉPÜLETSZINTEN

▶ Megújuló energiforrások használata.
▶ Tájolással, térszervezéssel, szerkezettervezéssel támo-

gatott energiatakarékosság.
▶ Esővizek használata, vízhasználat csökkentése, szenny- 

vizek helyben, vagy helyközelben történő tisztítása.
▶ Építési anyagok átgondolt használata. Környezetkí-

mélőnek tekinthetők az építőanyagok és szerkezetek, 
ha teljes életciklusuk alatt kevés az energiafelhaszná-
lásuk, nem mérgezik sem a természetet, sem az em-
bert, nem lesz belőlük használhatatlan hulladék, a 
felhasználásukkal készült házakban pedig jól érezzük 
magunkat.

▶ Használat során keletkező hulladékok szelektív keze-
lésének támogatása.

 ▲ Passzív ház. A praktikum 
és az esztétika nem zárja ki 
egymást...
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AKTÍV ÉS PASSZÍV 
ENERGIAHASZNOSÍTÁS

Passzív energiahasznosító épületek így önmagukban, célsze-
rű szerkesztésüknek, anyaghasználatuknak és telepítésüknek 
köszönhetően energiahatékonyan hasznosítják a természe-
ti adottságokat (napfény, árnyékolás, gravitációs szellőzés, 
napterek stb). 
Az aktív rendszerek valamilyen gyártmányt, terméket, 
„berendezést” igényelnek. Méretezésükhöz, rendszerbe ál-
lításukhoz specialistára (épületgépészre) van szükségünk. 
Ez esetben a nap sugárzási energiáján kívül a szél-, a víz- 
a geotermikus és geotermális energiaforrásokat igyekeznek 
hasznosítani.

A nyári meleg kint tartásáról 
nem a légkondicionáló gon-
doskodik, hanem a hosszan 

kinyúló eresz (tornác), a 
vastag falszerkezet , a házat 

körülfogó lomhullató fák, 
és a jó tájolás. A ház fő arcát 

meghatározó aszimmetria, a 
jellegzetes sarokmegnyitás, az 

időtlenséget sugárzó, idővel 
szépen öregedő téglafelületek 

rusztikus hangulatot adnak, 
ugyanakkor érezzük a mai, 

modern kor lenyomatát. 
Figyeljük meg a kert és az 
épület egységét, a kültéri 

burkolatok egyszerűségét! Ne 
feledjük: a kicsi is szép….

▼

ANYAGHASZNÁLAT
Hosszú élettartamú, helyben elérhető, többször és egyszerű 
eszközökkel felújítható szerkezeteket (fa, kő, bontott tégla, 
vályog, stb.) válasszunk. Előnyben kell részesíteni a közel-
ben gyártott, az élőlényekre az anyagok egész életciklusa 
folyamán (kitermeléskor, gyártáskor, beépítve, bontáskor, 
felújításkor és hulladékba kerüléskor) legkevésbé veszélyes 
anyagokat.
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ÉPÍTÉSZETI FORMÁLÁS 
Ne essünk abba a hibába, hogy az épülettömeget csak egy erőltetett energiatakarékosságnak 
engedelmeskedve kell megformálnunk, de abba sem, hogy kizárólag az aktuális építészeti di-
vatot kövessük. Éghajlatunkon megtalálható a nyári hőség, a téli hideg, a jelentős mennyiségű 
és időnként intenzíven érkező csapadék (víz,hó,jég), a viharos szelek, a tavaszi áradások. A 
védekezés módszerei a múltban sokfélék voltak, de modern korunk elsöpörte ezt a tudást. 
Megjelentek a típusházak, elvesztek a vidékekre, kultúrákra jellemző szerkezeti megoldások. 
A védekezésre ettől kezdve az olcsó, nagysűrűségű energiára épített technika és az épületgépé-
szet szolgált. A jelenlegi építési-műszaki gondolkozásmód minden követelményt külön-külön 
szerkezettel próbál kielégíteni. Ugyanakkor a józan megfontolásból leckét kaphatunk a tradi-
cionális népi lakó- épületek névtelen alkotóitól, akik minimális eszközökkel alkalmazkodtak 
a helyi viszonyokhoz és a lényegre figyeltek. A tradicionális építészet alkotásai a világ minden 
táján ökologikusnak tekinthetők, mert a sokszínű kultúra hagyományaira és tapasztalataira 
épülő, mesterségbeli tudás felhasználásával épültek, régóta ismert, természetes és/vagy tartós 
anyagokat használtak. Mindig figyelembe vették a környezeti hatásokat és alkalmazkodtak 
hozzájuk.

 KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ 
 ÉPÜLETEK
Fokozatos átálással 2020-ig minden épületnek közel nulla energi-
aigényűnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy olyan mértékű ráfordí-
tással kell a lehető legnagyobb energiamegtakarítást elérni, amely 
még megtérül. Követelmény az is, hogy az éves energiaigény 
huszonöt százalékát – megújuló energiaforrásból – az épületen, 
illetve a telken belül kell előállítani. Mindez azonban nem az esz-
tétika rovására kell, hogy történjen! Az építészeti minőség elvárás, 
a kézikönyvben meghatározott elvek szerint. Hiába a nulla ener-
giaigény azonban, ha a környezetétől rezervátumként elzárkózó, 
hatalmas és drága épületeket építünk, mesterséges építőanyagok 
felhasználásával, melyben gépészeti rendszerekkel művi klímát 
alakítunk ki. Az energiatudatosság szemlélete az egész tervezésen 
végig kell, hogy vonuljon! Gazdaságosan megépíthető és fenntart-
ható konstrukciót érdemes létrehozni, mely a környezettel har-
monikus viszonyra törekszik, teljes életciklusa során.
Mindenekelőtt javasolt az igények mértéktartó meghatározása 
az építési program összeállítása során. Csak akkorát építsünk, 
amekkorára szükségünk van. Ahogyan a család mérete sem sta-
tikus, egy jó tervezésű ház bővíthető, átalakítható. Átgondolt 
alaprajzi rendszerrel (megfelelő tájolás, jó térszervezés, átme-
neti terek, napcsapdák, tornác, árnyékolás) költséges gépészeti 
rendszerek nélkül is sokat tehetünk környezetünkért, szemben 
egy túlzó igényszinthez párosuló mértéktelen fogyasztással. Az 
energiatakarékosságot a mindennapi okos használattal (a nulla 
energiaigényű, hőszigetelt épületek esetén nyáron a nyílászárók 
árnyékolásával, nappali zárva és éjszakai nyitva tartásával; télen 
a gyors, minél nagyobb felületen történő többszöri szellőztetés-
sel stb.) is támogassuk, hisz e nélkül mit sem érnek az előbbi-
ekben felsoroltak! 

A hagyományos vidéki ház 
titka a méretek és az ará-
nyok harmóniájában rejlik, 
melyet kiválóan példáz ez 
a családi otthon. Rugalma-
san képes alkalmazkodni a 
család jövőbeli igényeihez: 
a hálószobák feletti tetőtér 
beépíthető, a telek mérete 
pedig további bővítést tesz 
lehetővé. Igazi ökológiai 
gondolkodást tükröz az 
anyaghasználat mellett az 
alacsony energiafogyasz-
tású épület szerkezeti 
kialakítása: a külső bontott 
téglafal és belső tartófal kö-
zött környezetbarát cellulóz 
hőszigetelés van. A hatvan 
centis falnak és az átgondolt 
elhelyezésű, hőszigetelt 
üvegezésű, zsalugáterrel 
árnyékolt fa nyílászáróknak 
köszönhetően az épület 
hőszigetelő értéke kiváló, 
mégis mentes a passzív 
ház minden kötöttségétől. 
Bár a nappaliban elhelye-
zett passzívház kandalló 
már önmagában felfűti a 
házat, e mellett hőszivattyú 
biztosítja a fűtést (padló- és 
mennyezetfűtés) és a meleg 
vizet. A kezdeti elvárá-
soknak megfelelően az 
épület fenntartási költsége 
töredéke egy átlagos családi 
házénak. 

