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Visegrád Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően Települési Arculati Kézikönyvet készíttet a helyi 

táji, települési és építészeti értékekről, a helyi településképi 

rendelet megalapozása céljából.  

Fontos, hogy tudatában legyünk; minden építésünk, 

környezetalakítási döntésünk (ház- és kertépítésünk, -

bővítésünk, -alakításunk) az egész települési közösséget 

érinti, nyomot hagy, és része egy generációkon átívelő 

folyamatnak.  

Minden településnek joga és lehetősége van arra, hogy 

társadalmi kapcsolataira, történéseire, helyi hagyományaira a 

kívülről érkezőknek csak annyi rálátást engedjen, amennyit 

számára jól esik, értékrendjük azonban - akarják vagy sem - 

leplezetlenül megmutatkozik abban, ahogy lakói a fizikai 

környezetüket alakítják.  

A megkülönböztetett figyelemnek kitett települések sajátos 

helyzetben vannak; településarculatuk nem csak lokális ügy. 

Visegrádra, mint a magyar történelem kiemelt szerepű 

központjára és a hazai turizmus egyik legfontosabb 

célterületére ez nagyon igaz. 
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A történeti múlt, a nagy belföldi és nemzetközi látogatottság 

rangot jelent és elvárásokat támaszt. A történelmi örökség a 

kívülről érkezőknek vonzó, a helyieknek tartást ad, identitásuk 

alapvető része. A megtekintésre érdemesnek tartott műemlékek 

mellett azonban van a városnak egy folyamatosan változó, 

alakuló saját arca, karaktere. Hogy ez milyen és mennyiben méltó 

a táji/természeti, a szellemi és épített történelmi örökséghez, 

nagyban függ a lakóinak elkötelezettségétől, igényességétől.  

Nehéz egy településnek a történelmi múlttal és épített 

örökséggel úgy együtt élni, hogy saját korának művei az 

elődökéhez szervesen kötődve, de önmagukban is értéket 

teremtsenek, és ahhoz ne kelljen felvállalni a nosztalgiázó, 

visszamerengő attitűdöt. Szerencsés az a település, amely élő, 

erős helyi kötődésű, jól működő közösséggel rendelkezik. 

Olyannal, amely a múltat közös alapnak tekinti, azonban 

életképes települési jövőképpel is bír, és ez a környezete 

alakításában is érvényre jut. 

Ehhez kíván jelen Település Arculati Kézikönyv segítséget 

nyújtani, melyhez a törvényileg előírt, kötelező társadalmi 

egyeztetésen túl, kérdőíves felmérések is készültek. A két kérdőív 

a helyi lakosok és a napi szinten a városhoz kötődők, valamint az 

alkalmilag odalátogatók, turisták véleményének a feltérképezését 

célozta. Bár a válaszadók száma nem tekinthető reprezentatívnak 

(57 illetve 33 fő), a kérdésekre adott válaszok tartalma és 

összképe mégis figyelmet érdemel. Tanulságaik ezért bekerültek 

az anyagba. 

 

 

 

 
Thaler Tamás helyi lakos fotója 
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Visegrád a Duna jobb partján helyezkedik el, a Dunakanyar 

központjában, Nagymarossal szemközt. Fekvésének 

különlegességét nem csak a közvetlen Duna-parti helyzete 

adja, hanem a túlparti Börzsöny-hegység Szent-Mihály hegyét 

széles ívben kerülő folyó tágas kanyarulata. Bár a Duna a 

meghatározó folyó, a táj karakterét számos, a Duna 

vízrendszeréhez tartozó további természetes vízfolyás, patak, 

forrás jelenléte alakítja, melyek több helyen a település 

beépített területét is át-meg-átszövik. A domborzat és vízrajz e 

fenti változatossága a város legszebb természeti adottsága, 

amelyet tovább gazdagít a dús növényzet - a hegyvidéki 

természetközeli erdőségek, a dunaparti sáv visszatelepülő 

ártéri növénytársulásai - és a jellemzően levegős, laza 

beépítés. Ha a település egészének arculatát nézzük, szinte 

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 találkoznak egymással.  
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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, kisebbrészt örökzöld 

növényzet elengedhetetlen eleme, mely szinte 

hangsúlyozza, kiemeli a topográfiai adottságokat.  

A táj és a település viszonya, a fent említett arány a 

beépített és beépítetlen területek között csak a település 

nyugati végén bomlik meg, ahol megjelennek az 

idegenforgalom nagyobb léptékű szolgáltató épületei. 

Visegrád a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzetéhez tartozik, 

a gyógyturizmust is vonzó gyógyvízzel. 

A város kis területe (közigazgatási terület: 33,27 km²), 

alacsony lélekszáma (1832 fő), mai falusias-kisvárosias 

karaktere ellenére sem vitatható, hogy a magyar 

településhálózat történelmileg egyik legmeghatározóbb 

„eleme”, amely különösebb pátosz nélkül őrzi az értékeit, 

és viseli a már említett megkülönböztető figyelmet.   
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A térség és a település történetének bemutatása nem feladata jelen kézikönyvnek, ezek 

számos, jól dokumentált kutatási anyagban és publikációban megtalálhatók. 

 

Néhány fontosabb, a mai Visegrád szempontjából is meghatározó momentumot azonban ki 

kell emelni gazdag történelméből:  

 

A térség kiváló stratégiai helyzetéből adódóan része volt a Duna-menti római kori 

erődláncolatnak, melynek ma fellelhető nyomai (Szentgyörgypusztán, a kisoroszi révnél, ill. 

a kőbánya közelében feltárt őrtorony, a Gizella majornál a késő római erőd nyomai) 

országosan védett műemlékek. A korabeli folyómenti hadászati út nyomvonalán épült ki a 

későbbi Esztergom - Buda közti középkori kereskedelmi útvonal, amelyen Visegrádnak 

ellenőrző és vámoltató szerepe volt, és amely - 11. számú országos útként - ma is 

meghatározó feladatot tölt be a térség közlekedési hálózatában. 

 

A jelenlegi településközponttól délkeletre található Sibrik-domb római katonai tábora a 

dunakanyari limes egyik legfontosabb erődítménye volt, majd később Visegrád vármegye 

központja, és az ispáni vár helyszíne. Jó pozíciója, védettsége révén kezdetektől hosszú 

ideig a településfejlődés magja, központja; a történelmi kontinuitás helyszíne a rómaiaktól, 

a szlávokon át, a honfoglaló magyarokig. Majd csak a Fellegvár 1250-es évek-beli építése 

után veszti el a jelentőségét, és tolódik át e központi szerepkör a Kálvária domb alatti 

területre. E középkori, szlávok lakta település emlékét ma már csak a település neve 

(„magas vár”) és néhány egyéb földrajzi elnevezés őrzi. A Sibrik-domb ma kiemelten védett 

régészeti lelőhely, a Római castrum alapfalai pedig országos műemléki védettség alatt 

állnak. 

 

A geopolitikai és a különleges táji adottságok (a folyóparti helyzet és a védettséget adó 

domborzat) magyarázza, hogy az Esztergom – Visegrád - Buda települési hármas kezdettől 

a magyar állam és egyház szervezet központjai és az állandó helyét jóideig kereső magyar 

királyi székhely fókuszterületei voltak. Visegrádnak igazán a 14. század 20-as éveiben, 

Károly Róbert regnálása idején sikerül kiemelt politikai és diplomáciai - fővárosi – pozícióra 

szert tennie. A megkülönböztetett királyi figyelem indította el a település városiasabb 

fejlődését.  Az uralkodó nevéhez fűződik a Duna-parti királyi palota és kertje építésének 

kezdete, mely kisebb-nagyobb szünetekkel az 1400-as évek elejéig zajlik, majd egy fél 

évszázados hanyatlás után a Mátyás király nevével jelzett látványos tovább-illetve 

újjáépítések során teljesedett ki.  
A Fellegvár és Királyi palota többszázezer turista kedvelt célpontja, az utóbbi 1985 óta a 

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok színhelye. 

 

 
 

 

 

 
Fotók: CIVERTAN 
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A XV. század közepe táján kialakult város már két városrészből állt; az alsóvár és a palota 

közt húzódó területen németek laktak, a nagymarosi révnél (a mai Apátkúti-patak, a 

hajdani a Szt. György patak két oldalán) pedig magyarok. Ezt követően a településfejlődés 

magja ez utóbbi terület lett, központjában a későbbiekben megépült barokk római katolius 

templommal. 

 

Ugyanaz a regionális helyzet, amely a viszonylagos békeidőben elősegítette a város 

látványos virágzását, a viharosabb történelmi helyzetben drámai pusztulást eredményezett. 

Nem meglepő, hogy a XVIII századig változó politikai és háborús közegben a település 

drasztikus szerepvesztésen és fizikai állagromláson ment keresztül, amelynek 

következtében - a meglévő struktúrán, de - újra kezdődött a településfejlődés. Politika 

súlyának elvesztése, településhálózati szerepének gyengülése lenyomataként szolid 

falusias-kisvárosias települési morfológia jött létre.   

 
E történelmi jelentőségű településen tehát a folytonosság téri lenyomata igen összetett. 

Miközben a tájszerkezet, a település téri helyzete a főbb térségi és a települési szerkezeti 

vonalak jellemzően megőrződtek, a dicső múltra utaló városépítészeti és építészeti elemek 

csak szórványosan, „objektum”-szerűen jelennek meg. A hajdani viszonylatban városias 

település átadta a helyét egy, léptékét, lakosszámát, és összképét, karakterét tekintve 

inkább falusias/kisváros fejlődésnek. 

Az XIX. század fordulóján a településképben markáns új elemként jelentek meg a 

Salamontorony alatti villák és szanatóriumok szórtan elhelyezkedő tömegei. Visegrád, mint 

gyógyhely és, mint egészségesen jó levegőjű, nyaraló és/vagy lakóhely számos jómódú 

családot csábított ide. A Latinovits-palota és vadászház, a Pálffy-Daun-palota voltak a 

nagyobbak, impozánsabbak, de a középkori német város helyén számos, különböző méretű 

igényes villa és nyaraló épült meg (a Szukováthy-villa, Podhradczky-villa, Görgey-villa, 

később a Vár Szálló, a Zsitvay-nyaraló, az Orencsák-ház), a falutól leszakadó, egyfajta 

urbánus szellemiséget és kulturáltságot képviselő önálló településrészt létrehozva. 

Számos villa lett a magyar kultúrtörténet fontos része; közülük leginkább a Görgey Artúrhoz 

kötődő emlékek nevesültek, aki évtizedeket töltött Visegrádon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: CIVERTAN 
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Visegrád ma a falusi és kisvárosi lépték között lavírozik. 1-2 nagyobb volumenű, 

de a várostestet radikálisan nem érintő intézményi beruházás és néhány 

léptéktévesztett családiház építés mellett jellemzően csak kisebb változások 

történtek, amelyek nem okoztak drasztikus változást a települési sziluettben. 

Legkevésbé az 1980-as évektől megjelenő turisztikai fejlesztések találják a 

helyüket, hiszen jelentős forma- és léptékváltást képviselnek, melyek nem tudnak 

a település egyéb területével szervesülni. Némi vigaszt jelent, hogy többségük 

periférikus helyzetű, nem érintik a történelmi településmagot. 

A királyi palota és a vár, ma önálló „entitások” a település szerkezetében, 

szerencsés módon külpontosan találhatók; tisztes távolban ahhoz, hogy lényesen 

zavarni tudná az egyre növekvő turisztikai forgalom és az azzal óhatatlanul 

együttjáró „szlöm” a település hétköznapi életét és nyugalmát, de kellően közel 

ahhoz, hogy a vállalkozó kedvű látogatók kényelmes gyalogsétával el tudjanak 

jutni a település kevésbé királyi, de annál szerethetőbb rejtett helyeit is 

felfedezni. 

Ugyanakkor a lakossági kérdőívre adott válaszok alapján, miszerint milyennek 

szeretnék a lakói Visegrádot a jövőben látni, „a természeti táj, a 

falusias/vidékies/békés jelleg, tiszta, rendezett környezet, fenntartható 

turizmussal„ jövőkép rajzolódik ki, vagyis lakói a falusias léptékkel  és karakterrel 

nem hogy elégedettek, de azt a település legfőbb vonzerői között nevesítik. 
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3 ÖRÖKSÉGÜNK 
 
 
 

 



 

Visegrád, két szempontból is Világörökségi Várományosi helyszín: egyrészt, mint a 

római birodalom határa - a dunai limes magyarországi szakasza, másrészt, mint 

Esztergomi és Visegrádi középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi 

Királyi erdő területe. 

A jelenleg hatályos településrendezési tervekben a Műemléki Jelentőségű Terület 

illetve a Műemléki Környezet a településközpontot, a hozzá kapcsolódó műemlékek 

területét és a közöttük elhelyezkedő domboldalakat, erdőterületeket foglalja 

magába.  

A város számos országosan védett régészeti és műemléki értékét a szakmai anyagok 

pontosan tartalmazzák és bemutatják. Ezek nagy száma jelen keretek között nem 

teszi lehetővé a részletes ismertetést. 

Visegrádon 70 lelőhelyet (közöttük 17 kiemelten védett) és 58 műemléket illetve 

műemléki környezetet tartanak nyílván, jól mutatva a történelmi rétegződést. 

Római villák alapfalai, késő római erőd, római őrtorony falmaradványai és római 

castrum alapfalai éppúgy megtalálhatók közöttük, mint a középkori palota 

falmaradványai vagy középkori alapokon nyugvó lakóházak, a 19. századi villakultúra 

védett épülete (Pálffy-kastély), illetve a közelmúlt védett értékeként a Makovecz 

Imre tervezte Erdei Művelődési Ház.   
Jelenleg a Pest Megyei Értéktárban Visegrád római kori, Árpád-kori és középkori 

műemlékegyüttese szerepel. 

 

Makovecz Imre 12 visegrádi művének nemzeti értéktárba vétele folyamatban van; 

ezek részben – az 1970-es évek-beli - a Mogyoróhegyi Kirándulóközponttal és 

közjóléti erdőgazdálkodással összefüggésben létesült erdei épületek, építmények, 

valamint az 1980-as évek beli turisztikai infrastruktúra-fejlesztés első hullámában 

megvalósult, a középkori gyökerekhez visszanyúlni akaró épületek. 

  

 

 

 

13 I Örökségünk 13 I Örökségünk 



30 I Építészeti útmutató     

     

             

        

 

 

 Örökségünk I14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A jelenlegi helyi védettségekről szóló rendelet 7 különböző méretű önálló karaktere miatt helyi 

védettségre érdemes területet nevesít (1. sz. melléklet: 1. Salamontorony utca környéke; 2. Mátyás 

szobortól a parkolóig 3. Üdülők a parkolóval szemben 4. Településközpont 5. Tamáshegy, pincesor Kálvária 

utca, Magas köz, Pázmány Péter utca, Szent László utca, Török utca 6. Malompatak mente Mátyás Király 

út, Széchenyi u. 1-7. 7. A pataktól a Csuka-völgyig Széchenyi u.) valamint mintegy 70 tételt tartalmaz, mint 

helyi, egyedi védelem alatt álló építményeket (épületeket, kerítéseket, utcaburkolatokat):  

A Duna településképi szerepének megítélése a kérdőívre válaszadó helyi lakosok részéről teljesen 

egyöntetű; településkép szempontjából a város meghatározó jellemzője a Duna és a szemközti part felőli 

feltárulása.  

A távoli rálátások a város legszebb sajátosságát mutatják meg; a topográfia és a települési morfológia 

harmonikus viszonyát. A folyóparti település parton elhúzódó városteste az Apátkúti - patak völgyében 

déli irányba egyre ritkuló beépítéssel nyúlik be a tájba. A beépítettség feloldódása és beépítetlen tájjal 

való találkozása, a város mögötti domborzat és a nagyon intenzív sűrű növényzet a városkép 

legmeghatározóbb elemei.  

Ebben a tájban magától értetődő helyen húzódó főbb utak, vagyis a városszerkezet jelentik a legősibb és 

legkevésbé változó morfológiai elemeket. (A szerkezetet érdemes összevetni a túlparti Nagymaros 

merőben más, sokkal szabályosabb, merőleges utcahálózatával). 

 

A város legfontosabb mai utcái történelmi múltúak; a 11-es út, a Fő utca, Rév és Nagy Lajos utca, valamint 

a Zách Klára és a Széchenyi utcák nyomvonala jól látszik az 1700-as évek végén készült un. Első és az 1800-

as évek Második Katonai felmérési térképein is. (Ezek azok az utcák egyébként, amelyeket a kérdőívre 

adott lakossági válaszok leginkább visegrádiként neveztek meg).  A központot hajdan a 1773-1782 között, 

Leonard Schade tervei alapján épült római katolikus templom jelölte ki. Ma is az egyik legfontosabb, 

messziről is látható orientációs pont és látványelem a templom tornya. Visegrádnak nincsen sok utcája és 

nincs nagy főtere, számos utcatalálkozás azonban nem egyszerű kereszteződés, hanem kis teresedés, ahol 

a határoló épületek térfalai fontos szerepet töltenek be. A domborzatnak köszönhetően helyenként 

felülről is különleges be- és rálátások nyílnak egy-egy településrészre, az ott lévő házak tetőire és 

mögöttük a tájra. A sokszor váratlanul feltáruló festői látványnak elengedhetetlen elemét jelentik a 

magánkertek intenzív zöldfelületei. Helyenként az utcák meghatározó arculati és hangulati elemei a nyílt 

patak-árkok és az azon átívelő hidak. 