▼
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 KERTEK
A kerthez, növényekhez való viszonyunkat újra kell gondol-
nunk, ebből a szempontból ez is a jövő kihívása...
A változatos növényhasználattal egyrészt hozzájárulunk a 
biológiai sokszínűség fennmaradásához. Másrészt a növé-
nyek hatékonyan csökkentik a besugárzás mértékét, nem 
engedik felmelegedni a burkolatokat és az épületek falait, 
megkötik a port, a csapadékot és a termelődő széndioxidot. 
A madárbarát kertben nem kell annyit vegyszerezni. A gon-
dozott kert (előkert, hátsó kert, és a házunk előtti közterü-
let) hozzájárul a rendezett településképhez. Öröm a lakónak 
és a közösségnek egyaránt.
A kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteré-
hez, éghajlati viszonyaihoz (napsugárzás, csapadékmennyi-
ség, szélviszonyok). Ne csábuljunk el a kertészetek kínálata 
láttán: nem minden növény érzi jól magát a hazai fagyos 
teleken és tikkasztó nyarakon!
Az így kialakított kert harmonikusabban illeszkedik a kör-
nyező tájba, könnyebben fenntartható, és nem mellékesen 
a növények ellenállóbbak: kevesebb betegségük lesz, egész-
séges fenntartásukhoz kevesebb vegyszerre lesz szükség. A 
honos fajok alkalmazása a kerthatáron szelíden kapcsolja 
össze az intenzíven fenntartott kertet és a környező tájat. Az 
ajánlott telepíthető növények listája megtalálható a Telepü-
lésképi rendeletben. 

A meglévő növényzet nagy kincs, próbáljuk az értékes fákat 
és cserjéket megőrizni, hiszen kifejlődésükhöz több évre, év-
tizedre van szükség!

ŐSI FAJTÁK
Eleink a gyümölcsfákat úgy vá-

logatták ki, hogy minden évben 

teremjenek, a termési idejük minél 

hosszabb legyen, kórokozóknak 

ellenálljanak és gasztronómiai 

szempontból jól használhatók 

legyenek, vagyis minden évszak-

ban legyen mit használni, akár 

gyümölcsként, akár aszalva vagy 

ecetnek, pálinkának, bornak. A 

sokszínűség jelenti azt a támaszt, 

ami biztosítja a fennmaradásukat. 

A Tündérkert mozgalom gyűjte-

ményeiben egy-egy ilyen idős 

gyümölcsfáról oltott – sokszor 

utolsó - egyedeiből állnak. Ma már 

200 ilyen kert van Kárpát-meden-

ce szerte, többek között Békásme-

gyer-Ófaluban is, a Szent József 

ház melletti kertben. A Pilisi Par-

kerdő Zrt. is csatlakozott a kezde-

ményezéshez, ők 3 hektáron 285 

fafaj fenntartását célozták meg a 

Budakeszin.  A mozgalomhoz bár-

ki csatlakozhat. A kertekből a he-

lyieknek biztosítanak oltványokat, 

hiszen az is egy cél, hogy az embe-

rek visszakapják örökségüket - és 

ezzel együtt a gasztronómiát, ver-

seket, dalokat és meséket - hogy 

tovább tudják adni a következő 

generációknak. 
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A változatos növényhasználattal hozzájárulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához, a 
kert minden évszakban más arcát mutatja. A megfelelően kiválasztott és elhelyezett lombos 
fák ültetésével csökkenthetjük a besugárzást, természetes árnyékolást adnak, és helyet bizto-
sítanak a madaraknak fészkelésre.
A cserjék és fák együttes használatával szép növényfalakat alkothatunk, amik elhatárolnak 
az utcai forgalomtól és a szomszédos kerthasználóktól.
Ne alkalmazzunk túl sok örökzöldet, mert sok a kártevőjük, egyhangúvá és komorrá teszik 
a kertet, ráadásul mindig ugyanolyan képet mutatnak, ezért az ember nem érzi velük az 
évszakok változását.

A gyakran nyírt, steril gyep fenntartása időigényes és drága, 
használjunk természetes hatást keltő fűmagkeveréket, ami 
kevesebb kaszálást és locsolást igényel.

A támrendszerre és falra futtatott cserjék olyan helyen is ár-
nyékot adnak, ahol a fatelepítésre nincs hely, ráadásul haté-
konyan csökkentik az épület falának felmelegedését.
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A lágy vonalak természetesebb hatást keltenek. Legyünk figyelemmel a szomszédokra is, 
nézzünk utána, hogy a tervezett növény kifejlett állapotában mekkora lesz. A kerítéstől 
megfelelő távolságra ültessük a nagyobb, árnyékot adó növényeket. A gyepfelület ne legyen 
széttagolt, a nagyobb, egybefüggő terek kialakításával megkönnyítjük a fenntartást. A telek-
határra ültessük a magasabb növényeket, a gyep felé az alacsonyabb cserjéket és évelőket; az 
intenzívebb gondozást igénylő növények az épület közelében kapjanak helyet.

Az épület körüli átmeneti terek (burkolat + dézsás növények + tető/árnyékoló) meghosz-
szabbítják a kert használati idejét, tavasszal és ősszel is kellemessé teszik a kinntartózkodást.

MAGAS (2–4 M) SÖVÉNYT LEHET ALKOTNI 
RENDSZERES NYÍRÁSSAL NÉHÁNY KIS MÉRETŰ 
FÁBÓL:
• Acer ginnala (tűzvörös juhar)

• Acer campestre (mezei juhar)

• Carpinus betulus (gyertyán)

• Crataegus monogyna (galagonya)

• Elaeagnus angustifolia (ezüstfa)

• Maclura pomifera (narancseper)

• Morus alba (fehér eperfa)

• Taxus baccata (tiszafa)

MAGASRA NŐVŐ CSERJÉBŐL:
• Cornus mas (húsos som)

• Hibiscus syriacus (mályva)

• Pyracantha coccinea (tűztövis)

KÖZÉPMAGAS (1–2 M) SÖVÉNYT LEHET 
ALKOTNI RENDSZERES NYÍRÁSSAL AZ ALÁBBI 
CSERJÉKBŐL:
• Berberis Julianae (Júlia-borbolya)

• Chaenomeles speciosa (japánbirs)

• Euonymus japonicus (japán kecskerágó)

• Laurocerasus officinalis (babérmeggy – 

magas fajták)

• Ligustrum vulgare (fagyal)

• Prunus spinosa (kökény)

• Spiraea vanhouttei (gyöngyvessző)

HA NAGY HELYÜNK VAN, ÉS NEM AKARJUK 
RENDSZERESEN NYÍRNI A KERÍTÉS MELLETT 
A SÖVÉNYT, A FENTI FAJOKON KÍVÜL A 
KÖVETKEZŐK ALKALMASAK MAGAS (2–4 M) 
SÖVÉNYNEK:
• Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)

• Kolkwitzia amabilis (viráglonc)

• Lonicera tatarica (tatár lonc)

• Syringa sp. (orgonafajták)

• Viburnum ’Pragense’ (bangita)

• Weigela sp. (rózsloncfajok)

KÖZÉPMAGASNAK (1–2 M):
• Laurocerasus sp. (babérmeggy, 

alacsonyabb fajták)

• Philadlephus lemoinei 

 (jezsámen)

• Ribes alpinum (havasi ribiszke)

KÚSZÓCSERJÉK, AMELYEK ALKALMASAK 
KERÍTÉSEK BEFUTTATÁSÁRA:
• Campsis radicans (trombitafolyondár)

• Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ 

(kúszó kecskerágófajták)

• Hedera helix (borostyán)

• Lonicera sp. (kúszó loncfajták)

• Parthenocissus sp. (vadszőlőfajták)*

• Wisteria sinensis (kínai lilaakác)

 SÖVÉNYEK A KERÍTÉS MELLETT 
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Minél kevesebb legyen a burkolt felület, alkalmazzunk helyi építőanyagokat (mészkőzú-
zalék, andezit kiskockakő, fa), törekedjünk az épületen megjelenő anyagok használatára a 
kertben is, így a ház és a kert összhangja növelhető. A kevésfajta, egységes anyaghasználat 
harmonikussá teszi a kertet, ráadásul sokszor az egyszerűbb, olcsóbb a szebb.

A fűkaszálék, levágott ágak, lehullott levelek és konyhai 
hulladék komposztálásával jó minőségű termőföldet készít-
hetünk, amit felhasználhatunk a kertben. Az összegyűjtött 
esővizet használhatjuk öntözésre, ezzel csökkentve a vezeté-
kes víz felhasználását. 
Gondozzuk a házunk előtti zöldfelületet is, ez hozzájárul a 
rendezett településképhez, és a saját házunk is „jobb színben 
fest” majd; itt egy-két, könnyen fenntartható, karakteres 
cserjét, évelőt használjunk, amelyekből nagyobb foltokat 
lehet kialakítani.
Nézzünk körül a szomszédunk kertjében, a nála jól bevált és 
szépen fejlődő növények a mi kertünkben is jól érzik majd 
magukat. Cseréljünk növényeket!

A geometrikusan kialakí-
tott burkolatokat lágyítják 
a melléjük ültetett évelők és 
alacsony cserjék.

239



 TÁMFALAK
A támfalak a szintkülönbségek áthidalására szolgálnak ott, 
ahol a természetes rézsűknek már nincs helyük, vagy a lej-
tésszög miatt a rézsű állékonysága nem biztosítható. A falak 
építése mindig komoly költséget jelent, ezért csak ott alkal-
mazzuk, ahol valóban szükségesek. A növénnyel beültetett 
vagy gyepes rézsűk kialakítása olcsóbb, bár fenntartásuk 
energiaigényesebb.
A nagy magasságú egybefüggő falak nyomasztóan hatnak, 
ezért inkább több kisebb lépcsőből alakítsuk ki azokat. A 
szintek között alkalmazzunk rézsűt, vagy vízszintes, 1-2 
méter széles, növénnyel beültetett felületet, ez vizuálisan is 
csökkenti a fal magasságát, valamint humanizálja az össze-
függő burkolt függőleges felületeket.
Ha tudunk, alkalmazzunk helyi építőanyagokat! Alkal-
mazkodjunk az épületben, kerti burkolatoknál használt 
építőanyagokhoz! A támfalak anyagát mindig a terhelés 
nagysága határozza meg. Egy méternél magasabb szintáthi-
daláshoz mindig kérjük ki tervező segítségét, mert itt már 
statikai számításokra is szükség van! Célszerű, hogy a támfa-
lak helyét és ritmusát tájépítész szakember jelölje ki.
A terméskőből és téglából készült támfalak épülhetnek szá-
razon rakva, habarccsal vagy beton hátfallal is. A beton- és 
vasbeton falak inkább modernebb épületekhez illenek, egy 
szép zsaluzattal lehet a felületüket izgalmasabbá tenni, és 
célszerű növénnyel befuttatni ezeket. Alacsonyabb falakat 
építhetünk rönkfából, gerendából is, ezek igen szép felületet 
adnak a kertben. Ne keverjük a különböző típusokat egy 
kerten belül!
A beton máglya- és rácsfalak (népszerű betontálcák) építését 
kerüljük. Ezek helyigénye sokszor hasonló a rézsűéhez, de az 
elemek hamar felmelegszenek, ezért a beültetett növények 

földje hamarabb kiszárad. Az előregyártott betonelemek általában nem esztétikusak. Az 
ilyen falak fenntartása nagyon munkaigényes; a nem megfelelően ápolt és öntözött növé-
nyek kipusztulásával rideggé, nyomasztóvá válnak, elcsúfítják a kertünket. A gabion (kőko-
saras) támfal csak növényzettel befuttatva ajánlott.

A betontálcák hamar felme-
legszenek, ezért a beültetett 
növények földje gyorsan 
kiszárad, elhanyagolt látványt 
eredményezve
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 VILLÁMÁRVIZEK
Az klímaváltozások miatt számolni kell hirtelen nagy meny-
nyiségű csapadék, majd villámárvizek megjelenésével.A vil-
lámárvizek elleni védelemre jó külföldi példák (Pickering) 
vannak. Azokon a helyeken, ahol az elöntés az épített környe-
zetet fenyegeti a hazai gyakorlatnak megfelelően növelni kell 
a meder vízszállító képességét. Ott azonban, ahol van hely a 
víz megtartására, tárolására, az ártérre való kiléptetésére, cél-
szerű erre törekedni. Ez ugyanis csökkenti az árvízcsúcsokat 
és az eltűnőben lévő vizes élőhelyek térnyerését valamint a 
vízmegtartást is segíti, mely a klímaváltozás hatására egyen-

letlenebbé és szélsőségesebbé váló csapadékviszonyok miatt egyre fontosabbá válik. Ahol a 
település vízgyűjtő területe erdőkkel borított, jó megoldás lehet nagy számú rönk és rőzsegátak 
építése helyi faanyagokból, melyeken át egy bizonyos mennyiségű víz még szabadon folyhat, 
egy adott vízhozam felett azonban kilépteti a patakot az ártérre. Ezzel lassítja a lefolyást, vizet 
tart meg, de semmilyen maradandó beavatkozással nem károsítja a patak és az erdő ökoszisz-
témáját, vagy gátolja az édesvízi fajok mozgását. Ahol a vízgyűjtők területe szántó és legelő, ott 
az alkalmazott kisvízfolyások elrekesztése mellett a patakot több helyen a természetes mélyen 
fekvő területekre lehet kiterelni, illetve az ideiglenes vízfolyások útját a domboldalon hosszan 
végigfutó pallógáttal elrekeszteni. (forrás:WWF)
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KONKLÚZIÓ, 
JAVASLATOK
 EGYÜTTMŰKÖDÉS

EGY LÉPÉSSEL ELŐRÉBB…
A sikerre ítélt stratégiák sajátossága, hogy átfogónak kell len-
niük. Belülről és nem felülről kell, hogy fakadjanak, ezért a 
szemléletformálás rendkívül jelentős lépés. 
 „A kősziklák kora lejárt, a kis kavicsoké a jövő!”- mondta 
Teller Ede1 . A 10 falu együttműködésére építő, ma is nagyon 
aktuális Szent Istváni intelem alapján a régiót alkotó telepü-
léseknek az együttműködés és a közös gondolkodás irányába 
kell elmozdulniuk az arculat terén is. 
A jövő a kooperáción alapuló erős versenypozíció, az egyéni 
versengések helyett. A kooperáció egyik terepe a kézikönyv-
ben megadott régiós összefogó elemek (közterületek, vasúti/
autós/kerékpáros megállóhelyek, információs rendszer, zarán-
dok/gasztro/bor/aktív/egészségturizmus, mezőgazdaság és az 
ezekhez kapcsolódó építészeti és táji beavatkozások) közös 
megegyezésen alapuló, egységes, vagy valamilyen szempont-
ból (anyaghasználat, színek stb.) kialakítása. Ideális esetben 
egy térség tudja, mit szeretne, és ahhoz mire lenne szüksége.
Fontos lenne, hogy a helyi/megyei/országos pályázatok ki-