 

A magántelkeken az egyik leggyakoribb az épületek utcákra merőleges gerincű, oldalhatáron álló 

elhelyezése, melyek a változó terepadottságok miatt változatos módon és helyzetekben tárulnak fel.  Ez a 

beépítési forma - az épületek és hozzájuk tartozó telkek váltakozása - az utcaképben nagyon szép 

ritmikusságot ad.  A történeti magban ez az un.fésűs beépítés besűrűsödik, városiasabbá alakul, különböző 

épületelhelyezési módok jelennek meg, a kerteket az utcáktól gyakran elzárják az épületek főbb tömegei, 

melyek között néha egy-egy szűkebb rés enged csak betekintést (zártsorú vagy hézagosan zártsorú 

beépítés). 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

településképi szempontból meghatározó területek, eltérő karakterű területek lehatárolása, a 
településkép arculati jellemzői és településkarakter bemutatásával 

 

  

 

Thaler Tamás, helyi lakos fotója 
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  TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK  

1. Történeti településmag 
 

 

A Fő utca és Rév utca/Nagy Lajos utca, kereszttengelyükben a római katolikus 

Plébániatemplommal a Történeti településrész magja.   

 

A templomot csak az 1700-as évek második felétől építették meg a mai helyén és 

formájában. Ezzel vizuálisan is megjelölték a település funkcionális közepét, és a 

lelkiség központját a térszerkezetileg legmeghatározóbb pontra, a két legfontosabb út 

találkozásához helyezték. Korábban Visegrádnak egy középkori lakóházból átalakított 

barokk temploma már volt, melyet egyébként a területet századelejétől birtokló és 

amúgy a sváb családok betelepítését is bonyolító Starhemberg grófi család 

közreműködésével építettek. Helyét a mai általános iskola falán látható emléktábla 

őrzi, a Rév utcában. 

A templom, mint központ körüli utcaszakaszokon idővel a hagyományos magyar 

kisvárosi fejlődési modellnek megfelelően a beépítés zártsorúvá vált és több házban is 

a megjelent az üzletfunkció. A kereszttengelyben álló templom körül ugyan nincsen 

igazi tér, de a környezetében lévő épületek jellegzetes sarokkialakítása, a sarkokra 

szervezett bejáratai mégis térszerű élményt adnak.  

A Fő utca – Rév utca - Zách Klára utca - Széchenyi utcák mentén nagyon változatos az 

épületek telken történő elhelyezési módja. Van azonban néhány alapelv, amely 

következetesen érvényesül. Szinte minden épület a telek oldalhatárára épült, vagyis 

nincsenek a telek közepére helyezett, un. szabadonálló épületek. A házak 

földszintesek, jellemzően az utcai telekhatáron helyezkednek el, előkertjeik 

nincsenek. 

 

Ahol a XIX. század 2. felében a lakóterület elkezdett a Tamáshegy oldalában, a 

völgyvonal felé húzódni (Török utca, Pázmány utca) a fésűs, oldalhatáros 

településkarakter szinte érintetlenül megőrződött. A domborzati adottságoknak 

megfelelően a telkek rövidebbek, a lakóépületek mögötti kertvégek helyenként 

pincesorokkal záródnak. A beépítés sűrűbb, a hegyfelőli oldalon az épületek fésűs 

homlokzatainak ritmusa dominál, a völgy fele azonban megnyílik az utca, a tetők 

közötti átlátásokkal, rálátásokkal. Köztük, felettük megjelenik a táj. 
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A történeti település része, de önálló, karakter-jellemzőkkel rendelkezik a Fő utca 

északi vége és a Salamontorony utca környéke, ahol megjelennek a XIX. századi volt 

szanatóriumok, illetve a villák és módos nyaralók igen változatos épületei. Az utca 

hegy felőli oldalán a telkek szélesek, ez lehetővé teszi a nagyméretű épületek 

szabadonálló elhelyezését, a minden irányban kötetlen tömegformálás lehetőségét. 

Az épületek felhúzódnak a panorámás telekvégekbe. A beépítést alapvetően a 

levegősség jellemzi. Ide ékelődnek be a műemlékek feltárt és részben helyreállított 

területei (a királyi palota és ferences kolostor területe). 

 

A villanegyed átlag fölötti méretű telkein jellemzően idős értékes fás növényzettel 

rendelkező, parkszerű kertek találhatók. A Salamontorony utca hegyfelőli oldalának 

hátsókertjeit részben erdőállomány-szerű növényzet fedi. A kertek a közterület felől 

csak részben láthatóak a zárt kőkerítések, támfalak miatt, de ezek mögött is 

érzékelhető a magas fás növényzet előbukkanó koronája. Így, annak ellenére, hogy 

maga a Salamontorony utca egy szűk, „faltól - falig” burkolt, zöldsáv és fasor nélküli 

közterület, mégis egy kellemes, magas fákkal árnyékolt sétány benyomását kelti. 

 

3. Hegyvidéki (lakó) településrész 

 
Visegrád talán legszebb arculati jellemzője a tájjal, a domborzattal való viszonya, 

különösen azok a finom átmeneti helyzetek, ahol a sűrű növényzet (benne a 

szórványosan megjelenő épületek) és a telkek, épületek összefüggő települési 

szövete (a nagy kertekkel/zöldfelületekkel) találkoznak, váltják egymást, illetve 

átadják a helyet egymásnak. Patakvölgyekben, dombhátak közé többé-kevésbé 

beszoruló beépítések ezek, nagy telkeken, sokszor titkos helyeket sejtető, izgalmas 

némileg zord hegyvidéki karakterrel. 

 

Az Áprily Lajos völgy kívül esik a település ismert helyein, ide csak a kalandvágyóbbak 

keverednek. Izgalmasan kanyargó, keskeny útja mentén, a hatalmas kertek 

legmélyén állnak az ahány-annyifélének tűnő, mégis valahogy ugyanolyan hangulatot 

sugalló lakóépületek. Az egész építészetileg kócos, de nem a káosz, hanem a 

vadregényesség érzetét adja.  

  

 

2. Történeti villa- és palotanegyed 
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ 

 

4. Átmeneti hegyvidéki vegyes funkciójú településrész 
 

Az Apátkúti-völgyi Mátyás király utca is hegyvidéki karakterű, a patakkal, az átívelő kishidakkal 

tágas, levegős, az idelátogató idegenek/turisták számára a kiránduló útvonalak irányába  

felvezető természeti promenád.  Ez is történelmi nyomvonal volt a városfejlődés során, 

beépítését azonban jellemzően az elmúlt évtizedek kertvárosi lakóháztípusai uralják. Az 

épületek szabadonállók, inkább a telekvégekbe húzódnak, ezért helyenként sokkal 

meghatározóbb arculati elemek a kerítések és az előkertek növényzete.  

A beépítés vegyes – korát, módját, funkcióját tekintve is. A völgybe feszülve az utóbbi évek 

nagyobb épületei is úgy-ahogy megtalálták a helyüket. Bár a nagyobb tömegű, nem lakó 

funkciójú (turisztikai/szállás) épületek között magas építészeti színvonalú is megvalósult, 

méretük helyenként zavaróan feszegeti a léptékbeli határokat. Anyaghasználata, épületrészletei 

mintaértékűek e hegyvidéki környezetben, a jelen kézikönyv képanyaga is több helyen hivatkozik 

rá.  

A széles utcakeresztmetszetnek, a patakpartok tágas zöldsávjának köszönhetően olyan erős a táj 

jelenléte, hogy a vegyes építészeti környezet disszonanciáit tompítja. 

 

 

5. Településközpont közeli turisztikai fejlesztések 

településrésze 

 
A történelmi beépítéssel párhuzamosan, a 11–es út mentén is egy egészen más léptékű épülési 

folyamat zajlik, amely már jónéhány évtizede megkezdődött, majd hullámvölgyek után jelenleg 

új lendületet kapott. Ezen turisztika kiszolgáló, vendéglátó- és szállásépületek egyrésze a 

történelmi területrészek közelségében épült, jellemzően 2-3 szinttel, magastetővel, tetőtér 

beépítéssel szabadonállóan elhelyezve.  

 
Szerencsés, hogy tömegük általában több, kisebb épületrészre bontott, ez a telepítési és 

építészeti formálási tendencia a jövőbeni épületektől is elvárható. A főúttól visszahúzva, 

előkertjükben nagy területű parkolóval működnek, kedvező módon legtöbbször nem 

körbekerítve, így a településszerkezetben nem képeznek átjárásokat korlátozó 

zárványterületeket. 
 
 

 

 

 

 

 

Eltérő karakterű települérészek I20 



     

Építészeti útmutató I 21 

  A Bős-Nagymarosi vízlépcső beruházással nagyjából egykorú e 11-es menti szállodasor 

gondolata, ami azonban félkészen áll. A település léptékét feszegető gondolatot követte a 

szabályozás, ami olyan építési jogokat biztosított, amit máig nem lehetett csökkenteni. Az 

egyedüli rendező elv, ami a kialakult karakter további romlását megakadályozza a 

településképi, utcaképi (11-es menti) illeszkedés lehet; ennek karaktert meghatározó 

fontos eleme a Royal Szálloda lehet. Jól váltja a léptéket a Fő utcai fésűs beépítésben az 

oldalhatáron álló házak és a 11-es menti építészeti karakter között. A Hotel Visegrád 

érdekes csuklópont. Itt szakad meg a "szállodasor" - és nincs is szándék a folytatására. A 

különböző magasságú, több tömegre osztott együttes új karaktert hoz be a szövetbe, és 

a léptéke miatt még több tömegre bontva is feszegeti a kisvárosias kereteket. A beépítési 

intenzitás csökkenése nem várható (kártérítési kötelezettségeket vethet fel), így a 

megörökölt szabályozási keretek között a tömegalakítás terén a jövőben minta lehet az 

"utcasorban" tervezett esetleges szállodafeljesztéseknek. 

 

 
6. Nagy volumenű turisztikai fejlesztések településrésze 
 
A város déli területrészén a fenti, jó léptékű épületegyüttesek helyett, részben működő, 

részben fejlesztés előtt/közben lévő hatalmas turisztikai kombinátok találhatók. Tájidegen 

méretük, léptékük nem kompatibilis a település alapvetően finom, kisvárosi, helyenként 

falusias karakterével, ezért cél, hogy várostesttől minél inkább elszakadva, zöldbe ágyazva 

működhessenek. Itt is indokolt a topográfiai adottságokat is figyelembe vevő, több 

tömegre tagolt együttesek építése, amely egyébként üzletpolitika szempontoknak is 

jobban megfelelhet, hiszen e környéken a turisztikai brand része a táj-, és a 

természetközelség.  
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7. Kertvárosi településrészek (Újtelep)  
 
Visegrádon az átalakuló (újabban kiépülő) lakóterületeken a kertvárosi beépítés a jellemző. 

Közöttük városképi szempontból kiemelendő az ún. Újtelep környéke. A 11. út egy szakaszán a 

beépítés peremén halad, autóval délről érkezve itt kapjuk az első benyomásokat, „kívülről” itt 

láthatunk legtöbbet a városból. Innen indul a város történelmi főtengelye, a Fő utca, tehát 

valóban a település egyik „kapujában” vagyunk, amelyet szerencsés módon jelöl meg a 2008-

ban felszentelt református templom. A terület meghatározó magja az a néhány utcányi 

(Harangvirág utca, Vadrózsa utca) telkes családiházas beállt beépítésű terület, amely 

működését, lakossági összetételét, kertkultúráját, közterülethasználati módját tekintve 

valóban telepszerű, erős helyi identitással. Ez utóbbi tény is indokolja, hogy kis kiterjedése 

ellenére önálló településrészi besorolást kapjon. 

 
 

8. Kertvárosi - vegyes beépítésű településrész (Újtelep 
környéke -Rákóczi utca eleje, Sziget utca teteje, Nap utca; 
Újkert) 
 
A fent említett területrészhez kapcsolódó, a már ott leírt városkapu helyzet miatt kiemelten  

érzékeny terület. Ehhez képest itt a leghektikusabb és széteső a városkép, többszintes 

sorházas beépítés – a domborzatra fellépcsőző és az utcával párhuzamos elrendezésben - 

éppúgy megtalálható, mint a teraszház vagy az egyedi, szabadonálló kertvárosi karakter. A 

beépítetlen szabad terület és változó beépítési módok befejezetlenséget sugallnak, a 

templom ma orientációs pont is, nélküle a lapályos, szétterülő szórt beépítésben 

bizonytalan csomópont érzetünk lenne.  

 

A terület az egyetlen olyan egybefüggő, viszonylag nagy terület, ahol nagyobb érdeksérelem 

nélkül telepszerű vagy kertvárosias lakóterületi fejlesztést véghez lehet vinni. A korábban 

megvalósult sorház a kertvárosias életformát kínálja, de telekméreteivel nem váltja be a hozzá 

fűződő reményeket. Kertes háznak kicsi. Alacsony intenzív beépítési módjával inkább a 

telepszerű karakterhez átmenet, bár családi lakóház léptékű egységekből áll.  

A területen a magastető dominál, kivéve a teraszházak, amelyek típus-lapostetős épületek, 

meglepően városias (üzleteknek szánt) földszinti kialakítással.   
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REKREÁCIÓS TERÜLETRÉSZEK 
 
9. Magánüdülők (Szentgyörgypuszta, Doboshegy, Alsó-
Diós) 
 
Visegrád területén több, szigetszerű, jellemzően szabadonálló beépítésű magánüdülős 

területrész található, a település beépített részének peremein. A különböző 

üdülőterületeken egyre erősebben, de eltérő mértékben jelenik meg a lakófunkció és 

ez befolyásolja e területek megjelenését, táji, építészeti zöldfelületi karakterét is. A 

szabályos parcellázású üdülőtelkek többsége viszonylag kis alapterületű, de igényesen 

kialakított díszkerttel rendelkezik. Az újabb parcellázású hétvégi házas telkeket (Alsó- 

és Felső Diós, Doboshegy) elsősorban díszkerti funkcióval alakították ki, de kisebb – 

nagyobb mértékben előfordulnak haszonkerti részletek is, gyümölcsfákkal (főleg alma- 

cseresznye- és szilvafélék), cserjékkel (pl. ribizli, egres).  

A nyaralók családi házként való használata az 1980-as évektől komoly ellentmondást 

jelentenek az érintett területeken. Miközben mindenki azzal a hittel költözik ki a 

nyaralójába, hogy ott majd a kertvárosihoz hasonló életminőségre talál, idővel rá kell 

jönnie, hogy a közművek hiánya, a nehéz megközelítés, más jellegű adózás miatt nem 

érzi a kertvárosi kényelmet. Természetesen van ellenpélda is. Felső-Diósban a Tölgyfa 

utca környéke már szinte minden tekintetben kész arra, hogy kertvárosban érezze 

magát az ott lakó.  

 

10. Mogyoróhegy (a Nagy Villám, a Kis Villám és a 
Mogyoróhegy oldalában és lábainál kialakított 
Mogyoróhegyi Kiránduló Központ) 

 

Fontos megjegyezni mivel kevesen ismerik a tényt, hogy Makovecz Imre európai 

hírnevét ennek az együttesek a megvalósulása és korai külföldi publikációi alapozták 

meg a nyolcvanas években. Ennek alapján a település helyi védetté nyilvánításukat 

tervezi. 
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A Mogyoróhegy a visegrádi Várhegy előhegye, többsége erdőterület, de jelentős tisztás 

részekkel is rendelkezik. Beépítés szórványosan fordul elő a területen, különböző funkciókkal 

és karakterrel.  

A területrész neve szorosan összefügg Makovecz Imre és Madas László nevével nem csak az itt 

található épületek révén, hanem az éveken át itt zajló, építészhallgatók tucatjait lelkesítő 

építőtáborok kapcsán, melyek helyszínei a Kis Villám oldalában lévő Szent István és Szent 

László bányaudvarokban, valamint Visegrád legészakibb pontján a Duna-parton voltak. 

Az épületek egy része csak a szakirodalomban fellelhető vagy időközben jelentősebb 

átalakításokat szenvedett el. Ezért 2016-ban a város főépítésze (Rüll Tamás) indítványozta 

Makovecz Imre visegrádi műveinek a Nemzeti Értéktárba való felvételét, közülük 10 a 

Mogyoróhegyhez, illetve a Mogyoróhegyi Kirándulóközponthoz és a kapcsolódó 

mintagazdasághoz kötődik. 