1  Teller Ede egy hazai, szegedi előadásán hangzott el ez a mon-
dat, melyet Rostás László segítségével ismertünk meg

írásakor, az egyes célok meghatározásakor mindenki számára 
rendelkezésre álljon ez a kézikönyv, mely nem más, mint az 
adott régióról szóló rendszerezett tudás. Tudás az értékekről, 
a csak erre a vidékre jellemző egyediségekről – legyen az építé-
szeti vagy tájépítészeti -, melyeket fontos megőrizni, helyreál-
lítani és új beavatkozás során figyelembe venni, tovább szőni.
Rendkívül sok kárt okozhatnak a térségi sajátosságoknak, 
hagyományoknak ellentmondó, azokat figyelembe nem vevő 
pályázatok, fejlesztések. Fontos tudni, hogy ma sok esetben 
mind a települések mind pedig a lakosság számára az egyedüli 
tőkét e pályázatok támogatása jelenti. Egy-egy rossz döntés 
következtében pedig évtizedekre, vagy annál hosszabb időre 
sérül a településkép, az arculat. Az kooperáló, közös alapel-
vek mentén mozgó települések számára behozhatatlan előnyt 
jelentene, ha az állami szinten meghatározott pályázati cél 
meghatározásánál figyelembe vehetnék e kézikönyv megál-
lapításait, miközben az adott pénzösszeg egy jól előkészített 
helyi terepet célozhatna meg az „egy lépéssel előrébb” gondo-
lat jegyében. Ehhez az építész, főépítész, tájépítész komplex 
látásmódja szükséges. Ideális esetben a mag jól előkészített 
terepre hullik!

 KIS ÉS NAGY LÉPÉSEK
Egy település, legyen az egy kisközség, vagy éppen egy 
város több szinten, és több féle eszközzel munkálkodhat 
a minőségi, élhető és esztétikus arculat elérésén. A közte-
rület „mindent visz” – mondhatnánk: még rossz állapotú 
épületállomány esetén is keretet ad, összefog, és kedvező 
benyomást kelt. Katalizátor szerepe van: sokszor egy jól 
átgondolt közterületrendezés hozza magával a környező 
épületek megújulását! 

A beavatkozások szintje függ az aktuális anyagi szintjétől. 
Ugyanakkor már a legelső lépés, a penetráló tényezők el-
vétele (bódék, elavult táblák, ottmaradt törmelékek, hul-
ladékok eltávolítása) is látványos eredményt hoz. Ennél 
lényegesebb a hozzáadás, amely építési tevékenységgel, 
közterület rendezéssel jár. Ezek évtizedekre meghatározzák 
egy térség összképét, így nem mindegy, hogy milyen alap-
elvek mentén történnek. A Pilis térség esetén elvárható, 
hogy a kooperáló települések egyes, meghatározott beavat-
kozások esetében az egységes arculat irányába mozdulja-
nak el. Ez nem jelenti a sokszínűség elvetését. E kézikönyv 
segít az egyéni arcélek felismerésében, ugyanakkor felhívja 
a figyelmet a közös vonásokra, azok tudatos továbbvitelére.
A térségben eddig kihasználatlan lehetőség a helyi támoga-
tó-, ösztönzőrendszer, mely az arculat szempontjából nél-
külözhetetlen, bár vannak úttörők (Budakalász, Tahi). Az 
értékőrző felújításokat, homlokzatmegújításokat külön-
böző módokon szükséges támogatni (adókedvezmény, fő-
építészi szakmai segítségnyújtás, pénzbeli támogatás stb.), 
ezzel a motiváló erővel eddig nem élt ez a térség.

 ÉRTÉKEK ŐRZÉSE
A megőrzendő építészeti karaktert a hasonló tömegű és 
részletkialakítású, gyakran önállóan nem, vagy csak né-
hány részletében értéket jelentő épületek együttese jelenti. 
Napjainkban a településkép, és az egyes épületek egyaránt 
meglehetősen elhanyagolt állapotban vannak, így a fent 
leírt érték sokak számára nem érthető. Terhes örökségnek 
látják sokan, amelytől szabadulni igyekeznek, akár bontás 
árán is. Meggyőzésükben nagy szerepe van a főépítésznek, 
az arculati kézikönyvnek és a helyi közösségnek egyaránt. 
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Az örökség ápolásának és gondozásának terén tennivaló 
akad bőven. Az épületek zöme ma is veszélyeztetett álla-
potban van, sokuk – ha éppen nem magától dől össze -, 
engedély nélkül, észrevétlenül bontódik el.  

A korszerűsítés (megújuló energiák, hőszigetelés, nyílászá-
rócsere stb. valós igény, melyeknél településképi szempon-
tokat is figyelembe kell venni. A praktikum és az esztéti-
ka nem zárja ki egymást, ennek tudatosítása folyamatos 
feladat. Ebben szalmai segítséget kell adni a lakosságnak, 
önkormányzati vagy egyéb állami beruházás esetén pedig 
példát kell mutatni.

A természeti értékek védelme ki kell hogy terjedjen az 
agresszíven terjedő, tájidegen növényfajok távoltartására. 
Számos eljárás létezik a felhagyott bányák újrahasznosítá-
sára, rekultivációjára, melyek az értékőrzésen kívül az ide-
genforgalmat is növelik.

Nem szabadna támogatni az idegenforgalomhoz kapcso-
lódó nagyobb léptékű épületek megjelenését a térségben 
(lásd Visegrád) hiszen olyan jelentős forma- és léptékvál-
tást képviselnek, melyek nem tudnak a tájjal, a település 
egyéb területével szervesülni.

 TURIZMUS
A Pilis térsége az ország egyik legjelentősebb turista cél-
pontja lehetne, számos lehetőség azonban kiaknázatlan. 
Javasolt a romok nem romokként való kezelése, a digitális 
technika vagy egyéb kreatív megoldások (nem feltétlenül a 
visszaépítés, de az sem kizárt) igénybe vétele a föld mélyén 

rejlő értékek bemutatására (őrtorony, királyi vadászkastély, 
monostorok stb.) A Pilist behálózzák a zarándokutak, ezek 
kiszolgálóelemei azonban hiányoznak, noha azokat egyéb 
célokra is lehetne használni, hozzá kapcsolódhatna egyes 
ipari vagy mezogazdasági épületek (magtárak, csűrök) ér-
tékörző felújítása. A viziturizmus a lehetőségekhez képest 
alulreprezentált és infrastruktúrája teljes mértékben hiány-
zik.

Mind az aktív (kerékpározás, természetjárás, téli sportok, 
viziturizmus), mind pedig a vallási turizmusnak vannak 
arculati vonatkozásai (esőbeállók, információs táblarend-
szer, parkolók, hulladékgyűjtők stb.) melyeket egységben 
érdemes csak kezelni. Miután ezek egymást átfedő hálóza-
tok, nem szerencsés, hogy jelenleg a térségben nem jelen-
nek meg egységes, minőségi arculattal. 

 FELKÉSZÜLÉS A JÖVŐRE
Jó pályázati célokkal, a régi-új tudás megosztásával, a 
kooperáció mentén lehet életképessé tenni a térséget. A 
jövőben olyan fontos és égető problémákat kell orvosolni 
mint az elvándorlás növekedése. A Pilishez – mint az or-
szág minden szempontból egyik legősibb, legsokoldalúbb 
vidékéhez - egy ahhoz méltó méltó turisztikát és vendég-
látói attitűdöt és építészeti környezetet kell kialakítani. 
Mindeközben új kihívásokkal kell szembenézni: a klí-
maváltozás és következményeként a természeti környezet 
változása tudatos emberi magatartást követel meg a károk 
mérséklése, az esetleges előnyök kihasználása, a megelőzés 
céljából illetve az új feltételekhez történő illeszkedés meg-
valósítására. 

FONTOS LENNE MINDEN ESZKÖZZEL 
TÁMOGATNI

▶ A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyo-
mányőrző és a tájképet megőrző gazdálkodás támo-
gatását, a szőlő újratelepítését az arra alkalmas terü-
leteken, a gyümölcstermezstést (bogyós gyümölcsök, 
alma). Azaz a helyes és hagyományos tájhasználat 
segítését. A biogazdálkodás teljes mértékben kihasz-
nálatlan.

▶ A kulturális örökség, a településszerkezet és település-
kép megőrzését

▶ A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható tu-
rizmus fejlesztését, a helyi értékek bemutatását

▶ Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncent-
rált területhasználat kialakulásának megelőzését vagy 
tudatos irányítását, az időben és térben koncentrált 
vendégforgalom szétterítése, a szezon meghosszabbí-
tásával, sokoldalú turisztikai kínálattal

▶ A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó 
lakóhelyként kell megőrizni a frekventált települése-
ket.

VILÁGÖRÖKSÉG? 
A Pilis térségének, mint Világörökség várományos hely-
színnek jelentőségét részben  az a meglepő tény, adja, hogy 
ez a királyi erdő ma is pontosan ott van, ahol a közép-
korban. Az alapító szellem impulzusa ezer év után hat, 
melynek mi vagyunk az örökösei. További fennmaradása 
és tényleges Világörökségi cím elnyerése tőlünk is függ.  
Jogos igény, hogy e különleges térség egységes hangulatot, 
harmóniát, jelentőségéhez illő építészeti nívót tükrözzön.
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PILIS 
ÉTAK 
 
Beérkező vélemények, észrevételek és a szerzők válaszai (vastagított betűvel). 
 

I. „Kis (rövid) kézikönyvre” vonatkozó észrevételek 
 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 
 
 

A Pilis ÉTAK rövidebb verziója szintén igényes munka, azonban a külterület táj 
használatával, értékeivel, figyelembe veendő esztétikai szempontjaival kevésbé 
foglalkozik. A beépítetlen jellegű, mint speciális települési minőség nem jelenik meg. A 
„Tájhasználat” fejezet leginkább nagyon röviden az erdőhasználatról, az egykori 
kolostorokról, a bányák meglétéről ír, mezőgazdasági tájhasználatként csupán a beépült 
kerteket említi. A „Beépítésre nem szánt területek” fejezetben a szőlőterületek, fasorok és 
a bányák kerülnek röviden megemlítésre.  
 
A beépítetlen jelleget, mint a középkor óta meglévő jellegzetességet jobban 
kihangsúlyozzuk.  
 
A gazdasági épületekre vonatkozó ajánlás a 
nemes arányokra és a természetes anyaghasználatra való felhívás csupán. A tájhasználat, 
a meglévő, sajátos jellegzetességű karakterek, a külterületek sajátosságai 4 kurta oldalban 
jelennek meg. Ez a rövidség nem lényegre törő, inkább szemezget a pilisi táj 
gazdagságából, így azt nem igazán jellemzi, nem ad esztétikai szempontokat a 
tájhasználathoz.  
 
Igazgatóságunk információ szerint az ÉTAK célja a települések 
külterületével, a tájjal, a tájhasználattal, a tájban való építészet esztétikai kihívásaival 
való tájegységi szemléletű gondolkodás összefoglalása, illetve a tájegység jövőképének 
megfogalmazása volt. Ezen célokat ezen rövidebb változat nem teljesíti, a pilisi 
tájhasználat szempontjait, irányait, jövőjét nem jeleníti meg. Rövidebb dokumentáció 
nem tekinthető a hosszabb anyag kivonatának, összegzésének sem. Mindemellett szép, 
igényes, esztétikus kiadvány, de kérdés, hogy mire lehet majd használni. 
 
Az ún. rövid könyvhöz Megrendelőnk részletes tartalomjegyzéket adott, kibontandó 
témákkal, ezt követtük kidolgozásakor. A hosszú könyv foglalkozik részletesebben a feti 
kérdéskörrel. 
 
 
 
 
 

 

II. Hosszú kézikönyvre beérkező javaslatok 
 
Természetjáró Szövetség 
 



- 204.oldal A kevésbé jelentős nyomvonalak mellett javasoljuk feltüntetni az Országos Kéktúra 

nyomvonalát, ami nemcsak hosszútávú európai, hanem a legjelentősebb országos ismertségű 

jelvényszerző túra útvonala is egyetemben.  

Pótoljuk. 

- -205.oldal „Bakancsos turizmus” Javasoljuk a blokk leírást bővíteni, a klasszikus értelembe 

vett természetjárás előnyeit, érdemeit kiemelni, a térség természeti adottságait előtérbe 

helyezni,a zarándoklatok bemutatását ugyanakkor szűkíteni. Ezt a két műfaj között jelentkező 

jelentős érdeklődési és látogatószám béli különbség indokolja. Felméréseink alapján a 

rekreációs, prevenciós túrázók létszámának mindössze egy tizede az, aki szakrális 

indíttatásból húz túrabakancsot. Kérem, hogy engedjen meg egy személyes észrevételt: 

általános értelembe a túrázás jelentősége a természetes környezet által kínált 

kikapcsolódásban, élményekben rejlik. Ezen túlmutatva a túrázó indíttatása elsősorban az 

egészséges életmód megőrzése, a testmozgás, másodsorban a testi, lelki és szellemi 

feltöltődés. Abban egyetértek Önnel, hogy országosan a térség ezoterikus, szakrális 

szempontból a kiemelkedő helyszínek egyike, ugyanakkor a túrázásban érintett célközönség 

megszólításakor célszerű harmonikus egyensúlyt teremteni a tájegység vonzó elemei között. 

"807 km jelzett turistaút van a Pilisben": Javasoljuk következetesen a Pilis térség kifejezést 

használni, kizárva ezzel a félreértelmezések eseteit. Például egy konkrét turistaút 

meghatározásakor a szerkezeti elkülönülés miatt van jelentősége megkülönböztetni a Pilist 

és a Pilis-térséget. Javasoljuk továbbá a több mint 800 kilométer szóhasználatot, ugyanis az 

útvonal teljes hossza akár napi szinten is változhat a külső tényezők miatt. Egy ilyen folyamat 

eredményeként 2-3 éves távlatban akár 100 kilométer eltérés is lehet.  

Törlés nélkül ugyan, de megtesszük a kért kiegészítéseket a bakancsos turizmusra vonatkozóan.  
 