Egyelőre csak a Megyei Értéktári szintnél tart a folyamat. 

 

  

A képek forrása: Gerle János: Makovecz Imre műhelye, Mundus Budapest, 1996 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETRÉSZEK  

  
10. Dunapart  

Visegrád nagy kiterjedésű, beépítésre nem szánt területrészekkel rendelkezik, melyek városi 

helyzetük függvényében különböző mértékben vannak használatban. Különösen igaz ez a 

Dunapartra, ahol van néhány fontos „csomósodási pont”. Ezek a helyek különleges szerepet 

töltenek be; a Rév és a Hajóállomás fogadja az ideérkező turisztikai forgalom jelentős részét. Ezek 

is egyfajta kapui a városnak, ma még azonban leginkább csak funkcionális szereppel. A fogalom 

azonban ennél sokkal összetettebb, tartalmilag, formailag, esztétikailag.  Fontos, hogy milyen 

arcukat mutatják, hogyan vannak kialakítva. Az újtelepi sportpályák környéke, és a Dunabogdány 

felöli partrész pedig a helyi, lakossági használat szempontjából különlegesek. A lakossági 

kérdőívek tanúsága szerint az itt élők jobb és szebb Dunapartot szeretnének, ahol sétálhatnak, 

sportolhatnak stb. 

 

A hosszan elnyúló Dunaparti területegységet egyik oldalról a folyam medre határolja le, másik 

oldalról a 11.sz. főút nyomvonala,- kivéve a Dömösi határnál, ahol a főút túloldala is ide tartozik. 

A Dunapart több eltérő jellegű szakaszra osztható, elsődlegesen a múltban tervezett 

vízlépcsőépítéshez kapcsolódó, nagyléptékű partrendezés következtében. Ennek 

legkarakteresebb megjelenése a Felső- és az Alsó- öböl területe és a hozzájuk kapcsolódó parti 

sávok területe. A parti terület Dunabogdány felé többnyire csak egy keskeny sáv, de a 

városközpont Rév utcai kereszttengelyétől kiteresedik – magában foglalva a mesterséges öblöket 

is -, majd Dömös felé ismét leszűkül. A Dunapart eltérő intenzitással használt részterületei a 

természeti értékű, ártéri jellegű területtől az intézményjellegű területhasználatig (sportpálya, 

krosszpálya, rév, hajóállomás). A területegység növényzete ennek megfelelően változatos képet 

mutat. Az ártéri puhafás erdősáv csaknem végig folyamatos, az elkeskenyedő területeken csak 

néhány fasornyi szélességben, az öblök környezetében kiszélesedve. Jelentősebb megszakítás 

csak a rév környezetében van. Emellett találhatók a vízművek csápos kútjai is, ápolt 

gyepterületen. 

Beépítés, épületek csak elvétve találhatók, a területegység fő karaktere a zöldfelületi jelleg. Ezen 

belül is jellemző a ligeterdő foltok, erdősávok váltakozása a fátlan területekkel, gyepekkel, kisebb 

részt mezőgazdasági területekkel. Ez utóbbiak legjelentősebb mértékben Lepence és a Dömösi 

határ közti szakaszon, a főút hegy felőli oldalán jelennek meg, tájképet meghatározó szinten is. 
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11. Hegyvidék 

A város közigazgatási területének elsődleges tájhasználati módja az erdőgazdálkodás, a külterület döntő része védett erdőterület, a Duna-Ipoly Nemzeti park része. A visegrádi erdőknek 

csak egy része zárt erdőállomány, az erdőtömböket sűrűn tagolják nyíltabb, ligetes, fátlan, kopáros részek, tisztások. A mezőgazdasági területhasználat jelenleg nem jellemző a 

külterületen, a mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott területek többsége legelő. A gyepek extenzív fenntartásúak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamvas Bélát idézni ma már szinte elcsépeltnek számít. Sokan igyekeznek a településük gazdagságát, sokarcúságát az 5 hamvasi géniusz jelenlétével igazolni. Azonban még azok is, akik hisznek benne, és akik rezonálnak az általa 
megfogalmazott karakterjegyek létében, óvatosan hivatkoznak rá, hogy elkerüljék a közhelyesség látszatát.  
 
Ezen felvezetés után, talán meglepő, hogy jelen anyag is említést tesz a genius locik-ról. Keresgélve azonban az egyes településrészek sajátosságait és megnevezés módját egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Visegrádon valóban jelen vannak a 
különböző karakterek, melyeket lehet az égtájak alapján nevezni vagy sem, de mégis a főbb jellemzőjük, hogy  
 
ideiglenesek/átmenetiek (vagy keletiek) – kertvárosok 
kulturáltak (nyugatiasak) - a palota- és villanegyed a királyi romokkal 
bensőségesek, vitálisak (déli géniuszúak) – történeti belváros 
magának való, „öntörvényű” (erdélyi) - Áprily-völgy 
tájközeli (északias)- Apátfalvi völgy 

 

 

 

Foto: CIVERTAN 
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  5 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ - AJÁNLÁSOK 
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK  

1. Településmag 

   

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Az épület 
hátrahúzás megtöri az utca ritmusát. 

   

Eltérő hajlású tetőforma alkalmazásakor az utcakép nem egységes. Alacsonyabb vagy 
meredekebb hajlású tetőnél nem azonos az utcakép. 

   

Magasabb épület kellemetlenül rontja az utcaképet. 
A Visegrádi hagyományos utcaképbe nem illenek a lapostetős épületek. 

   

A homlokzatok tervezésénél kerülni kell a harsogó, feltűnő színeket. 

   

Törekedjünk egyszerű, felépítmények nélküli tetőidom kialakítására. 
Napkollektorok, napelemek nem helyezhetők el e tetőkön, és a gépészeti berendezések ne 
kerüljenek az utcai főhomlokzatokra.  
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Főbb megőrzendő karakterelemek: előkert nélkül fésűs beépítés, egyszerű, lehetőleg 

felépítmény nélküli középtengelyes nyeregtető 

 

Telepítés 

Visegrád lakóterületein a korábbiakban már leírt módon megtalálhatók oldalhatárra épített fésűs, 

zártsorú és hézagosan zártsorú illetve szabadon álló lakóépületek. A településmagban 

gyakorlatilag szinte valamennyi fent megnevezett beépítési mód együttesen megjelenik. 

Ha az oldalhatárra építünk a szomszéd felől védett oldaltelket kapunk (főleg, ha mindkét oldali 

telekszomszédunknál ugyanez a beépítés található). A beépítés előnye, hogy az épület mellett 

akár keskenyebb telek esetén is jól használható méretű udvar maradhat, a beépítés és a sajátos 

domborzati adottságok következtében a kertek védettek, szinte félátriumként működhetnek.  

 

Ezek az előnyök azonban csak akkor használhatók ki, ha a tervezett lakóépület nem szélesen 

elterpeszkedő, hanem keskeny, hosszúkás formájú, valamint, ha olyan a telkünk tájolása, hogy azt 

nem árnyékoljuk be teljesen a házunkkal.  

A hagyományos magyar falu, - ha nem út mellé, irtványba vagy más lineáris meghatározottsággal 

jött létre - a halmaztelepülés volt, amit a nomád előzményekkel hoztunk a Kárpát-medencébe. Az 

épületek oldalhatárra telepítése később valamennyi falusi települési mintázatnak a legfontosabb 

beépítési módja lett. Így építkeztek a betelepített svábok is, erőteljesen meghatározva a magyar 

faluról általánosan őrzött utcaképet.    

A lakóépületek általában a kedvezőtlenebb égtáj (észak, északnyugat) felőli telekhatáron 

helyezkednek el, az ablakok, ajtók jobbára a jó benapozású udvar felé nyílnak. Visegrád esetében 

a történeti településmagban találhatók oldalhatáros fésűs beépítése, olykor egyébként a fenti 

általános telepítési szokástól eltérően a déli határos beépítéssel.  Ezen belül is legegységesebben 

a Pázmány utca -Török utca mentén maradt meg az oldalhatáros fésűs beépítés, ahol a telek 

magasabb vonalára, a keleti oldalra ültették a házakat. Az északi telekvégek ugyan a Tamáshegy 

meredek oldalában végződnek, éppen ez a háromoldali zártság adja a telkek védettségét, 

intimitását.  
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E területrészeken a fésűs-beépítés ritmusa az egyik legfontosabb, megőrzendő településarculati 

érték, amelynek elengedhetetlen része, hogy az épületek mindegyike oldalhatárra és egyben az 

utcai telekhatárra épüljön, előkert nélkül.  

 
A történelmi belvárosi mag egyéb területein, elsősorban a Fő utca és a Rév utca mentén igen 

vegyesen helyezkednek el a telkeken az épületek, érdemes azonban ezeket jól megfigyelni. A két 

legfontosabb jellemző, hogy a sokféleség ellenére sincsenek közöttük a telek „közepére”, 

szabadon elhelyezett házak valamint, hogy az épületek itt is az utcai telekhatárra épülnek, nincsen 

előkertjük. Ez egy olyan adottság, amely - bármilyen kellemetlen a lakáshasználat, például az utca 

felöli esetleges belátások miatt - a történelmi örökség része, ezért ebben a formában 

megőrzendő. Aki egy történelmi központban lakik, gyakran el kell viselnie az örökséggel járó 

kompromisszumokat. Meg lehet azonban találni a mai életvitelhez is alkalmazható jó funkcionális 

elrendezést. Oldalhatáros, fésűs beépítésnél a főhelyiségeket alapvetően az oldalkert felé – akár 

tornácos vagy zárt tornácos megoldással - nyithatjuk meg, az utcai homlokzatra csak szűkebb 

nyílásokat helyezve. A nagyobb intimitást, csendet igénylő szobák pedig az épület hátsó, védett 

részébe kerülhetnek. 

Az utcavonallal párhuzamos tömegű és gerincű házak (zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés) 

esetében a hátsótelkeknél átlátunk a szomszédhoz, egymástól csak a kerítés vagy legfeljebb a 

növényzet választ el. Az utca felől ezzel szemben nincs belátás a kertünkbe. Ezek védettségét az 

utca felöl zártan vagy majdnem zártan összeépülő tömegű épületszárnyak biztosítják.  

Az utcafronti épületszárny befordítása, az utcai homlokzatok záródása a faluból kisvárossá 

fejlődés hagyományos útja, amely megvédi a belső udvarok intimitását a növekvő utcai 

forgalomtól. Ennek természetesen ára van; az az utcafronton lévő lakóhelységeknek a jellemző 

magasföldszinti kialakítás ellenére sem biztosítható a megfelelő védettség, ugyanakkor 

lehetőséget ad az utcai szárnyban a lakófunkciótól független bolt, műhely, iroda elhelyezésére. 

Az utcai épületszárny telek „mélyére” való visszahúzása nem csak városképileg elfogadhatatlan 

megoldás. A telek tulajdonosa számára sem előnyös, hiszen a két szomszédos épület zárt tűzfala 

közötti sötét, árnyékos telekrész kellemetlen és rosszul hasznosítható. 
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  Magasság 
 
Visegrád házai hagyományosan földszintesek és magastetősek voltak. A település sziluettjéből – 

mint minden magyar faluban – csak a templom tornya emelkedett ki. A XIX-XX. század fordulóján 

megkezdődött a "központban" a kisvárosias magasságnövekedés (magas utcai homlokzattal), 

valamint a léptékváltás a villanegyedben. A történelmi magban ma hézagosan zártsorú vagy 

oldalhatáron álló maradt a beépítés, földszintes/magasföldszintes hagyományos 

épületmagassággal, amely a legmeghatározóbb arculati elemek egyike. Az új beépítések 

velejárója a magasságnövekedés, így jellemzően a települési belső részeket az alacsonyabb 

beépítési magasság jellemzi, amely a peremek fele megemelkedik. Egy-egy utcában változik a 

beépítés módja, a ritmusa, helyenként a magastetők gerincének iránya, a homlokzatok 

milyensége, kialakítása - az épületek építési vonala és léptéke azonban közel azonos. Ettől nem 

lesznek az utcák zavarosak, kaotikusak, viszont nagyon változatosak.  
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A magasságoknál nem csak a környező, szomszédos épületeket kell figyelembe venni, de az adott 

telek méretét, arányait is, hiszen különösen szűk telkeken – egy túlméretezett épület leárnyékolja, 

besötétíti a saját és a szomszéd kertjét is, kellemetlen átlátásokat eredményez, elrontja a 

kertvárosi életmód előnyeit, akár szomszédviszályokat is okozhat.  

A helyi építési szabályzat ezért részletesen szabályozza, hol, milyen magas épületet lehet építeni. 

Körültekintően kell eljárni, amelyhez érdemes építész segítségét kérni, aki az átlátások, 

árnyékviszonyok modellezésével tanácsot tud adni. Visegrád esetében az épületek 

magasságának kérdése különösen fontos a különleges táji és terepadottságok miatt.   

 

A városkép meghatározó része a tetők feltárulása, ezért számos nézőpontból meghatározóbb 

azok iránya, nagysága, anyaghasználata, színe és egymáshoz való viszonya, mint az épületek 

homlokzataié vagy a tömegeié – különösen ott, ahol a különleges domborzati viszonyok vannak. 

Tehát az épületmagasságok és tetőhéjalások, a tetőkön elhelyezni szándékozott felépítmények itt 

kiemelten szigorú elbírálás alá kell, hogy essenek. Különösen érvényesek e szempontok a történeti 

központ magjában, valamint az Újtelep környékén.  

A történeti városmagban a földszintes épületmagasság az elterjedt. Mivel a régi 

épületbelmagasságok – elsősorban a kisvárosi zártsorú, hézagosan zártsorú Fő utcai beépítések 

esetében - magasabbak voltak, mint a ma járatosak, akár két szint is kialakítható, egy a földszintes 

történelmivel közel azonos párkánymagasságú új épületben. Nem szabad elfelejteni azonban, 

hogy bár az épület tömege, magassága rendkívül fontos az utcakép, a várossziluett 

szempontjából, legalább annyira meghatározó a homlokzatok tagolása, a nyílások elhelyezése, 

amely egy többszintes épületnél egészen más, mint egy egyszintesnél. Jól megfontolandó tehát, 

hogy a történelmi városmagban lehet-e növelni, és ha igen, hol a szintszámot a meglévő 

párkánymagasságokhoz illeszkedve. Amennyiben a telken nagyobb beépített területre van igény 

(és lehetőség), sokkal változatosabb elrendezéseket lehet a telken belüli új épületszárnyak 

építésével megvalósítani.  

A fésűs, oldalhatáros beépítések esetén a magasságnövekedés különösen kényes arculati 

szempontból, itt tehát sokkal szigorúbb építési kötöttségek indokoltak. E beépítési módnál 

egyébként a telkek mérete is fontos korlátozó tényező, hiszen a telkek általában keskenyebbek, a 

benapozásuk illetve árnyékolásuk teljes mértékben az épület tömegének, magasságának 

függvénye. 
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 Tetőhajlás/tetőforma  

 
Magyarországon a hagyományos tetőhajlás 35-50 fok, amely a szélsőséges szárazföldi 

klíma kihívásainak legjobban megfelel: az őszi-téli időszakban gyorsan elvezeti az esővizet, 

nyáron árnyékolja a lakótereket. Alacsonyabb hajlásszögű tető ezért a magyar 

településeken csak a nem embernek szánt melléképületeken – ólakon, fészereken volt 

szokásos. A mai széles anyagválaszték már mindenféle formájú és szögű tető építését 

lehetővé teszi, azonban a történeti formák tanulságai ma is érvényesek. Az 

éghajlatváltozással a tetőknek egyre szélsőségesebb időjárás ellen kell megvédeniük 

házainkat és lakóikat. Visegrádon történelmileg az egyszerű, felépítmények nélküli tetők a 

jellemzők.   

A történelmi városmagban a beépítés sokféleségéből adódóan utcával párhuzamos, és az 

utcára merőleges gerincű tetők is megtalálhatók; az előbbi a kisvárosias Fő utcai zártsorú 

beépítéseknél, az utóbbi a fésűs oldalhatáros elrendezéseknél (Pázmány utca). 

A hagyományos tetőhajlásszög alkalmas a tetőtér beépítésére, azonban a sokféle 

tetőfelépítmény, gépészeti elem, tetőablak a településkép legzavaróbb elemei lehetnek. 

Különösen vonatkozik ez a városmagra. 

Tagoltabb tetőidom a történelmi településmagban és a kitett, messziről is látható 

hegyoldali területrészeken határozottan kerülendő. 