- -212.oldal „Közterületek-Zarándokhelyek”: Javasoljuk a zarándokhely címszó helyett a 

turistaházat használni a félreértelmezések elkerülése érdekében. A 173/2003. (X. 28.) Korm. 

rendelet (a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról) hatályban lévő 

rendelkezései pontosítják a turistaház, kulcsosház fogalmát. 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300173.KOR) Ugyanakkor szeretnénk gratulálni és 

elismerésünket kifejezni a kiadvány tudásalapú tartalmához, harmonikus és stílusos 

szerkesztéséhez. Igazi öröm volt átlapozni, gyönyörködve, szinte letehetetlenül olvasgattuk 

leírásait. Bízunk benne, hogy kiadványuk eléri a célját és követendő iránymutatást ad a térség 

építészeti fejlesztéséhez, hagyományainak megőrzéséhez. 

Az elnevezést javítottuk. 

 

 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 
 
Az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv (ÉTAK), ahogy nevében is szerepel a 
tájegység építészeti szempontú megközelítését jelenti. Az építészeti szemléletű 
megközelítés során táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiakat tartjuk a 
legszükségesebbnek meghatározni egy Tájegységi Arculati Kézikönyvben: 
· a beépítés, illetve a területhasználat, vagy a természeti adottságok szempontjából eltérő 
jellegzetességű, tájegységi léptékű tájak elkülönítése, jellegzetességeinek meghatározása 
különös tekintettel a természeti és táji értékekre; 



· természetvédelmi szempontból, a hagyományos tájhasználat, vagy a kedvező tájképi 
adottságok szempontjából szükséges beépítetlenség megőrzésének megjelenése; 
· természetvédelmi szempontból, hagyományos tájhasználat, vagy a kedvező tájképi 
adottságok szempontjából szükséges a beépítés mértékének meghatározása (korlátozása, 
visszaszorítása); 
· külterületen, beépítésre nem szánt területeken a tájbaillesztésre vonatkozó ajánlások 
megjelenése. 
 
Elsősorban ezen szempontok megjelenését vizsgáltuk az ÉTAK-ban, mert álláspontunk 
szerint a táj, illetve a tájegység arculatát, esztétikai megjelenését az építészet 
szempontjából nézve a beépítés sűrűsége határozhatja meg leginkább. A természet és a 
tájképi értékek hosszú távú megőrzése kulcsa egy tájegység kedvező esztétikai 
megjelenésének, értéket jelentő arculatának. Ezért fontos, hogy miként érintik beépítések 
a természet, és/vagy tájképi értékkel rendelkező területeket. Természetesen a beépítés 
intenzitása mellett az épületek, építmények tájba illesztése is kiemelkedő fontosságú. 
Áttekintettük a tájegység étékeinek, jellegzetes területhasználatainak leírását is, 
igyekeztünk feltárni mindezekkel kapcsolatos hiányosságokat, vagy hibákat. 
 
 
A Pilis ÉTAK hosszabb verziója sorra veszi a tájegységben megtalálható természeti 
értékeket, a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területeket. Kiemelkedő, 
hogy nem csak a védettségi kategóriák felsorolása található, hanem értékcsoportokként a 
különböző erdők, patakok, források, barlangok, növénytakaró, állatvilág is értékként 
feltüntetésre került.  
 
Kimaradtak azonban a természeti értékcsoportból a gyepterületek, 
melyek leginkább hegyi rétek, vagy lejtős sztyepprétek formájában kiemelkedő 
természeti értéket képviselnek, számos védett faj számára jelentenek élőhelyet a 
tájegységben, illetve a gazdag pilisi táj egyik jelentős elemei is. Itt hívjuk fel a figyelmet, 
hogy a nemzeti ökológiai hálózatot leíró részben szerepelnek a gyepterületek, mint a 
vegetáció gazdagságának egyik jellemzője, azonban tévesen homok pusztagyepek 
szerepelnek a leírásban, amely élőhely a Pilisben kevésbé jellemző.  
 
Pusztagyepek bizony előfordulnak a Pilisi medencék nevű kistájban és vannak pusztagyepek pl. 
Pilismarót homokos Duna-partjainál. 
23. oldalra kiegészítés: A hegységben igen gazdag a gyepterületek élővilága. A nemzeti park 
unikális botanikai értéke a magyarföldi husáng, ami a Pilis-tető sziklás gyepeiben és erdők 
szegélyén él; valamint a hegyi tarsóka egyetlen hazai állománya is itt található  
 
A természeti 
értékcsoportokat leíró részben pedig van egy „Patakok, lápos területek” bekezdés. A 
Pilisben, Visegrádi-hegységben lápok, lápos területek előfordulása nem jellemző. 
 

A Pilis itt, mint tájegység nem kizárólag a Pilis-hegységet foglalja magába, hanem 
egy nagyobb kiterjedésű, a Dunáig elnyúló, a Budai-hegység északi oldalát is 
magába foglaló területet. Ebben a térségben pl. a Szentendre és Pomáz, vagy a 



Dunához közeli területeken, patakok mentén közötti területen, a Dera-patak 
alsó szakaszán találhatóak vizenyős területek, ahova régen a Duna is kiöntött. 
    
"A folyó mentén, egyéb helyeken jellegzetesek a mocsárrétek, láp- és iszaptársulások, tocsogók" - A Visegrádi-

Dunakanyar kistájban  
(Magyarország földrajzi kistájainak növényzete) 
 
 
Részletesen és igényesen elemzésre került a tájhasználat, a meglévő, sajátos 
jellegzetességű karakterek, melyek között a külterületek sajátosságai is helyet kaptak. 
Elkülönítésre kerültek az erdők, ártéri erdők, bányák, szőlők és a mezőgazdasági 
területek. A mezőgazdasági területek esetében megfogalmazásra került a beépítetlen 
jelleg megőrzésének fontossága, a hegyvidéki erdők esetében, hogy csak indokolt esetben 
lehet épületet elhelyezni, illetve az ártéri erdő esetében, hogy épületnek nem minősülő 
építmények helyezhetők csak el. Valamivel erősebb hangsúlyozása lenne célszerű annak, 
hogy táj- és vagy természetvédelmi szempontból fontos a beépítetlenség megőrzése, mert 
a területhasználat megváltoztatásával, a beépítéssel épp azt a természeti értéket, vagy 
tájképi adottságot változtatjuk meg, amely a Pilis tájegység értékét képviseli. 
A kiegészítést megtesszük. 
 
Minden külterületi vagy természeti, táji értéket érinthető építés esetén (rekreációs célú 
fejlesztés, bányák, erdők, mezőgazdasági területek, Duna-part, vízfolyások esetében) 
megfogalmazásra kerületek a tájba illesztés, az építmények esztétikus kialakításának 
szempontjai, melyekkel Igazgatóságunk egyetért.  
 
Szükségesnek tartanák azonban 
hangsúlyozni a kézikönyvben, hogy mind a tájképi megjelenés, mint a természeti értékek 
szempontjából fontos olyan területek megőrzése, ahol semmilyen jellegű építés nincs, 
nem vezet oda turistaút, nem használható a vízi turizmus céljára, nincs tanösvény, pihenő, 
stb.Az esztétikai érzékenységgel megválasztott igényes példák alapján az a benyomás 
keletkezik, hogy ezen épületek, építmények bármely patak mentén, bármely ártéri 
erdőben, bármely gyepterületen megvalósíthatók a tájegységben. Igazgatóságunk 
azonban kiemelten fontosnak tartja, hogy különösen az ártéri erdőkben, a Duna-parton, a 
kisvízfolyások mentén, a természeti értékekben gazdag gyepterületeken maradjanak „nem 
használt” területek, mert ezen élőhelyek természetvédelmi szempontból igen érzékenyek, 
területi kiterjedésük csekélynek mondható, a fokozott emberi jelenlét pedig a 
degradálódásukhoz, eltűnésükhöz vezet. Szükséges lenne ezért a kompakt 
területhasználatra irányuló célok megfogalmazása, valamint a rendezett 
településszegélyek hangsúlyozása. 
A kiegészítést megtesszük.  
 
A kézikönyv Pilis Tájegységhez sorolja Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba és 
Pilisvörösvár településeket. Álláspontunk szerint Solymár és Pilisszentiván település 
leginkább a Buda-hegységhez tartozik mind földrajzi, mind természeti szempontból, de 
Piliscsabának és Pilisvörösvárnak is csak kisebb része tekinthető a Pilis részének. 
Álláspontunk szerint nem javasolt a Budai-hegység idecsatolása eltérő jellegzetességei 
miatt. 



 

A Pilis itt, mint tájegység nem kizárólag a Pilis-hegységet foglalja magába, hanem 
egy nagyobb kiterjedésű, a Dunáig elnyúló, a Budai-hegység északi oldalát is 
magába foglaló területet.  
Az elkészült kézikönyv összességében gondos munkát mutat, a tájegység 
jellegzetességet, gazdagságát mindenre kiterjedően jellemzi, jó szemléletű, az esztétikai 
célokat kellő érzékenységgel mutatja be. A kézikönyv átfogja a Pilis és a Visegrádi-hegység 
települései külterületének táji adottságait, értékeit, a tájhasználat esztétikai 
szempontjait. 
Kiegészítést nem igényel. 
 
 
 
 
  
 
III. Rövid és hosszú kézikönyvre megfogalmazott közös javaslatok. 
 
 
Honvédelmi Minisztérium 
 
 

 
 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
 
 
Szükségesnek tartjuk, hogy minden kiadványban legyen szó a hírközlési infrastruktúráról.  
Ha csak lehet mutassák be a jelenlegi helyzetet, ami adottságként az adott tájegységre jellemző mind a hálózatos, mind a 
mobil infrastruktúra tekintetében. 
 
Az egyes tájegységek arculatának kialakítása során nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének lehetőségét valamilyen módon biztosítani kell.  
Adjanak konkrét javaslatokat a jövő elképzeléseire vonatkozóan (jó példák fényképpel).  
Legyen hangsúlyos a meglévő infrastruktúrák (hírközlési és egyéb), építmények, épületek (víztorony, kilátó, templomtorony) 
igénybevétele, hasznosítása.  
 
 
Valamennyi kiadványban megjelenik, a földfeletti vezetékek földalá helyezésének igénye. Ez a tájkép védelme 
szempontjából mindenképp üdvözlendő, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez olyan jelentős költséggel jár, amelyet a 
leggazdagabb országokban is csak részben sikerült megvalósítani. Ezért csak ott lehet erről beszélni, ahol egy ilyen 
fejlesztésnek reális esélye van, mert a források rendelkezésre állnak vagy előteremthetők.  
Erre a Közterületek c. fejezet bevezetőjében kitérünk.  
Szintén fontos lenne hangsúlyozni az infrastruktúrát érintő beruházások (út, közmű) összehangolt tervezését és 
kivitelezését (csak egy alkalommal, a költségek megosztásával kelljen felbontani az útburkolatot).  
A kiegészítést megtesszük. 
A fogalmak tekintetében javasoljuk a „földkábel” kifejezés helyett a földfelszín alatti elhelyezést használni, mert a földkábel 
a hírközlési szakmában egy konkrét technológiát jelent. 
A szövegben javítjuk. 
A helyi védelemmel érintett területeken meg kell határozni a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 
anyaghasználatra vonatkozó követelményeket is (pl. A tájegységhez jobban illene, ha a hírközlési oszlopok 
anyaghasználatában a fa kerülne előtérbe, vagy az építmények az ott előforduló kő felhasználásával készülnének.)  
 
 



„A hírközlési létesítmények és más vonalas, hálózatos infrastrukturális elemek, mint pl. a légvezetékek vagy bázisállomások 
jellegzetes elemei egy-egy tájnak, így jelentősen befolyásolják annak arculatát. Ezen infrastrukturális elemek 
szolgáltatásaira, mint a nagysebességű internetre, mobiltelefon-hálózatra, vagy akár villamosenergia ellátásra folyamatos és 
növekvő lakossági igény jelentkezik, ami szükségessé teszi fejlesztésüket. Ugyanakkor vélt vagy valós egészségügyi hatásaik, 
látképet romboló megjelenésük miatt folyamatos tiltakozás is tapasztalható, ezért fontos, hogy telepítésük esztétikai és 
egészségügyi szempontból szabályozott legyen. Az egészségügyi szempontokat, biztonságos működtetésük feltételeit 
országos szintű szabványok és előírások szabályozzák, ugyanakkor az esztétikus, tájba illő megjelenésük a települések és 
tájegységek számára kiemelkedő fontossággal bír. A hírközlési létesítményeket, adótornyokat úgy helyezzük el, hogy 
tájképromboló hatásuk minél kisebb legyen. Ahol más előírás nem tiltja, lehetőség szerint használjuk a meglévő 
építményeket (pl. templomtorony, kilátó) az átjátszóállomások telepítésére.” Az idézett szöveg a Dél-Alföld bővített ÉTAK-
ban jelent meg és néhány jó példát bemutató fényképpel kiegészítve minden kiadványba javasoljuk.  
 
Úgy véljük, hogy az általunk használt rövidebb szöveg is a fentieket fogalmazza meg, a fotókkal történő kiegészítést 
megtesszük.  
 
Szintén említést kell tenni arról, hogy az adott terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhez elengedhetetlen a hírközlési 
ellátás fejlesztése. Az EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú lefedettséggel kapcsolatban 
kitűzött rövid- és hosszútávú célok teljesítéséhez szükséges a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése.  
 
A terjedelmi korlátok okán a rövid kiadványban ezt nem, csak a megoldás módját tartjuk szükségesnek közölni.  
 
Vezetékes infrastruktúra  
A Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DJP) kertében előreláthatólag 2025-ig több ütemben várhatók hálózatfejlesztések, 
melynek keretében túlnyomóan optikai hozzáférési hálózatot építenek ki a hírközlési szolgáltatók, amelyhez elsősorban a 
meglévő alépítmény hálózatokat, illetve ritkábban beépített területeken saját, vagy az elektromos kisfeszültségű, meglévő 
oszlopsorokat tervezik igénybe venni.  
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók zöldmezős beruházások esetén általában új, földalatti infrastruktúra kiépítését 
tervezik. Korlátozott mennyiségben kerülhet sor meglévő oszlopsoros hálózat kiegészítésére, vagy meghosszabbítására, 
kizárólag műszaki racionalitás alapján. A meglévő oszlopsoros hálózat felhasználására, közös (hírközlési, vagy elektromos) 
eszközök használatára a szolgáltatókat hírközlési jogszabályok kötelezik, ugyanakkor költséghatékonysági szempontok is 
szólnak mellette, hiszen az érintett hírközlési szolgáltatónak vállalnia kell, hogy az így elhelyezett vezeték egy későbbiekben 
bekövetkező áthelyezésnél osztja a tartószerkezeten lévő többi vezeték sorsát. Ez a megoldás a költségek megoszlása miatt 
könnyebbé teheti az oszlopok majdani eltávolítását, a hálózatok föld alá helyezését.  
A közterületfelújítások során a burkolatok (közutak, járdafelületek stb.), a zöldfelületek, a vízelvezető-rendszerek, s minden 
más infrastrukturális elem kiváltása megújítása lehet időben ütemezett, de történjen egységes koncepció alapján, hiszen 
ezek egymásra is hatnak, kiépítésük/átépítésük egymást is befolyásolják.  
 