A tetőforma megválasztásánál igazodni kell a szomszédos épületek, az utca, a környezet 

tetőihez. Lapostető Visegrád belvárosában kevés helyen indokolt. Azokon a hátsó 

épületszárnyakon, épületrészeken lehet alkalmazni, ahol a lejtős terep miatt közvetlen 

terepcsatlakozása van, vagy alatta terepszint alatti építmény jelenik meg, ez esetben a 

lakótérhez kapcsolódó tetőteraszt vagy zöldtetőt alakíthatunk ki rajta, a különböző irányú 

rálátások szempontjait is figyelembe véve.   
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Anyaghasználat, színhasználat 

 

Ami az anyaghasználatot illeti, az égetett cserépfedés a történelmi településrészeken az arculat 

alapvető részét képezi. A fedés színének, anyagának, a tetőfedés elemnagyságának a 

kiválasztásakor nem csak az adott épület szempontjait kell szem előtt tartani. Egyetlen ház 

fedésének rosszul megválasztott héjazati anyaga és/vagy színe az épület fekvésétől függően a 

város akár teljes látványát befolyásolhatja, ezért egyfajta közügy. Az olcsó megoldások, mint a 

bitumenes zsindelyek vagy cserepes lemezek itt is a silányság érzetét keltik, rontják a település és 

a ház képét is. 

Visegrád hagyományos anyagai a természetes anyagok, elsősorban a vakolt, ritkábban a 

vakolatlan téglafal, fa nyílászárók, kő és téglaburkolatok, égetett cserép tetőfedés. Számos példa 

bizonyítja, hogy ezek az építőanyagok nem csak hagyományos, történeti építési környezetben 

alkalmasak, hanem tökéletesek mai kortárs épülettel szemben támasztott szerkezeti, épületfizikai 

és esztétikai igények kielégítésre is.  

A vakolt homlokzatokhoz hozzá tartozik az eresz és a lábazat, amely véd, ugyanakkor arányosan 

tagolja a homlokzatot. A lábazat szilárdabb anyagból – téglából, kőből – készülhet, Visegrádon 

elsősorban ez utóbbinak van igen szép hagyománya.  

A lábazat anyagával lehet hangsúlyozni az épület fontos részeit: ablakpárkányokat, 

szemöldököket, pilléreket, mellvédeket. A homlokzatoknál a vakolt felületek a tanácsosak, a 

városban hagyománya van a szolidan színezett felületeknek, gyakran erőteljesebb színű (zöld vagy 

barna) nyílászárókkal. 
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Visegrád településképéhez a vakolt felületek esetében a világos, sárgás tónussal színezett falak illenek, 

melyben helyenként változatosan jelennek meg a kő- vagy olykor a nyerstégla burkolt részek. 

A fa nemes építőanyag, nem csak hagyományos építészetünknek szerves része, de ma is jó választás. 

Fa nyílászárókkal méltón újíthatjuk fel régi épületeinket, az anyag nemessége a belső terekben is 

érvényesülni fog. A műanyag ablakok, redőnyök és ajtók ugyan divatosak és praktikusak, azonban a 

hagyományos környezetben rendkívül kirívóak, nem beszélve arról. hogy a gyártástechnológiájuk 

környezetszennyező.  

Visegrádon a kifejezetten míves épületasztalos kultúra nyomai a mai napig megtalálhatók. A redőnyök 

helyet a fa lamellás, fémvázas redőnyt is vissza lehetne jobban hozni a használatba. A lamellás vagy 

tömör fazsalugáterek alkalmazása ma sok helyen újraéledt; biztonságtechnikai és hőtechnikai 

szempontból is remek megoldás. 
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Ajtók, ablakok 

A történeti településrészeken az épületek utcai homlokzatain hosszú keskeny 

magas ablakok kialakítása indokolt. Számos nagyon szép példája megtalálható a 

városban. Ennek van tehát leginkább (formai) hagyománya, és. ez a célszerű a 

mai használati mód szempontjából is. Az ablakok keskenysége megakadályozza a 

szabad belátást az utca felől a belső térbe, magassága viszont lehetőséget ad a 

megfelelő bevilágításra. Gyakori az ablakok páros szerkesztése. 

A faanyag mívességét semmilyen jóminőségű műanyag sem tudja felülmúlni. 

Időtállóságukat pedig a képek is jól mutatják. Itt kell megemlíteni, hogy a város 

egyik jellegzetes formai eleme éppen az ablakokhoz/ajtókhoz kapcsolódik¿ 

rendkívül gyakran visszatérő megoldás ugyani a nyílászárók felső sarkainak finom 

lekerítése. 
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Kerítések 

A telket övező kerítés is sokat elárul a tulajdonosokról. A kerítés csak jelzése a telek határainak, a vagyonbiztonságot 

máshogy kell megteremteni! A településkép, és az utcakép, de az utcák biztonsága miatt is fontos, hogy a kerítés 

nagyrészt áttört legyen. Különösen a történeti városmagban - ahol amúgy is több, zárt térfalas utcarész található - a 

tömör homlokzatokat váltogató „zöld szakaszok”, a kertekbe belátást engedő épületek közötti rések, nyitott terek, az 

utcának ugyanolyan arculati elemei, mint maguk az épületek. Az utcáknak fényt, benapozást adnak, a lakóterületeken 

sétáló idegennek a kertben matató ott lakók jelzik a városi élet jelenlétét. Ugyanakkor az áttört kerítés mögé - vagy ahol 

arra lehetőség van, a kerítés elé – ültetett növényzet jó vizuális szűrő lehet. A kertek a környezeti kultúra részei, nem csak 

az adott kert tulajdonosának ízléséről, hanem az adott ország, tájegység vagy település honos vagy kedvelt növényzetéről 

is árulkodnak. 

Az áttört kerítésekre az egyik legjobban bevált és időt álló megoldás a haidekker-háló, amelyet alacsony lábazattal, 

(általában kő)oszlopokkal tagolva Visegrádon már eddigis előszeretettel alkalmaztak. A tömör kerítés csak olyan magasság 

esetén szerencsés, ha egy átlagos magasságú járókelő számára fölül átlátást enged. 

Érdemes megemlíteni, hogy Visegrádon még jónéhány nagyon míves kovácsoltvas kapu illetve kerítés található, érdemes 

lenne ezt a hagyományt is őrizni, ápolni, továbbvinni. 

Nem jó, ha a kerítés és a hozzá tartózó bejárati elemek/kapuk önálló művészeti, építészeti alkotások kívánnak lenni, ha 

méretük, anyaguk hivalkodó. Célszerű, ha a kerítés és a kapuk anyaga, színe illeszkedik a tervezett épülethez. A 

kukatároló, a levélláda, csengő, névtábla és házszám, a megfelelő világítás mind olyan további részei a kerítésnek, 

amelyeket együtt indokolt megtervezni.   
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Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, klímaegységek, antennák  

 

Otthonunk kényelmét egyre inkább meghatározza az épületgépészet, a korszerű eszközök közül legtöbb azonban 

ipari kinézetű. Nagyon fontos ezért, hogy a ház tervezésekor megfelelő helyet biztosítsunk a szükséges 

mérőóráknak, napelemeknek, antennáknak, klíma kültéri egységeknek, még akkor is, ha csak később akarjuk őket 

telepíteni. A technikai követelményeket betartva az épülethez illesztve, alárendelt homlokzaton, takarva kell 

ezeket elhelyezni! Az utólagosan, csak a technológia/műszaki, praktikus és költségtakarékos szempontok 

összehangolása mellett az esztétikai elvárások gyakran háttérbe szorulnak. Sokan a házuk külső megjelenésének 

tervezésénél nem mutatják ugyanazt az igényességet, mint a belső kialakítással szemben. Az ad-hoc helyekre 

felszerelt elszívókkal, klímaberendezésekkel szembeni általános elvárás, hogy jól működjenek, és a beltérben 

lehetőleg ne legyenek csúnyák. Vajon miért?  Kívülről tényleg nem számít, hogy milyenek, hiszen azt úgy is csak 

otthonról elmenve/hazamenve, vagyis napjában csak néhányszor látjuk?  Pedig ugyanúgy részei az épület- és így a 

település - megjelenésnek, mint azok az anyagok és kiegészítők, díszítések, amelyekre sokszor rengeteget 

áldozunk. 

Műemléki környezetben lévő épületeknél nyilvánvaló és elvárható az önkormányzati rendeletekkel történő 

szigorúbb szabályozás, akár tilalom, de általános városi helyzetekben is indokolt ezek kontrollálása. Különösen 

olyan helyeken, ahol az épület a domborzati viszonyok vagy a speciális városszerkezeti helyzete (teresedés, 

utcakereszteződés) miatt különleges helyzetben van. 

Nem elvitatva az energiatudatos szemlélet fontosságát, nehéz nem észrevenni, hogy a tetőkön megjelenő 

napkollektorok, napelemek milyen sokat rontanak a településképeken. Különösen problémás ez a kérdés egy 

olyan városban, mint Visegrád, ahol a védendő településképi arculat egyik legmeghatározóbb elemei a 

magastetők, ezek egymáshoz való viszonya, textúrája, színe. Ezért azokon a településrészeken – Duna felőli 

domboldalakon, történelmi településmagban - amelyek a tájolás, a domborzati adottságokból adódó át- és 

rálátások következtében kiemelten „szem előtt vannak” nem alkalmazhatók a legtriviálisabb, tetőre szerelhető 

eszközök, elemek. Mind az új építéseknél, mind az utólagosan elhelyezni kívánt berendezéseknél főépítészi 

konzultáció szükséges annak érdekében, hogy ki lehessen választani a leginkább az adott helyhez/házhoz - és a 

településképbe is illő megoldást; technológiában, elhelyezésben, anyag- és színhasználatban. 

A mai magyar települések jelentős részénél a városkép nem szeretett, de szinte kötelezően hozzátartozó 

látványelemei a légvezetékek. Aki próbált már egy szép utcaképet, épületet lefotózni, biztos jól ismeri a 

mindenhonnan belógó vezetékek, tartóoszlopok bosszantó jelenlétét. Az épületeinkhez vezető kábeleket 

szerencsésebb lenne föld alatt vezetni, ezzel javítva kertünk és az utca összképét, megelőlegezve azt a korszakot, 

amikor már egész Visegrád városképéből teljesen eltűnnek majd a légvezetékek. 
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Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

 

 

A történeti településrészben a tájbaillesztés és a kertészeti kialakítás során a 

hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Ezért, a Visegrád 

területén általánosan alkalmazható zöldfelületi ajánlások, irányelvek mellett a 

történeti településrészben külön hangsúlyt kell fektetni a növénytelepítések, a 

kertépítészeti tervezés és kivitelezés során a városközpont területén sűrűsödő 

építészeti – műemléki értékek feltárulására, településképi érvényesülésének 

biztosítására. 

 

Ez értelemszerűen elsősorban azt jelenti, hogy a nagyobb termetű és 

lombtömegű növényzetet – elsősorban a fákat – úgy kell telepíteni és alakítani, 

hogy ne takarják, sőt, lehetőleg kiemeljék az arculati szempontból értékes művi 

elemeket – épületegyütteseket, épületeket, ezek homlokzati részleteit -, 

valamint a szép település- és tájképi részleteket; - viszont, ha szükséges, takarják 

az összhatást rontó, csúnya építményeket és látványelemeket. 

Ez utóbbi igényeknek például megfelel a településképet rontó, valamilyen okból 

el nem bontható, tartósan ottmaradó falak, kerítések, homlokzati részletek 

kúszónövénnyel való befuttatása. Erre alkalmas, a tájolástól, kitettségtől függően 

a vadszőlők és borostyánok fajtáinak széles választéka (a vadszőlő félék az inkább 

napos, a borostyán félék az inkább árnyékos helyeket kedvelik). 

 

Az épületeket csak részlegesen takarjuk, az előkertbe ültetett fák, cserjék 

helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, 

nyílászáróinak elhelyezését. Az árnyékoló fákat a déli kitettségű falak közelében 

ültessünk. 

 

A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a meglévő 

fásszárú növényzet megóvására, elsősorban az idős, értékes faegyedek 

megtartására, amelyek látványa és kondicionáló hatásai a magánkerten túl a 

közterületekre is kiterjednek. 
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Elsősorban az előkertbe érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak 

virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben 

színesíthetik udvarunkat. Az előkertbe gazdag forma- és színvilágú növényeket 

ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú évelőket, egynyári virágokat, ügyelve 

az egy időben virágzó fajok színharmóniájára. A fák közül leginkább a közepes 

méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Mértékkel használjunk tömör, sötét lombú 

növényeket, különösen az örökzöldeket. Az előkert a ház közelsége miatt 

többnyire igen száraz, melyet a kerttervezés során, a növények kiválasztásnál 

figyelembe kell venni. Az előkertben a helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet 

keretező, nem túl magas, és nem túl zárt kerítés alkalmazása elfogadható, 

illeszkedve az épülethez.  

 

A történeti településrész előkertjeinek jellegzetes virágzó növényei, a teljesség 

igénye nélkül: a kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla), a bokorrózsa (Rosa sp.), 

mályvacserje (Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.), a gyöngyvessző fajtái 

(Spiraea sp.), a tűztövis (Pyracantha coccinea) – a számos évelő és egynyári 

virágféle mellett.  

A nagyobb kertekben a dísznövények mellett szőlő és gyümölcsfák ültethetők 

(elsősorban dió, szilva, alma, körte és cseresznyefélék). Kerüljük a fenyők, tuják és 

egyéb tűlevelű örökzöldek túlzott alkalmazását. 

 

A kertben lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatokat alkalmazzunk. A 

kevéssé használt részeken dekoratív, régi téglából is kialakíthatunk járófelületet, de 

kombinálhatjuk is egymással a különböző természetes (pl. terméskő, kiskockakő) és 

a mesterséges anyagokat (pl. betonrács, műkő). A szegélyeket azonos hangulatú 

anyagból alakítsuk ki és ügyeljünk csapadékvíz terelő hatásuk tudatos 

érvényesítésére. A burkolatokra hulló csapadék terepviszonyoknak megfelelő 

kerten belüli elvezetése és elszikkasztása nagyban hozzájárulhat a kellő 

talajnedvességi állapot biztosításához. 

A telekre hulló csapadékvizeket igyekezzünk helyben megtartani és a kert 

vízellátására, öntözésére fordítani. Kedvező megoldás a háztetőkre hulló eső 

összegyűjtése egyszerűen hordóban, vagy ciszternában, esetleg kis kerti tóban. 

Utóbbi esetben a vízfelület látványa tovább fokozza kert értékeit, kellemes 

környezetet nyújtó hatásait.  
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2. Villa- és palotanegyed  

2.  

 

 

 

A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre kiemeléssel helyezzük el a házat 

nem illeszkedve a terepvonalhoz, vagy ha a terepbe belevájjuk a házat egy nagy árkot 

képezve ezzel.  

  

 

A területen a beépítés besűrítése nem kívánatos, sem a nagy telkek megosztásával, 

sem az épületek számának, kiterjedésének növelésével. 

  

 

A gépkocsik elhelyezésénél ne építsük a hegy felöli oldal támfalait tele garázsokkal. A 

völgy felöli oldalon nem szerencsés a kocsibeállók teraszos kialakítása. 

  

 

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől. 

A kert növényzete legalább olyan érték, mint maga az épület. Ne csupaszítsuk le a 

kertünket az építés vagy a panoráma kedvéért. 

 

 

 

A gépészeti berendezések ne kerüljenek az utcai főhomlokzatokra. Lejtős terep esetén 

legalább ennyire fontos, hogy e berendezések ne jelenjenek meg völgyek felöli rálátás 

irányából. 

 



30 I Építészeti útmutató     

  

 

Főbb karakterelemek: szabadon álló, kőburkolat, sárga/sárgás tónusú vakolt felületek, 

üvegezett veranda 

 

Telepítés      
 

A szabadonálló beépítés Visegrádon a történelmi településrészek közül a villa- és 

nyaralóterületek fő beépítési formája. Az épület alaprajza a nagy telkeken szabadabban 

formálható, hiszen mind a négy irányban teljes értékű ablakok nyithatók. A szabadonálló 

beépítés esetén előkert alakítható ki, amely a XIX. századi villa- és nyaralóépítések során 

különleges esztétikai szerepet is betöltött, az épületnek védettséget, egyben esztétika 

rávezetést is adott. Nem véletlen, hogy szívesen „húzták hátra” az épületeket az utcafrontról. 

Ezzel a megoldással lejtős terep esetén a magasabb telekrészekre helyezett épületből 

különleges kilátást is nyertek. A mély előkert és annak növénykultúrája, kertészeti és építészeti 

kialakítása, valamint a közterület felőli feltárulása (kerítettsége) a területrész arculatának egyik 

fontos eleme. 