Vezeték nélküli infrastruktúra  
A jövőbeni (és részben már a jelenben is zajló) fejlesztések kapcsán mindenképpen meg kell említeni a nagy sebességű 
mobil hírközlési hálózatfejlesztési projektet, melynek keretében az egész ország területén a meglévő tartószerkezetek 
felhasználása mellett számos településen várható új antennatartó szerkezetek (tornyok) elhelyezése. Továbbá már javában 
zajlik a legújabb 5G mobiltechnológia (vezető nélküli gépjárművek, speciális műtéti beavatkozások) elterjedését támogató 
projekt előkészítése, amely elsősorban gazdaságélénkítő szerepe miatt élvez prioritást és a meglévő hálózati kapacitások 
igénybevétele mellett új - főként kis-cellás bázisállomások – építmények elhelyezésével jár. A mobil hírközlési szolgáltatás 
akkor teljesíti az előfizetők által támasztott elvárásokat, ha az ügyfelek bárhol és bármikor, kiváló minőségben tudnak hívást 
kezdeményezni, vagy fogadni, különböző internetes alkalmazásokat (pl. GPS) letölteni. A mozgó (pl autóban utazó, vagy 
túrázó) előfizető szempontjából fontos követelmény, hogy a felépített összeköttetés cellahatárok átlépésekor ne szakadjon 
meg.  
Az új antennák telepítésének legfőbb oka, hogy a mobiltelefon-előfizetők számának növekedésével párhuzamosan növelni 
kell a hálózat kapacitását is, az új technológiához pedig részben új hálózati lefedettség kiépítésére van szükség.  
Egy-egy bázisállomás telepítése tervezésekor minden esetben szükséges figyelembe venni a terep adottságait, a 
környezetet (pl. szomszédos házak/objektumok magassága, környező fák/erdők magassága és lombozottsága, sűrűsége); a 
helyszín megközelítési lehetőségeit (pl. út, árterület stb.); a helyszín infrastrukturális adottságait; elektromos áram 
betáplálás megvalósíthatóságát.  
A nagyobb terület lefedését biztosító mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan és optimálisan működni, ha az antenna 
tipikusan 30-40 méteres magasságban helyezkedik el, de lehetőleg legalább 10 méterrel a környező tereptárgyak felett.  
 
A terjedelmi korlátok okán a rövid kiadványban ezt nem, csak a megoldás módját tartjuk szükségesnek közölni.  
 
 
Keresni kell a meglevő objektumok használatának lehetőségét (meglevő torony, víztorony, kémény, templomtorony, 
magasabb ipari létesítmények, lakóépületek, stb.). Az előfizetők igénylik az egyre magasabb átviteli sebességet, ami azt 
eredményezi, hogy egyre közelebb kell hozzájuk elhelyezni a bázisállomást, tehát nem elegendő a település szélére letenni, 



hanem azt be kell "vinni" a településre, az ilyen bázisállomások antennái viszont már alacsonyabban, meglévő 
tereptárgyakon, épületeken is elhelyezhetők és álcázásuk indokolt esetben elvárható. 
 
Ezen elveket szövegünk tartalmazza.  
 
 
Ennek megfelelően az alábbi kiegészítést tesszük:  
A teljes borvidék, mint Világörökség területén az elektromos és hírközlési hálózatok vezetékeit 
a földfelszín alatt kell vezetni, valamint törekedni kell a meglévők föld 
alá helyezésére. Trafóállomás trafóházban, süllyesztve,  
vagy épülettel egybefoglalva oldandó meg, amennyiben az 
szakmai indokok miatt nem helyezhető el egyéb területeken. A 
trafóház felületét a térségre jellemző homlokzati kialakítással, 
ajtajait és szellőzőrácsát, a főépítésszel egyeztetve, a közterületi 
bútorokra előírt RAL színkód szerint kell kialakítani, közvetlen 
környezetét takaró növényzettel parkosítani kell. Egyéb felszíni 
energiaellátási vagy hírközlési hálózatok építményei (átjátszók) 
elhelyezése csak meglévő objektumok felhasználásával, takart módon (templom tornyának süvege 
alatti takart terület) javasolt megtenni, amennyiben az érintettek hozzájárulnak. 
 
Fontos, hogy a hírközlési oszlopok anyaghasználatában a fa kerüljön előtérbe, az egyes építmények helyi kő 
felhasználásával készüljenek. 
 
Távközlési és adatátviteli berendezéseknél a közterületi infrastruktúrán való elhelyezés preferált, 
Közterületi infrastruktúrán belül javasolt elhelyezés: 

▶ közterületi lámpaoszlopba integrálva (kis gallérral takarva, azonos színre festve), 

▶ sportpályák melletti lámpákba integrálva, 

▶ zászlórúdba rejtve. 
Amennyiben ez bizonyíthatóan nem lehetséges, akkor meglévő épületen belül, egyedi elbírálás 
mellett, takartan létesíthető meghatározott funkciójú épületek esetében (templom 
padlástere, sportcélú építmény stb.), amennyiben az elhelyezés hiánya a szolgáltatás 
elvárható minőségét veszélyezteti. 
 
 
 
 
Magyar Építész Kamara 
 

 

 
 
 
Szerzőként támogatjuk azon javaslatot, miszerint az ún. hosszú kézikönyvek a szakemberek számára alátámasztó 
munkarészként kerüljenek a laikusoknak is szóló rövid kézikönyvek mellé, a kettő elválaszthatatlan.  
 



 
Nem igényel szöveges kiegészítést a könyvben, ellenben fontos, a legitimizációra vonatkozó javaslat. 
 

 
 
Úgy véljük, hogy a MÉK általános, mind a 7 kézikönyvre egységesen megfogalmazott észrevételeinek e része az általunk 
szerkesztett munkára nem vonatkozik, a készítők feltüntetésre kerültek, tartalomjegyzék a végleges kézikönyvben 
beillesztésre került.  

 
 
 
Az általános megállapításokból ránk vonatkozik a külföldi példák szerepeltetése, mely a képanyag töredékét teszik ki. 
Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan témák (hírközlési elemek esztétikus elrejtése, közterületi illemhelyek, pihenők stb.), 
melyekben fontos az olvasó látókörének szélesítése, ugyanakkor a képaláírásban minden esetben pontos magyarázat 
szól az adott illusztrációhoz, elkerülve a szolgai  másolás hibáját. Sajnos nagyon sok esetben nem találtunk a térség 
rangjához méltó jó példát, mint igény, vagy kérdésfelvetés azonban szükségesnek találjuk a téma szerepeltetését.  



 

 
 
A műemléki értékek tételes felsorolása helyett értékcsoportokban gondolkodtunk, azonban az értékek megjelenítése 
megrendelői elvárás volt. A többi észrevétel módosítást nem igényel.  
 



 
Módosítást nem igényel.  
 
 
IV. Rövid és hosszú kézikönyvre megfogalmazott közös javaslatok 
 
Ivókutak (működő) és illemhelyek kellenek, környezetük rendezésével.  
Villámárvizek: a patakok betonnal való kibélelése nem jó megoldás, kérnek erre alternatívát.  
Esztergomból Búbánatvölgy, pincesor is a Pilishez tartozik. 
Légvezetékek, EON rendszeres fakivágása – átgondolt településfejlesztés. 
Szőlők visszatelepítésének segítése, mely egykor hozzátartozott a térség arculatához.  
Esztergom Búbánatvölgy becsatolása a térségbe. 
 
A fenti észrevételeket átvezettük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