 

A szabadonálló beépítésnél általában igen kényes kérdés a gépkocsik elhelyezése. Nagyobb 

mélységű előkert esetén, főleg utólagos építés esetén, az építtetők gyakran igyekeznek minél 

közelebb elhelyezni a garázst az utcafronthoz. Az utcai telekhatárra kikerülő garázsok azonban 

nagyon kellemetlen utcaképet eredményezhetnek, különösen többállásos gépkocsi elhelyezés 

esetén, a nagy, tömör felületek, gyakran fémburkolatos vagy műanyag kapuk miatt. Tekintve, 

hogy itt szélesebb, nagyobb telkek találhatók, lehetőség van egy színvonalas, jól tervezett 

gépkocsibehajtó és a telken belül – pl. az utcai telekhatárra merőleges hossztengelyű garázs – 

kialakításra. Még kedvezőbb azonban az épület mögötti gépkocsi elhelyezés. 

 

Magasság 

A villaépületek formálása, a korabeli építési módnak megfelelően, igen változatos. 

Szintszámuk alapján általában 1-2, olykor 3 emeletesek, a mainál nagyobb belmagasságokkal. 

Tömegük gyakran terjedelmes. A területrész a településfejlődé része, épületei a város 

építészeti és kultúrtörténeti örökségének meghatározó elemei, azonban olyan léptéket, 

méretet képviselnek, amely egyedi, és a város többi részére nézve nem iránymutatóak. 

Mindemellett olyan építészeti megoldásokat honosítottak meg a városban, amelyek más 

településrészeken is teljes létjogosultságot nyertek, és ma is ajánlhatók akár nyaraló- , akár 

lakófunkció esetén.  
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  Tetőhajlás/tetőforma 

 
A villák hol szimmetrikus klasszicizálóan egyszerű tetővel, hol változatos 

tetőfelépítményekkel épültek, gyakran nagy teraszokkal. Nem tekinthetők 

példaértékűek, hiszen méretűket, tömegformálásukat tekintve a XIX-XX. 

századforduló környékének stílusjegyeit viselik magukat. Ami a településrészen 

zajló építések során mintaként vehető, hogy jellemzően szimmetrikus 

főtömegként épültek, legfeljebb egy-egy speciális tetőmotívummal (pl. kisebb 

saroképítménnyel) megjelölve.   
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Anyaghasználat, színhasználat  

 
A terület egyik legszebb karakter-jellemzője a kőburkolatok jelenléte, amely 

elsősorban a kerítések, támfalak, utcaburkolatok anyaghasználatát jellemzi. Itt is 

érdemes példaként kiemelni az üvegezett verandákat, amelyek a mai életvitelhez is 

remek funkciójú átmeneti terekként használhatók, és azok míves faszerkezetét. 

 

Az épületek vakolt homlokzatánál felületek színezése is fontos karakterelem. Mivel 

nagy tömegű épületekről van szó, a fehér szín helyett kedvezőbb a pasztellszínek 

alkalmazása, a már korábban említett sárgás tónus dívik itt is. 

 

 

Ajtók, ablakok  

 
A panoráma, a táj felé hagyományosan nagy nyílászárókat alakítottak ki. Sokszor a már 

említett körbeüvegezett verandáknak hő- és fénycsapda szerepe is volt, emiatt is 

érdemes megfontolni az alkalmazásukat. A temperált klímájú tér a családi élet 

színtere, a nappali tér bővítménye, átmeneti tere, közvetlen vizuális kapcsolattal a kert 

felé; nyáron körbe megnyitható, teraszként használható, télen ideális a növények 

védett teleltetésére. Szép és egyszerű forma.  

 

A nyílászáró-kereteket gyakran erőteljesen színezték, jellemzően pl. sötétzölddel. Jól 

bevált, ma is jó szívvel ajánlható minta.  
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Kerítések  

 
A kerítések e területen olykor tömörek és magasak, nemes anyagokból. kőből, 

fából. A közterületek keskenyek, a kiszolgáló épületek időnként az utcai 

telekhatárra épültek, ettől is elég feszes, szűk a térélmény az utcán.  

 
A hegy felőli oldalon fontos, hogy ahol az utca és a telek terepadottságai azt 

megengedik, lazább, hézagosabb kerítések legyenek. A lejtő felőli oldalon ne 

sajátítsuk ki, ne építsük el magas kerítésekkel a kilátást. Törekedjünk rá, hogy 

az utcán járók is részesülhessenek - legalább egy-egy pillantás erejéig - a táj 

látványában. Az esztétikai élvezeten túl ez a közterületeken járók 

tájékozódásának segítése és a biztonságérzete szempontjából is szükséges. 

 

Garázs és melléképületek, -építmények 

A szűk utcákon az utcavonalra, a tömör kerítésbe épített (azzal egységesen 

megtervezett) garázs vagy melléképület nem zavaró, azonban nehezen 

használható, éppen az utcák szűk keresztmetszete miatt. Könnyebb kialakítani a 

garázst a kert felőli behajtással, megközelítéssel. A lejtő felöli oldal kényesebb. 

Kerüljük az épülettömegtől független, az utcaszinten kialakított teraszos 

kocsibeállókat. 

 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, 
klímaegységek, antennák   
 

A már korábban elmondottak, természetesen itt is érvényesek, ugyanakkor a 

történelmi városmaghoz képest ez a településrész nincs annyira “szem előtt”, 

nincs rálátás.  Adottságainak köszönhetően a hegyfelőli oldalon lévő teleksor 

épületein el lehet úgy helyezni a gépészeti berendezéseket, hogy azok a 

közterület felöl takarásban legyenek. A lejtő felőli telkek sokkal érzékenyebbek, 

hiszen minden irányból láthatók. Itt is törekedni kell a vizuálisan zavaró kültéri 

elemek elrejtésére, például az oldalkertek felöli oldalra helyezve azokat. 
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Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A villa- és palotanegyed településrészben alapvetően hasonlóak a kertészeti kialakítás, a 

növénytelepítés ajánlásai a településmag területhez. Nemkülönben ugyancsak „történeti 

településrésznek” számít, de azzal a jelentős különbséggel, hogy telekstruktúrája, beépítésének 

jellege eltérő. Nagyobb telkeken terjedelmesebb, gazdagabb kertek jellemzőek, az előkertek szerepe 

más, a zártabb kerítések, valamint a hátrahúzott épületelhelyezés miatt. 

Mindezek különbözőségek mellett, itt is elsődleges az épített és a táji – természeti környezet, az 

épületek és a kert harmonikus összhangjának a megőrzése, vagy megteremtése. 

Ennek érdekében, a Visegrád területén általánosan alkalmazható zöldfelületi ajánlások, irányelvek 

mellett e településrészben is hangsúlyt kell fektetni a növénytelepítések, a kertépítészeti tervezés és 

kivitelezés során az itt lévő számos építészeti – műemléki érték feltárulására, településképi 

érvényesülésének biztosítására. 

 

Értelemszerűen ez elsősorban azt jelenti, hogy a nagyobb termetű és lombtömegű növényzetet – 

elsősorban a fákat – úgy kell telepíteni és alakítani, hogy ne takarják, sőt, lehetőleg kiemeljék az 

arculati szempontból értékes művi elemeket – épületegyütteseket, épületeket, homlokzatokat -, 

valamint a szép település- és tájképi részleteket; - viszont, ha szükséges, takarják az összhatást rontó, 

csúnya építményeket és látványelemeket. 

Ez utóbbi igényeknek például megfelel a településképet rontó, valamilyen okból el nem bontható, 

tartósan ottmaradó falak, kerítések, homlokzati részletek kúszónövénnyel való befuttatása. Erre 

alkalmas, a tájolástól, kitettségtől függően a vadszőlők, loncok és borostyánok fajtáinak széles 

választéka (a vadszőlő és loncfélék az inkább napos, a borostyán félék az inkább árnyékos helyeket 

kedvelik), valamint az utóbbi években – évtizedekben nálunk is meghonosodó mediterrán 

kúszócserjék dekoratív fajtái (pl. trombitafolyondár, „lilaakác”, stb.). 

 

Az épületeket csak részlegesen takarjuk, az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor 

vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. Az igénytelenebb kerti 

építményeket takarjuk, hogy a főépület jobban érvényesüljön, az árnyékoló fákat a déli kitettségű 

falak, nagyobb burkolatok közelébe közelében ültessünk. 

A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a meglévő fásszárú növényzet 

megóvására, elsősorban az idős, értékes faegyedek megtartására. Ezek látványa és kondicionáló 

hatásai a magánkerten túl a közterületekre is kiterjednek, olyannyira, hogy a keskenyebb utcák 

mentén átveszik az utcafásítás szerepét is. 

 

 

 
fotók:CIVERTAN 

  

 

  46 



     

Építészeti útmutató I 47 

 

 

  
A kertbe érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, 

termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat. Az előkertbe 

gazdag forma- és színvilágú növényeket ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú évelőket, 

egynyári virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok színharmóniájára. A fák közül leginkább a 

közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Mértékkel használjunk tömör, sötét lombú 

növényeket.  

 

A településrész kertjeinek jellegzetes virágzó növényei, a történeti településrészhez hasonló, a 

teljesség igénye nélkül: a kerti hortenzia (Hydrangea macrophylla), a bokorrózsa (Rosa sp.), 

mályvacserje (Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.), a gyöngyvessző fajtái (Spiraea sp.), a 

tűztövis (Pyracantha coccinea) – a számos évelő és egynyári virágféle mellett. Itt tágabb 

lehetőség nyílik ezen fajok magasabbra növő, nagyobb termetű fajtáinak alkalmazására is. 

A nagyobb kertekben a dísznövények mellett szőlő és gyümölcsfák ültethetők (elsősorban dió, 

szilva, alma, körte és cseresznyefélék). Kerüljük a fenyők, tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek 

túlzott alkalmazását. 

 

A kertben lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatokat alkalmazzunk. A kevéssé 

használt részeken dekoratív, régi téglából is kialakíthatunk járófelületet, de kombinálhatjuk is 

egymással a különböző természetes (pl. terméskő, kiskockakő) és a mesterséges anyagokat (pl. 

betonrács, műkő). A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki és ügyeljünk 

csapadékvíz terelő hatásuk tudatos érvényesítésére. A burkolatokra hulló csapadék 

terepviszonyoknak megfelelő kerten belüli elvezetése és elszikkasztása nagyban hozzájárulhat a 

kellő talajnedvességi állapot biztosításához. 

 

A telekre hulló csapadékvizeket igyekezzünk helyben megtartani és a kert vízellátására, 

öntözésére fordítani. Kedvező megoldás a háztetőkre hulló eső összegyűjtése egyszerűen 

hordóban, vagy ciszternában, esetleg kerti tóban. A nagyobb teleken lehetőség van jelentősebb 

vízfelülettel rendelkező kerti tó kialakítására is, ebben az esetben ennek látványa tovább fokozza 

kert értékeit, kellemes környezetet nyújtó hatásait, attraktivitását. 
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A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre kiemeléssel helyezzük 

el a házat nem illeszkedve a terepvonalhoz, vagy ha a terepbe belevájjuk a 

házat egy nagy árkot képezve ezzel.  

  

 

Kerüljük a telkünk teleépítését kiszolgáló, kiegészítő épületek sokaságával, 

törekedjünk ezek építészeti egységére. 

  

Ne legyenek a kerítéshez tapadó nagy kiterjedésű (mellék) épülettömegek! 

  

 

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől! 

 

A kert növényzete legalább olyan érték, mint maga az épület. Ne csupaszítsuk 

le a kertünket az építés vagy a panoráma kedvéért! 

3. Hegyvidéki lakó településrész (Áprily-völgy) 
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Főbb karakterelemek: erős hatású táj, szűk völgy, nagy kertek, mozgalmas 
épülettömegek 

 
Telepítés     

 
A hegyvidéki településrész beépítési karaktere sokban emlékeztet a fent leírt 

szabadonálló beépítésű nyaraló-negyedére. A telkek igen nagyok, szélesek, a 

völgy tájolása és a hajdani nyaralóépítészeti hagyományok utóéleteként az 

épületek a telkek mélyén húzódnak. Így kellemes délkeleti tájolású előkertek 

alakulnak ki, amely különösen fontos a némileg zord völgyben az épületek 

lakályossága miatt is. E beépítési, épület elhelyezési hagyomány olyan minta, 

amely a meglévő beépítésekhez való alkalmazkodás és az egyes lakóépületek 

lakóminősége szempontjából is elvárható, követésre érdemes, és szemmel 

láthatóan jól működik. 

A melléképületek, garázsok elhelyezésnek kérdése itt nem elsősorban a 

városképi, arculati kérdés, mint a már korábban leírt, Fő utcai helyzetben, 

ahol a városképi kötöttségek jóval erősebbek. Az Áprily-völgy igen keskeny, a 

telkek előtti közterület legtöbb helyen egy nyomtávnyi szélességű. A 

telekhatárra kihelyezett épülettömeg kellemetlenül szűkítené a teret, amely 

funkcionális és térérzet szempontjából is kerülendő.  

 

Magasság 
 

A terület az előzőkben bemutatott villás- nyaralós területhez sok tekintetben 

hasonló karaktert mutat, azonban annak polgári stílusbeli 

fegyelmezettségéhez képest, az épületei vadregényesebbek. A nagy telek 

nagy ház építésére, az építési lehetőségek határainak feszegetésére csábít. 

Itt pedig nagyok a telkek. Jó azonban, ha nem használjuk ki a végletekig a 

lehetőségeket, ha az épület fokozatosan tud nőni, alakulni az esetlegesen 

változó igényekhez, és ez a változás, akár a tömegben is megjelenik. A 

hajdani nyaraló-villás terület szoborszerű épületei helyett e településrész 

ideális a tájra, a domborzatra reagáló változatos tömegű és magasságú 

épületek számára.  
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Tetőhajlás/tetőforma 

 
A takart völgyben lévő területen elképzelhető tagoltabb tetőidom. 

 

Anyaghasználat, színhasználat 

  
Anyaghasználat szempontjából a már említett, minőségi fémlemez tetőfedés, de a hagyományos fazsindely is 

alkalmazható. 

A faanyagnak itt különösképpen fontos szerephez kellene jutni. Külső elemekként – burkolatként, 

korlátként, nyitott ereszként, oszlopként, kerítésként, stb. - való felhasználáskor azonban tudni kell, hogy 

hogy a hazai körülmények között alapvetően csak a keményfatípusok öregednek szépen, és gyakori 

karbantartást igényelnek. 

A kortárs építészeti megoldások között a lemezfedések ma igen népszerűek. (A hagyományos 

villaépítészetben egy-egy összetettebb tetőidom fedésére hajdan is előszeretettel alkalmazták.) Szép példák 

igazolják, hogy eredeti, természetes szinükben a város egyes területrészein lehet létjogosultsága az 

alkalmazásuknak. Például itt is. 

 

Ajtók, ablakok  

 
A korábban a nyílászárókról leírtak itt is érvényesek. E településrészen érdemes megfontolni, hogy mekkora 

ablakot választunk, hiszen a táji adottságok miatt hűvösebb mikroklíma feltételezhető. A házak védettsége, 

biztonsága érdekében érdemes zsalugátereket, tömörebb faspalettákat alkalmazni. 

 

Kerítések  

 
Az eddig már beépült telkek jó mintával szolgálnak. Fontos, hogy ne legyen tömör a kerítés. Ne fosszuk meg 

a kirándulókat a telkünk látványától, elég távol vannak az utcától épületek ahhoz, hogy a belátás ne zavarja az 

épületeket és a pihenőkertet. Ha zavarónak érezzük a belátást, éljünk a kertészeti eszközök nyújtotta 

gazdag lehetőségekkel, fásítással, cserjék ültetésével teremtsük meg a kertünk intimitását! Hagyjuk 

azonban legalább réseket, hogy az utcán haladó ne érezze magát bizonytalanságban, elzárva. 
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Garázs és melléképületek, -építmények 

A nagy telkeken igazán van hely a melléképületek, építmények számára. Ügyeljünk azonban 

arra, hogy ne építgessük tele a telkünket, próbáljuk összefogni a kisebb épületeket egy 

egységbe. Érdemes már akkor megtervezni a melléképületek jövőbeni helyét, ha azokat csak a 

későbbiekben szándékozunk megépíteni, hogy a telek növény kiültetési és kertészeti terve is 

egy egységes koncepció részét képezzék. 

 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, klímaegységek, 

antennák   
Ezen a területrészen rejtettebb, sűrű növényzetbe ágyazottan épültek meg a házai, így többre 

csak részlegesen lehet rálátni. Mégsem mindegy hova és hogyan tesszük a kiszolgáló gépészeti 

berendezéseket – főleg, ha utólagosan próbáljuk meg ezeket a házra feltenni - mivel ma még 

igen csúnyák, nagyok. Legyünk igényesek, ne csúfítsuk el velük a házunk főhomlokzatát. 

Keressünk számukra kevésbé szem előtt lévő helyet, új épület esetén pedig gondosan 

tervezzük, terveztessük meg a helyüket az épülettel együtt.  

 

Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A településrész zöldfelületi szempontból is igen különös, sajátos helyzetben van és kiemelkedő 

értékekkel, zöld környezettel rendelkezik. 

  

Kertészeti környezetalakítási szempontból is elsődleges szempont ezen kedvező adottságok, a 

magas zöldfelületi arány, az értékes növényzet megtartása és prioritásként való kezelése az új 

beépítések, esetleges telekhasználati változások, a kertek rendezése során. Ez utóbbi itt a 

meglévő környezeti adottságok korlátai között merülhet fel: kerülni kell a túlzott 

„rendezettséget”, mindenféle művi és mesterséges elem alkalmazását, - mivel az itteni kertek 

pont a vadregényes, kissé elvadult és természetszerű karakterük miatt kiemelkedő értékűek. 

Az előkert fogalma is másképp értelmezhető ezen a fertályon, mivel az épület elhelyezések sem 

követik a szigorúan szerkesztett építési helyek és vonalak kimértségét, csak a változatos 

terepadottságokhoz igazodnak. 
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A növény alkalmazás kérdését is megoldja „a természet”, minduntalan 

bizonyítva dominanciáját a völgy e ritkán lakott részén is. 

Hasonlóképpen „természetszerű” a vízvisszatartás megoldása is: a tágas 

zöld terek, a terep hullámzása és mélyedései, a hatalmas lombfelület 

együtt, biztosítják a vízgazdálkodás optimális feltételeit, csak 

szélsőséges esetekben kell védekezni a telkekre befolyó csapadékvíz 

talajlemosó hatásai ellen, a domborzati adottságoknak megfelelő irányú 

terléssel, a vízvisszatartást legjobban szolgáló tereprendezéssel, - 

legkevésbé műtárgyakkal. 

E kertekben csak a használati funkciókhoz minimális mértékben 

szükséges burkoltokat, kert berendezési tárgyakat alkalmazzunk, őrizzük 

meg a kert és a környezet dominánsan zöld jellegét, amely bebeolvad a 

környező oldalak, vízmosások gazdag fás növényzetébe, szépen 

illeszkedve az erdőszélekhez. 
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
4. Átmeneti – hegyvidéki, vegyes funkciójú településrész 
 

  
 

A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre kiemeléssel helyezzük el a 
házat nem illeszkedve a terepvonalhoz, vagy ha a terepbe belevájjuk a házat egy nagy 
árkot képezve ezzel.  

  

 

Ne akarjunk minél inkább kilógni a környezetünkből, se az épület mesterséges 
dombra ültetésével, sem nagy tömeggel vagy kirívó színezéssel. 

   

Az épület tetőidoma legyen egyszerű, lehetőleg középgerinces, kevés felépítménnyel. 

  
 

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől sem garázsorral, 
tömör kapukkal. 
 

 
 

 

A gépészeti berendezések ne kerüljenek az utcai főhomlokzatokra. Lejtős terep 
esetén legalább ennyire fontos, hogy e berendezések ne jelenjenek meg völgyek 
felöli rálátás irányából. 
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Főbb karakterelemek: tágas völgy, levegősen elhelyezett házak, nagy előkertek 
 

Telepítés    

 

Visegrádon a szabadonálló beépítés több településrészen is megjelenik; (a korábban már leírtak 

szerint a történelmi településrészeken, a villa- és nyaralónegyedben, és az Áprily-völgyben), de 

jellemzően az átalakulóban lévő területek fő beépítési formája is. Ebben az esetben mindkét 

irányban oldalkert választja el az épületet a szomszédoktól, a szabadonálló beépítéshez emiatt 

szélesebb telek szükséges. Az épület alaprajza szabadabban formálható, minden irányba teljes 

értékű ablakkal megnyitható, számos esetben azonban az épületek szélessége miatt az 

oldalkertek igen keskenyek, így igazi kert funkcióra csak részben alkalmasak.  

A völgyekben szabadonálló beépítés esetén előkert alakítható ki. Ahol lejtős a terep, ott az 

építtetők szívesen helyezik el az épületeiket a magasabb telekrészekre különösen, ha onnan 

kilátás tárul fel. Amúgy is kedveltebb ez az épület elhelyezési mód, hiszen így a házból jobban 

belátjuk, „uraljuk” a telkünket. Ugyancsak e telepítés mellett szól, ha telek tájolása miatt az 

előkertben alakítható ki jobb fekvésű, kedvezőbb benapozású telekrész, vagy ha egy 

forgalmasabb útról nyílik a telek, és attól távolabb kívánjuk az épületünket elhelyezni. Az 

Apátkúti völgyi Mátyás király út északi oldalán lévő telkek helyzete ilyen. Az utca északi oldalán 

az épületek hátrahúzásával kellemes, déli tájolású telket lehet kialakítani, az átmenő út 

forgalmától is védettebb épülettel. Az út déli oldalán is sok szól az épületek „visszahúzása” 

mellett. Jobban szervezhető az épület és a kert kapcsolata. A lejtős terepű beépítéseknél külön 

problémát jelent a tereprendezés, az épületek megfelelő terepre ültetése. Nem szerencsés a 

lejtős terepen mesterséges „kakasdombot” emelni a háznak, nem csak csúnya, de a ház 

közvetlen környezetének és a teleknek a szerves kapcsolata is nehezen alakítható így ki. 

Ugyancsak sok problémát okozhat a ház túlzott bevágása a terepbe, a hátsó épületrész 

benapozása, kihasználása szempontjából is. 

Igen kedvelt az úttal párhuzamos hossztengelyű  vagy az „L” alakú beépítés. Ezzel az 

elrendezéssel a ház funkcionális jól szervezhető és szinte körbekarolva védi a mögöttes erdőktől 

a telket.  

Az épületek helyének kijelölésekor itt sem hagyható figyelmen kívül a gépkocsik elhelyezésének 

kérdése. Nagy mélységű előkert esetén takarékossági okokból gyakran kerül külön épületbe a 

garázs vagy beálló, minél közelebb az utcafronthoz. Az utcai telekhatárra kikerülő garázsok 

azonban nagyon kellemetlen utcaképet eredményezhetnek.  
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Az előkert a ház névjegye, a háziak ízléséről, kertészeti tudásáról is árulkodik. Az 

ideültetett növények a lakóház fő homlokzatával közös kompozíciót alkotnak, ezért 

annak arányait, színeit, anyagait érdemes figyelembe venni a díszkert tervezésekor.  

 

Magasság 

A történelmi településrészeken a meglévő építészeti örökséghez való 

alkalmazkodás kötöttségei, az átalakuló részeken ezzel szemben a nagyobb számú 

újonnan megjelenő épület és a tágabb építési lehetőségek jelentenek arculati 

szempontból is kihívást. Mondhatnánk, hogy védjünk mindent a városközpontban, 

és csak az ottani építésekre fókuszáljunk, a település peremei felé haladva pedig 

engedjük meg, hogy mindenki kedvére valósíthassa meg álmai házát. Nem lenne 

azonban jó döntés, hiszen egy település - hiába vannak különböző karakterű, 

jellemzőjű területrészei – mégiscsak egy egység. Különösen igaz ez egy olyan 

kistelepülés esetében, mint Visegrád. Nagy tehát a felelősség egy újonnan fejlődő, 

alakuló városrészben történő magánépítés során is. Nem személyes ügy, hiszen az 

itt épülő házunk is egy a településképet alkotó elemek közül, amely a teljes városról 

kialakított összképet befolyásolja. Miért fontos ez az épületmagasságok kapcsán?  

Mert el kell fogadnia a tényt, hogy Visegrád egy falusias, kisvárosias település, 

amelynek a léptéke, mérete, a településképe nem bírja el a nagy, kiugró, figyelem-

felkeltő épületek jelenlétét. Helyette tágas, természetközeli építési lehetőségeket 

kínál, ahol a földszintes, max. 1 emeletes épületek legfőbb előnye tud érvényesülni, 

a helységek jó kertkapcsolata, a „levegősség” érzése. Aki idejön lakni, azt 

valószínűleg éppen ez vonzza ide, az építés során tehát tiszteletben kell, érdemes 

tartania ezt a történelmi építési kultúrát és olyan épületet terveznie/terveztetnie, 

amely élvezni engedi annak minden előnyét.  
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Tetőhajlás/tetőforma 

A kitett, messziről is látható hegyoldali területrészeken is kerülendő a tagoltabb 

tetőidom. Az újabb-kori építéseknél azonban sokszor a nemesen egyszerű, tiszta 

formák helyett bonyolult tetőidomokat alkalmaznak. Pedig a minél simább vonalú 

tetőforma nem csak esztétikai és ízlésbeli kérdés; a felesleges „szoknyák”, kiszögellések 

és vápák jelentősen megdrágítják a tetőt és számos meghibásodás forrásai. 

Anyaghasználat, színhasználat 

Anyaghasználatban a vakolt felület alkalmazása itt is kifejezetten javasolt, kiegészítve 

azzal, hogy az erdő, a táj közelsége miatt a terület karakteréhez jól illeszkedik a fa, mint 

építő –, szerkezeti és burkoló anyag.  Ne felejtsük el, hogy a fának folyamatos 

karbantartása szükséges! 

A faszerkezetek dominanciája, a fa homlokzatburkolatok alkalmazása ma igen divatos 

építészeti megoldás. Visegrád azon területrészeinek az arculatához, a lokális 

adottságokhoz, a helyi genius loci-hoz kiváltképp illik, ahol a közvetlen táji kapcsolat 

nagyon erős; ilyenek a hegyvidéki, erdősült területek, többek között ez a településrész. 

 

Ajtók, ablakok 

Az ajtók, ablakok tekintetében a korábban – elsősorban a Villák településrészénél 

leírtak itt is érvényesek, különös tekintettel a verandákban rejlő gazdag esztétikai és 

funkcionális lehetőségekre. 

 

Kerítések  

Itt is javasolt az áttört kerítés - pl. a haidekker-háló - például kőlábazattal. A széles 

utcai kerítésszakasz miatt fontos a tervezettség. A már említett módon célszerű, ha a 

kerítés és a kapuk anyaga, színe illeszkedik a tervezett épülethez. A kukatároló, a 

levélláda, csengő, névtábla és házszám, a megfelelő világítás mind olyan további részei 

a kerítésnek, amelyeket együtt indokolt megtervezni.   
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Garázs és melléképületek, -építmények 

 
A terület ma még igazán vonzó  arculatára az egyik legnagyobb veszélyt az út melletti 

garázsok, kocsibeállók jelenthetik. Az utólagosan „odabiggyesztett”, az épülettel, a 

beépítéssel nem együtt tervezett melléképületek rendkívül rontják a városképet, hiszen 

legtöbbször a telek mélyén álló lakóépületeket nem is látjuk a sűrű növényzettől, csak az 

utcát kísérő, sokszor ilyen-olyan anyagból készült, a kerítéstől teljesen idegen stílusú, 

szerkezeti megoldással, ízlésvilággal megvalósított garázsokat, beállókat. Itt is ki kell tehát 

hangsúlyozni, hogy a telkek utcai határát jelző kerítést a hozzá tartozó melléképületekkel 

(kukatároló, esetleg kocsibeálló, garázs) érdemes együtt tervezni. Legkedvezőbb megoldás, 

ha a főépületbe tudjuk elhelyezni az autót, kihasználva a lejtős terep adta szintkülönbségeket. 

Sokan azonban nem kedvelik ezt a  megoldást, mivel nagy előkert esetén a behajtási 

lehetőség kiépítése (burkolat, világítás, stb.) esetlegesen többletköltséget és zöldterületi 

veszteséget is jelenthet. Érdemes a döntés előtt a költségtényezőket pontosan számba venni 

és összehasonlítani. 

 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, 
klímaegységek, antennák   
 

Ügyeljünk rá, hogy a berendezések ne a főhomlokzatra kerüljenek. 

 

Szükséges a divatos műszaki lehetőségeknek a folyamatosan újuló, szélesebb tárházát is 

számba venni (homlokzati solarpanelek/burkolatok), de érdemes a hagyományos építészeti 

eszköztár nyújtotta megoldásokat is felidézni; pl. az épület jó tájolását, „hőtechnikailag” is 

legmegfelelőbb elhelyezését a telken, az ideális árnyékoló növényzet kiválasztását illetve 

olyan jól működő és egyben gazdag funkcionális és szép építészeti lehetőségeket kínáló 

formákat, mint az üvegezett veranda vagy télikert. Mindehhez javasolt építészeti tanácsot 

kérni. Az épület üzemeltetése, hosszú távú gazdaságossága jól és biztonsággal tervezhető, 

amennyiben a telekválasztásnál, az épület helyének kijelölésénél, a lakóhelyiségek 

tájolásánál, a homlokzati nyílászárók méreténél és az anyaghasználatnál a tervezési 

szempontok között mindvégig tudatosan szerepelnek a fenntarthatósági szempontok. 
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Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A településrész szerkezetileg a történeti városmaghoz kapcsolódik, de csak egy 

keskeny nyéllel, kertészeti, táji – természeti szempontból karakteresen eltér az 

iméntitől. Településszerkezeti meghatározója az Apátkúti patak kezdetben 

széles, majd elkeskenyedő völgye és a völgyi útra felfűződő hosszú keskeny 

teleksáv és beépítés.  

Ezen a településrészeken a tájba illesztés során a hagyományos településkép 

még fellehető elemeinek a megőrzése, valamint új, a jelenleginél kedvezőbb 

arculat létrehozása a cél. A kedvezőtlen utcaképi megjelenést eredményező 

épületeket részlegesen takarjuk növényzettel, de az előkertbe ültetett fák, 

cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati 

kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kertben levő egyéb építményeket is 

lehetőleg takarjuk, megfelelő növénytelepítéssel. A kerti építmények funkciója, 

kialakítása a kert kiterjedéshez, funkciójához, jellegéhez igazítva változik. Jó 

eszközök lehetnek az építmények kúszónövénnyel való befuttatása, fásítással, 

sövénnyel való takarása, illetve kerti építményekkel – pergolával, 

növényrácsokkal való integrálása az épülethez, vagy a kert egyéb építményeihez. 

Előnyös, ha a kerti építmények nem elszórtan, hanem egységbe szervezve 

jelennek meg a kertben. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan 

ügyeljünk a már meglévő fásszárú növényzet megóvására. 

 

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető 

benne, hiszen minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos 

növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk életteret. Általában a 

rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő előtt észrevétlen marad. A 

rendszeresen, szeretettel gondozott hátsó kertek nem csak pihenésre, 

felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is 

termeszthetünk bennük. 

 

 

 

 

 

  58 



     

Építészeti útmutató I 59 

 
 
 
 
 
 
  

A külső szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely 

ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Gondozott 

előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; 

jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, településünk 

szép arculatához. 

A kertbe, főleg az előkertbe érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak 

virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben 

színesíthetik udvarunkat. A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk 

szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be szerepét, ha harmonikus 

egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás során az épület és a 

kert stílusa, hangulata harmóniában legyen,- ehhez illeszkedő kertépítészeti 

megoldásokat alkalmazzunk. 

 

A kertben és a kert előterében, a garázsbehatónál, lehetőleg könnyen felújítható, 

vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken dekoratív, régi 

téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból 

alakítsuk ki. Az ilyen burkolatokhoz jól illeszkedik a nagyfelületű, ápolt gyepfelület. 

A növényfajok megválasztásának alapelvei nem térnek el a különböző karakterű 

városrészekben,  

Lehetőség szerint itt is a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő 

növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a 

hely, ahova ültetjük. Figyeljük meg, mely növények érzik jól magunkat évek óta a 

környező kertekben, vagy kérjük szakember segítségét. 

 

A településrész előkertjeinek jellegzetes virágzó díszcserjéi mellett itt nagyobb 

felületen és tömegben ültetünk dekoratív haszonkerti növényeket – cserjéket (pl. 

ribizliféléket) és évelőket is.  

 

A kertekben a szőlő mellett elsősorban gyümölcsfák ültetendők (elsősorban javasolt a 

dió, gesztenye, szilva, alma, körte; védett, fagymentes helyeken a füge, gránátalma is). 

 

 

 



30 I Építészeti útmutató     

 

 
5. Településközpont közeli turisztikai fejlesztések területe 

 

  

 

Kerülendők a hosszú szakaszon zártan összeépülő épületsorok és a nagyobb, zárt 

„pontszerű” tömegű épületek. 

  

 

Nem kívánatos sem lapostetős épületek, sem többszintes tetőterű épületek 

elhelyezése. 

  

 

A reklámok, logók az épület és város arculatát meghatározó szerepű elemek. A 

cégbrand részei; helyüket, tartalmukat, grafikájukat az épülettel együtt kell 

megtervezni. 

„Járulékos” elemek a gépészeti berendezések, kerüljük az utcai főhomlokzaton való 

elhelyezésüket. 
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Karakterelemek: kisebb egységekre megbontott tömeg, földszinti nyitott funkció, „közhasználat”; 

magastető, kerítetlen telek 

Telepítés 

A turisztikai fejlesztések területén nagyobb léptékű, tömegű házak épülnek, szintén szabadon álló beépítési 

móddal. Az épületeket több részre bontva érdemes formálni, minél több, a városi igényeket is kiszolgáló, 

nyitott földszinti funkcióval. A főút felőli zajterhelés miatt, és a megfelelő parkoló zóna kialakítása 

érdekében célszerűbb az épületeket visszahúzni, tágasabb előkertet létrehozni, de éppen a minél nagyobb 

nyitottság eléréséhez szerencsésebb a telket nem körbekeríteni. Fontos szem előtt tartani, hogy a 

település melletti főúton csak érintőlegesen elhaladók számára ez az egyik legmeghatározóbb településkép. 

A településrész pozíciója, városközponti és főúti közelsége miatt az építészeti igényessége és a vele együtt 

tervezett előkert színvonalas kertészeti formálása alapvető városarculati kérdés, mely adott esetben felül 

kell írja az épületből látható tájkép zavartalan feltárulásának igényét. 

 

Magasság 

Az itt lévő épületek magasságát leginkább három tényező befolyásolja. Elsődleges szempont a történelmi 

településmaghoz való közelség, ahol - amint korábban már szó volt róla - az igen alacsony épületmagasság a 

jellemző. 

A második fontos szempont, hogy olyan településrészről van szó, amely az országos főutat szegélyezi, tehát 

akár magasabb, a mögöttes területeket a forgalmi zajoktól némileg lezáró épületek elhelyezése is indokolt 

lehet. A harmadik, nem elhanyagolható szempont, hogy mind a Duna és a túlpart, mind a város mellett 

autóval elhaladók számára ez az épületsor mutatja a város karakterének egyik arcát. A maximum 3 szintes 

épületmagasság megfelelő konszenzus lehet. A fentiekre tekintettel az épületeket a már említett tagoláson 

túl érdemes különböző magasságú tömegekként is formálni.  

 

Tetőhajlás/tetőforma 

.Az eddig megvalósult épületek „U” alaprajza jó beépítést jelent, védett belső udvara telekhasználat 

szempontjából ideális. Az utca felől a tömegek „oldottabbak”, különösen, ha az épület sok terasszal nyitnak 

a Duna felé. A magastető javasolt, ugyanannyi szobaszám esetén – a tetőteret is igénybe véve – kisebb 

tömegű épület alakítható így ki. A kisebb tömegekre tagolás előnyeiről már volt szó, ugyanakkor a nagyon 

mozgalmas tetőidomok alkalmazása nem kedvező; nem jó, ha túl sok „történés” van a házon. 
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Anyaghasználat, színhasználat  

Ilyen méretű épületeknél elengedhetetlen a minőségi anyaghasználat. Gyakori megoldás, hogy egy 

nagyobb épületet eseménydús részletekkel próbálnak személyessé, emberléptékűvé tenni. Pedig 

egy egyszerű tömegű háznak a jó minőségű építő- és burkolóanyagok, a tiszta, szép 

épületszerkezetek adnak igazi mívességet. Érdemes a történeti hagyományok, a helyben gyakran 

alkalmazott kő vagy esetleg a tégla alkalmazásának lehetőségeit számba venni. 

Nehéz megtalálni a megfelelő színezést, és bár pasztel színeknél kisebb a tévedés lehetősége, itt az 

épület karakteréhez illően erőteljesebb színeket is lehet választani. 

 

Ajtók, ablakok  

A földszinti nyitott funkcióknál a nagy üvegfelületek alkalmazásával lehet oldani az épületek 

tömörségét, ellensúlyozni a nagy tömegét. Ugyan e szerepet töltik be a tágas teraszok, amelyeknek 

nem csak funkcionális szerepe van, hanem arculati; könnyítik, „levegősebbé” teszik az épületet. 

 

Kerítések   

A településrész pozíciójából adódóan nem szerencsés, ha az épületek teljesen körbe vannak kerítve. 

Az átjárhatóság és átláthatóság fontos szerepet töltenek be, hiszen a terület átmeneti zóna a Duna 

és a belvárosi mag között. Ahol a gazdasági feltöltés zajlik, ott indokolt lehet némi kisebb terület 

lekerítése, azonban helyét és arculati kialakítását az épülettervvel egy ütemben javasolt elkészíteni. 

 

Garázs és melléképületek, -építmények 

A terület különleges átmeneti téri helyzetéből adódóan, a melléképületek, építmények elhelyezése 

igen kényes kérdés. Nincs ugyanis kifejezett hátsókert, ahol „elrejthetők” az ilyen típusú kiszolgáló 

épületek. A főépületekbe sok funkció elhelyezhető, fontos a ház földszintjén a nyilvános, publikus, 

félpublikus terek kialakítása és a közterületek irányába való megnyitása. Kifejezetten kedvező, ha az 

épületnek a forgalmasabb közterületek irányában nagy terasszal, fedett/nyitott földszintes 

épülettömegekkel nyitnak, hogy a szálló ne zárt objektum benyomását keltse, hanem a nyitott, 

vendégváró, hívogató arcát mutassa. 
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Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, klímaegységek, 

antennák   

 
Nagy ház, nagy gépészet. Az ilyen nagyságrendű épületnél alapvető elvárás a gépészet körültekintő 

megterveztetése, esztétikai és városképi szempontból is.  

 

Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A város intézményjellegű sávja a 11.sz. főút mentén, a városközpont közvetlen közelében alakult ki. 

Zöldfelületi szempontból is sajátos szerkezetű területegység, ahol a telkeken kialakított 

intézménykertek és az ezeket határoló közterületek (elsősorban utak) zöldfelületei együttesen jelennek 

meg, arculati szempontból potenciálisan fokozottan kedvező helyzetet teremtve és szorosan 

kapcsolódva a város belterületi zöldfelületi rendszeréhez. 

 

A szállodák, panziók, éttermek nagyobb léptékű épülettömegei mellett kedvezően alkalmazhatók a 

családiház kertekben méretük, túlzott árnyékoló hatásuk miatt nem javasolt magasra növő, 

nagytermetű honos fafajok is. Ezek mellett itt megjelenhetnek a magas díszítő értékű exóta lombos 

fafajták, - pl. a Visegrádon jelentős hagyományokkal rendelkező platán - sőt, szolid mértékben az 

örökzöldek is. 

A célszerűen visszahúzott, nagyobb alapterületű és magasabb épületek előtt kialakítható tágasabb 

előkertekben kiemelt szerep jut a cserjeszint gazdag alkalmazásának, különösen a határoló főúttal 

közvetlenül érintkező sávban, ahol a sűrűn telepített cserjesorok, sövények környezetvédelmi – zajvédő 

és levegőszűrő - hatása a legerősebben érvényesül. Itt természetesen fák telepítése is javasolt, 

kiegészítő jelleggel, de elsősorban nem merev, zárt fasorként, hanem egymástól elhúzott, részlegesen 

átfedő facsoportok és faegyedek formájában. 

 

A szállodák és egyéb turisztikai létesítmények díszkertjeiben kiemelt szerepet kaphat az intenzív 

kertépítészeti kialakítás, a dekoratív növényalkalmazás mellett beleértve a vizes attrakciók - kerti 

medencék, vizes installációk, szökőkutak – lehetőségeinek kihasználását is. Az intenzív fenntartást 

igénylő kertek, burkolatok fenntartását, locsolását a területre lehulló csapadékmennyiség racionális 

hasznosításával – összegyűjtésével, átmeneti tározásával - célszerű megoldani, a vízvisszatartási 

szempontok szem előtt tartásával.  
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6. Nagyvolumenű turisztikai fejlesztések településrésze 
 

  

 

A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre kiemeléssel helyezzük el a 

házat nem illeszkedve a terepvonalhoz, vagy ha a terepbe belevájjuk a házat egy 

nagy árkot képezve ezzel. 

 

 

 

A nagyvolumenű épületeknek saját építészeti logikája van. Meg kell találni a 

„huminázálás” megfelelő eszközeit. Nem elegendő, és nem feltétlenül megfelelő 

eszköz a magastető alkalmazása, amely sokszor nem illik az épület tömegéhez. 

  

 

 Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől! 
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Főbb megkívánt karakterjegyek: kisebb egységekre bontott épülettömeg, intenzív növényzet 

Telepítés  
Nagytömegű épületkomplexumok is megjelentek a városban, szerencsére a településtestről leszakadva, ugyanakkor a domborzati adottságok miatt olykor jól látható helyen. Itt is a 

szabadonálló beépítés a jellemző, bár olyan méretű együttesekről, „konglomerátumokról” van szó, ahol legkevésbé a telekhez való viszony a meghatározó. Az épületeket több kisebb tömegre 

bontva lenne érdemes formálni, ezt kívánja a településkép, a domborzathoz való illeszkedés is. Ha kisebb részekből áll az épület, jobban tud közelíteni a kisvárosi léptékhez, közvetlenebb a 

környezeti kapcsolata, talán az is mondható, hogy személyesebb, szerethetőbb. Elfogadva a tényt, hogy a nagy-komplexumokra is lehet igény, nem hallgatható el, hogy a Visegrád léptékéhez 

igazán a kisebb, kb. 100-120 fős szállók illenek. 

 

Magasság 
Az épületek messze túllépik a településen elfogadható léptéket. Nem önmagában a magasság (földszint+ 4 vagy 5szint), hanem a nagy tagolatlan tömegek jelenthetnek problémát, melyek már 

messziről uralhatják a tájképet. A tagolás, kisebb tömegekre bontás - alaprajzban, magasságban - fontos lenne a tájképvédelem, a domborzathoz való illeszkedés szempontjából is. 

 

Tetőhajlás/tetőforma 
Az épületek túldimenzionált méretű, nagytömegű, lapostetős vagy kishajlású tetővel kialakított házak. Nem csak a nagyságrendjük, hanem építészeti kialakításuk is erőteljesen kiütközik a városi 

környezetből. Nehéz egy ekkora tömeget magastetővel lefedni. Kisebb egységekre bontott tömeg a lefedés szempontjából is nagyobb formai/szerkezeti választási lehetőséget kínál. 

 

Anyaghasználat, színhasználat  
Az anyagok mívessége itt is fontos szempont, de az eddigieknél nagyobb szerephez juthatnak a nagy üvegfelületeknek (amelyek jó színválasztás esetén „könnyítik” az épületet) és a különböző 

árnyékolóknak. E nagy épületeknél érdemes kerülni az erőteljes színek használatát. 

  

Ajtók, ablakok  
A nagytömegű épületeknél sokat jelenthet az összefüggő üvegfelületek alkalmazása, elsősorban az alsó közösségi szinteken. Az épület megnyílhat a táj felé, az évszakhoz idomulva használható 

átmeneti terekkel, azokhoz kapcsolódó teraszokkal, kertkapcsolattal. Itt kell megemlíteni, hogy milyen fontos ezeknél a létesítményeknél is a közvetlen környezet minőségi kertészeti kialakítása. 

Az épületek méretét nagynövésű fák tudják némileg ellensúlyozni, s bár az üzleti szempontok nyilvánvalóan a panorámát helyezik a fókuszba, ennek érdekében nem kell az épület környékét 

lecsupaszítani. Annak is meg van a varázsa, ha a fák lombjai között felvillan fel a táj egy-egy szelete.  

 

Kerítések  
Hatalmas kerített területekről lévén szó, a kerítés milyensége fontos. Jó, ha áttört, ha be lehet látni a területre, hogy ne legyen a környezetével szemben elidegenítő és elidegenedő hatása, és 

jó, ha van karaktere, lehetőleg az épülettel összhangban. Hajdan 1-1 nagyobb, fontosabb városi létesítmény építésénél ezt jól tudták. Számos olyan terület van az országban, ahol az épületek 

már régen elvesztették eredeti arcukat, funkciójukat, de a kerítés mementóként még mindig őrzi a terület eredeti szerepét, karakterét. 

. 
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Garázs és melléképületek, -építmények 

A területen arculati szempontból nem releváns; általában a sport-rekreáció funkcióhoz tartozó 

pavilonos épületek elhelyezését jelenti, amelyekre sokszor - mint hangulati elemekre - a 

tulajdonosok különös gondot fordítanak. A gépkocsi elhelyezés ilyen nagyságrendű parkoló igénynél 

leginkább térszint alatt indokolt a gazdasági kiszolgáló funkciókkal együtt. 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, klímaegységek, 

antennák  
  

A már meglévő nagyvolumenű épületek esetében meggondolandó, hogy nem lehet-e akár a városi 

szintű napelemeket/kollektorokat felszerelni a tetőikre, kihasználva, hogy nincs rájuk felülről rálátás. 

Az, hogy gépészeti berendezéseknek nem csak a műszaki feltételeknek, hanem az esztétikainak is 

meg kell felelni, és akár többletköltséget is áldozni kell arra, hogy a technológia építészeti 

igényességgel integrálódjon a tervbe, ilyen nagyságrendű beruházások esetében nem lehet 

kétséges. 

 

Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

Ellentétben az előző településrész településszövethez, sőt, a városközponthoz is kapcsolódó 

turisztikai létesítményeivel, ezek szigetszerűen, a városszerkezettől és a települési zöldfelületi 

rendszertől függetlenül, pontszerűen jelennek meg a táj érzékeny vagy kevésbé érzékeny részein. 

Elsősorban nem kertészeti, hanem táji léptékű feladat ezek tájba illesztése, amelynek lehetőségeit 

alapvetően meghatározza az épület telepítése és tömegének paraméterei.  

Másodlagosan is fontos szerep juthat azonban a tagoló és takaró hatású növénytelepítésnek, 

mindenekelőtt a nagytermetű, magasra növő, honos fafajok (szoliterként és kisebb csoportban 

terjengős tölgyek, sudár bükk és gyertyán fajok). Ezek mellett itt is megjelenhetnek a magas díszítő 

értékű exóta lombos fafajták, - pl. a Visegrádon jelentős hagyományokkal rendelkező platán - sőt, 

szolid mértékben az örökzöldek is (itt elsősorban a már-már „honosodott” fenyőfélék). Itt is kiemelt 

szerep jut a cserjeszint gazdag alkalmazásának, a sűrűn telepített cserjesorok, cserjecsoportok 

környezetvédelmi – zajvédő és levegőszűrő - hatása javítja a terheltebb zónák környezetminőségét. 

A cserjék és fák, közeli természeti környezetbe illeszkedő, ligetszerű telepítése elősegíti a beépítés 

tájbaillesztését. A terület helyi vízgazdálkodási viszonyai számottevően befolyásolhatók a terület 

környezetalakításával, a vízáteresztő (elsősorban zöld) felületek és a burkolatok kiterjedésének 

megválasztásával és esetleg helyi víztároló funkciót is ellátó vízmedrek, vízfelületek kialakításával 
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7. Kertvárosi településrészek (Újtelep) 

 

  

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Az 

épület „hátra húzása” megtöri az utca ritmusát. 

 

 
 

Eltérő hajlású tetőforma alkalmazásakor az utcakép nem egységes. Sem 
alacsonyabb hajlású, sem meredekebb hajlású tetőnél nem kiegyensúlyozott a 
településkép. 

  

 

A területen a középtengelyes 35-50 fokos hajlású nyeregtető a jellemző. Kerüljük a 

bonyolult tetőidomokat, a felépítményeket, a fentitől eltérő hajlású tetők építését. 

Ne az utcai homlokzat felé nyissuk meg legjobban az épületünket. Nagy 

üvegfelületek a hátsó vagy oldalkertek irányába célszerű kialakítani. 

  

 

Nem kívánatos eltérni a telepen jellemző tetőidomtól Kerüljük a kirívó színezést! 

 

 

 

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől! 

Ne zsúfoljuk tele a kertünket melléképületekkel, legyen koncepciónk a kert 

használatára, kertészeti kialakítására. 

   

 

 

 

A gépészeti berendezések ne kerüljenek az utcai főhomlokzatokra!  
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Főbb karakterelemek: szabadonálló beépítés, jellemzően előkertes, max. földszint+ tetőteres 
épületmagasság, nyeregtető 
 

Telepítés  

E településrészek beépítési formája is szabadonálló. Magyarországon a hasonló helyzetű (sík 

területen haladó, jellemzően észak-déli hossztengelyű) utcák mentén az előkertek gyakran 5 

méter mélységűek, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy díszkertek legyenek. Itt is többé-kevésbé 

ez a járatos méret. Az épületek egy utcán belül következetesen települtek, „egy vonalba esnek”, 

Ez olyan fontos jellemzője az utcaképnek, hogy az elkövetkező időszakban is követendő, mint 

beépítési mód. A szabadonálló beépítéssel és az előkertekkel kapcsolatban korábban 

elmondottak itt is érvényesek. 

Magasság 

A területek beépítési módja egységes, a közel azonos tömegű épületek magassága is 

megegyezik, a jellemzően földszintes, tetőtér beépítésű épületeket egyszerű, „sima-vonalú” 

nyeregtetők fedik, oromfalas megoldással, ahol a tetőtéri bevilágítás az oromfalakon lévő 

ablakokon át történik. Nincsenek tetőtéri ablakok, a tetőtéri szint bevilágítása tökéletesen 

megoldott, ráadásul – a telkek tájolása miatt - a kedvező kelet-nyugati irányból. Többek között 

éppen ettől telepszerű a terület; ezért igazán fontos itt az illeszkedés, amelynek egyik alapvető 

eleme éppen az épületek magassága. 

 

Tetőhajlás/tetőforma 

A magastetők formája, hajlásszöge, a tetőidomok sorolódása az utcakép meghatározó elemei. E 

házak elég nagy alapterületűek ahhoz, hogy ne kelljen bonyolult tetőformákkal további 

beépíthető területekre szert tenni. Az egyszerű sima forma esetén nincsenek poros zúgok a 

beltérben, hózugok a vápákban. Kétszáz év óta ezt a formát, közel ezt az arányt követték az 

építések során az elődeink, benne van generációk tapasztalata, amit még nem írt felül az idő. 

Miért kellene megváltoztatni, ha a lakóminősége amúgy megfelel a mai igényeknek is? 
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  Anyaghasználat, színhasználat 

Ha a beépítési mód és a forma, a magasság egységes, a változatosabb anyag- és 

színhasználat megengedhetőbb.  Ugyanakkor tartsuk tiszteletben a környezetünk 

esetlegesen eltérő ízlését, törekedjünk kerülni a szélsőségeket. 

  

Ajtók, ablakok  

Nehéz ma e területen egységes karakterjegyeket felismerni a homlokzati nyílások 

szempontjából nincs olyan kialakult hagyomány, amely mintaértékű lehetne. 

Érdemes arra törekedni, hogy ne az épület utcai homlokzatán legyenek a nagy 

összefüggő üvegfelületek, hanem inkább a hátsó- illetve az oldalkert irányába nyissuk 

meg jobban a házunkat. 

 

Kerítések 

E területen is a nem túl magas – kb. 1.70 m – kerítések építése a szerencsés. A 

tartószerkezet adó tömörebb pillérek – főleg ha valamilyen nemesebb burkolatot, 

leginkább kőburkolatot is kapnak – az azonos anyaghasználatú lábazattal összefogva 

ritmust adnak az utcaképnek. Közöttük a már említett hadekker-háló alkalmazása 

kiváló megoldás, de aki tömörebben szeretné a kertjét zárni, ott is javasolt 

hézagosabb felületeket kialakítani. A lakóknak is ez a kellemesebb, hiszen nem érzik 

magukat teljesen elzártan, nyomon tudják követni az utcán zajló mozgásokat.  Az 

egyszerű deszkakerítés is igazán szép lehet, ha jól eltalált a tömör felületek és a 

nyílások aránya. Javasolt a vízszintes száliránnyal fektetni a deszkákat közöttük 

akkora résekkel, hogy némi belátást engedjenek, de a kert intimitását azért meg 

tudjuk őrizni. Ne felejtsük, a személyi és gépkocsi bejárati kapuk is a kerítés részei, 

együtt tervezzük/terveztessük meg az egésze!. Nem szép, amikor a kerítés minden 

egyes szakasza más és más anyaghasználatú, tartószerkezetű. 
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Garázs és melléképületek, -építmények 

E beépítés esetén a melléképületeknek, garázsnak a hátsókertben van igazán jó 

helye. A lakóépület melletti oldalkertben jól kialakítható a bejárás, ezzel ugyan ez a 

sáv egyfajta „kiszolgáló” zónává válik, cserébe azonban az épület előtti és a 

mögöttes kert díszkertként és a családi életet szolgáló védett pihenő kertként tud 

működni. Igyekezzünk ebbe a melléképületbe elhelyezni az összes kiszolgáló kerti 

funkciót (kert szerszámos, fatároló, stb.), ne szórjuk tele a kertünket kisebb-

nagyobb építményekkel, mert az a használati értéket is rontja. 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, 
klímaegységek, antennák   

A gépészettel kapcsolatos elvárások nem különböznek az eddigi fejezetekben 

leírtaktól. Bár ez a terület nem olyan „kényes” hiszen nem történelmi és turisztikai 

központ és nincs olyan közvetlen rálátás a területre, mint más településrészekre, 

mégis fontos, hogy ne csúnyítsuk el az épületünket az esztétika igényeknek 

megfelelni nem tudó berendezésekkel. Hiába van egy gondosan megtervezett, 

szépen megépített házunk, drága igényes nyílászárókkal, ha utána az ablakra 

akasztjuk a tányér-parabolaantennát, mert úgy a legjobb a vétel. Gondolkodjunk 

előre és igyekezzünk ne csak a legpraktikusabb, hanem az esztétikai igényeknek is 

megfelelő megoldást megtalálni. 

Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A településrész településszerkezeti meghatározója a szabadonálló beépítés, 

egyforma méretű előkertekkel. Ezen a településrészen a tájbaillesztés során a 

hagyományos településkép fellehető elemeinek megőrzése, valamint új, a 

jelenleginél kedvezőbb arculat létrehozása a cél.  

A kevésbé kedvező utcaképi megjelenést eredményező épületeket legalább 

részlegesen takarjuk növényzettel, de az előkertbe ültetett fák, cserjék 

megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak 

elhelyezését is. A kertben levő egyéb építményeket is lehetőleg takarjuk, megfelelő 

növénytelepítéssel. Jó eszközök lehetnek az építmények kúszónövénnyel való 

befuttatása, fásítással, sövénnyel való takarása, illetve kerti építményekkel – 

pergolával, növényrácsokkal való integrálása az épülethez, vagy a kert egyéb 

építményeihez.  
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A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már 

meglévő fásszárú növényzet – főleg az idős lombos fák - megóvására.  

Telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert. A gondozott 

előkertben nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is 

gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk és nem utolsó sorban 

hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. A kertbe, főleg az 

előkertbe érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak 

virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem 

egész évben színesíthetik udvarunkat. A településrészen elterjedt a 

magánkertek és a közterületek növényzetének „összemosódása”, 

együttes gondozása, amely erősíti az utcakép kedvező megjelenését. 

A növényfajok megválasztásának alapelvei nem térnek el a különböző 

karakterű városrészekben, itt is lehetőség szerint a helyi természeti 

adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő 

fajokat válasszunk. A településrész előkertjeinek jellegzetes virágzó 

díszcserjéi mellett itt ültetünk dekoratív haszonkerti növényeket – 

cserjéket (pl. ribizliféléket) és virágos évelőket is.   

A kertekben a díszfák mellett gyümölcsfák is ültethetők (elsősorban 

javasolt a dió, gesztenye, szilva- és alma- félék; védett, fagymentes 

helyeken a füge, gránátalma is).  

A megfelelő eszközökkel kialakított, nagy zöldfelülettel rendelkező kert 

a helyi vízvisszatartás legfőbb eszköze is egyben.  
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8. Kertvárosi vegyes (Újkert, Újtelep környéke) 

  

 

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Az épület „hátra húzásával” 
megtöri az utca ritmusát. 

 
 

 

Nem kívánatos a területen a további nagy összefüggő utcai épülettömegek építése.  

Idegen a területtől a többlakásos, társasházas fogatolt épületforma. 

 

 

 

Kerüljük a kirívó homlokzati színezést! 

 

  

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől sem garázsorral, sem tömör 
kerítéssel, sem pedig összezáró növényzettel! 

  

  
 

Kerüljük a bonyolult tetőidomokat, a felépítményeket, a fentitől eltérő hajlású tetők építését! 

Ne az utcai homlokzat felé nyissuk meg legjobban az épületünket! Nagy üvegfelületek a hátsó vagy 
oldalkertek irányába célszerű kialakítani. 

 

 

 

A gépészeti berendezések ne kerüljenek az utcai főhomlokzatokra! Lejtős terep esetén legalább ennyire 
fontos, hogy e berendezések ne jelenjenek meg völgyek felöli rálátás irányából. 
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Legfontosabb karakterelemek: magastetős épületek, előkertes beépítés  

 

Telepítés  

A város szinte egyetlen még nagyobb beépítési tartalékokkal rendelkező területe, 

mindemellett a város talán legvegyesebb beépítésű településrész része, ahol a 

földszintes kertvárosi hangulatú szabadonálló családiházak éppúgy megtalálhatók, 

mint a városiasabb teraszos, a sor- illetve láncházas beépítések. 

Amennyiben sorházakkal folytatódna a terület jövőbeni beépülése, abban az 

esetben is érdemesebb legfeljebb kétszintes és inkább szélesebb épületeket építeni. 

A gépkocsik elhelyezése a sorházas beépítésnél nem egyszerű. Többféle megoldás 

ismert: helyet kaphat a garázs a terep szint alatt, de ez megnövelheti a költségeket, 

valamint a lehajtóival igen megcsúnyítja az utcaképet és az előkerteket.  

Megoldható a gépkocsielhelyezés az épület földszintjén azonban ez esetben igen 
nehéz a lakás közvetlen kertkapcsolatát biztosítani, hiszen e tekintetben legjobb 

helyet elfoglalja az autó. Szélesebb lakóegységek kialakítása esetén lehet az 

előkertben földszintes garázstömeggel kapcsolódni a főépülethez vagy igen 

szerencsés megoldás a láncház, ahol garázsokkal felváltva sorolódnak a 

lakóépületek. Ezzel szélesebb saját telkek tudnak kialakulni az egyes lakóegységek 

előtt/mögött és a földszinti teraszok, a kerttel való kapcsolat kialakítása is könnyen 

biztosítható.  

 

Bár a területrészen többlakásos (társas) házak különböző beépítési típusai is 

megtalálhatók – köztük igen jó minőségű is – mégis az mondható, hogy Visegrád 

karakteréhez a családiházas egyedi telkes beépítési forma illeszkedik leginkább. Az 

újabb építés alatt álló házak kertvárosias családi lakóházas beépítéssel épülnek, ami 

egészséges átmenet lehet a vidéki és a kisvárosi karakter közötti városi 

környezetben.  
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Magasság 

A XX. századi településfejlődés eredménye az újtelepi terület beépülése, ahol a sor- és „lépcsős” házak, 

beépítési és épületkarakterben, tömegek magasságában markánsan eltérnek az addigi hagyományos 

épületformáktól.    

Ahogy a beépítési módok igen sokfélék, úgy az épületmagasságokban is itt vannak a legnagyobb 

kontrasztok, hiszen a földszintestől a háromemeletesig többféle épületmagasság megtalálható.   

Ha megfelelő, jó szélességű telkünk van nem érdemes 2 szintnél magasabb házat építeni; a nappali zóna 

(jellemzően az alsó szinten) és a védett éjszakai zóna (az emeleten) elválasztására tökéletesen elegendő 

e két szint, még így is igen sokat leszünk kénytelenek lépcsőzni a napi használat során.   

 

Tetőhajlás/tetőforma 

Azok a megoldások szerencsések, ahol az épület főtömegének gerince merőleges az utcavonalra. 

Láncház esetében ez igen egyszerű és szép megoldás; az összekötő garázsépületek fölötti területet is 

beépíthetjük, emeleti teraszként vagy tetőtérként is kialakítva. Ezzel illeszkedünk a városban szinte 

mindenütt legjellemzőbb „fésűs” beépítési karakterhez, de azt továbbfejlesztve, bővítve.   

 

Anyaghasználat, színhasználat 

A homlokzati anyagoknál itt is megerősíthető, hogy a családiházas beépítés sokféle anyaghasználatot 

elbír, ha a beépítési mód és az épületek tömege egységes. Kerüljük azonban a csempék, kő vagy 

kőutánzatú lemezek homlokzati burkolatként való alkalmazását. Akkor már tisztább, egyszerűbb 

megoldás a vakolt felület. Visegrádon igen sokféle homlokzatfelület megtalálható és jól megférnek 

egymás mellett, biztos mindenki megtalálhatja a neki tetszőt, és a pénztárcájának is megfelelőt. Fontos, 

hogy ne olyan legyen, „mintha”, hanem valódi, igazi. Fontos kiemelni, hogy a többlakásos házak 

anyahasználatánál nagyobb mértéktartás indokolt, hiszen ezek több egységből álló, tehát nagyobb 

épületek. 

Ma minden építőanyag számos színben kapható, nagy a kísértés a kísérletezésre, de a sokféle anyag és a 

telített, rikító színek alkalmazása taszító lehet. Csak a tájba, hagyományos városképbe illeszkedő színek 

alkalmazása indokolt.   
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Ajtók, ablakok  

Ne felejtsük el elődeinktől örökölt tapasztalatokat; a fa nyílászárók és a faárnyékolók 

mívesek. Alkalmazzuk őket! 

 

Kerítések  

A sorházas, láncházas beépítés esetén az előkert felöli kerítés akár el is hagyható, hiszen 

keskeny és kis mélységű telek esetén a kerített rész használati értéke nem túl nagy. 

Kertészeti eszközökkel tudjuk jelezni a magánterületünk határát. 

 

Garázs és melléképületek, -építmények 

A garázs és melléképület főépületbe integrálásról vagy külön épületbe helyezéséről a 

korábbiakban már többször esett szó.   

 

 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, 

klímaegységek, antennák  

 
Mivel e településrészen sokkal vegyesebb az építészeti arculat, ezért még fontosabb a 

rendezett, összeszedett, tervszerű gondolkodás e berendezéseinek telepítése, elhelyezése 

során is. A láncházak, sorházak építésénél ne hagyjuk, hogy ezek az egyes tulajdonosok 

egyéni ötletelései alapján nyerjék el a helyüket; az együttépítő közösség esetén találjuk 

meg a terv készítése során a mindenki számára elfogadható, konszenzusos megoldást, 

amely akár egy későbbi építési fázis vagy szakaszos, ütemezett megvalósítás esetére is már 

előre meghatározza berendezések pontos helyet, nagyságrendet, elhelyezési módot. 
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Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A településrész településszerkezeti meghatározója a vegyes beépítés, ahol a 

szabadonálló, a terasz- és a láncházas forma is jelen van, különböző méretű 

kertekkel. Ezen a településrészen a tájbaillesztés során a hagyományos 

településkép fellehető elemeinek megőrzése, valamint új, a jelenleginél 

kedvezőbb arculat létrehozása a cél. A kialakult, meglehetősen vegyes arculat 

homogenizálható, jobbítható a növénytelepítéssel.  

A családiházas részen a kevésbé kedvező utcaképi megjelenést eredményező 

épületeket legalább részlegesen takarjuk növényzettel. Az előkertbe ültetett fák, 

cserjék megválasztásakor vegyük figyelembe a ház nyílászáróinak 

elhelyezkedését, homlokzati kialakítását is. A kertben levő egyéb építményeket 

is lehetőleg takarjuk, megfelelő növénytelepítéssel, - az építmények 

kúszónövénnyel való befuttatásával, fásítással, sövénnyel. Jól alkalmazhatók a 

növényi takarást elősegítő kerti építmények: pergolák, lugasok, növényrácsok. A 

régi épületek bővítése, felújítása vagy az új építések során fokozottan ügyeljünk 

a már meglévő fásszárú növényzet, főleg az idős fák megóvására.   

A láncházas beépítésű részek településképi szempontból kevesebb problémával 

és ezzel összefüggő zöldfelületi feladattal rendelkeznek. Itt elsősorban az 

előkertek kialakítása játszik bele az utcaképbe. A gondozott előkertek 

hozzájárulnak utcánk, településünk arculatának szépítéséhez. (Az előkertekkel 

kapcsolatban korábban elmondottak itt is érvényesek.) A családiházas területnél 

kisebb méretű hátsókertek inkább a kisebb térigényű növényzet, nem szétterülő 

koronaformájú fa- és cserjefélék telepítését teszik lehetővé, kiegészítve néhány 

oszlopos formájú kertészeti fajta alkalmazásával. 

    

A növényfajok megválasztásának általános elvei itt sem térnek el más 

városrészektől: itt is a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, 

meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk, tekintettel a közeli 

természet közeli növénytársulások összetételére. A kertekben a díszfák és 

mellett elsősorban gyümölcsfák ültethetők (elsősorban javasolt a dió, gesztenye, 

szilva, alma, körte). A megfelelő eszközökkel kialakított, nagy zöldfelülettel 

rendelkező kert a helyi vízvisszatartás legfőbb eszköze is egyben. A meredekebb 

domboldalakon célszerű alkalmazni a lefolyó csapadék és talajvizeket 

visszatartó, szintvonallal párhuzamosan kialakított szikkasztó árkokat, dréneket.  
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REKREÁCIÓS HASZNOSÍTÁSÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK  
9. Magánüdülők 

  

 

A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre kiemeléssel helyezzük el a házat nem 

illeszkedve a terepvonalhoz, vagy ha a terepbe belevájjuk a házat egy nagy árkot képezve 

ezzel. 

 

 
 

 

Nem kívánatos a nagy épülettömegek építése, összefüggő zártabb utcakép megjelenése, mert 

idegen a nyaralóterület jellegtől. 

Fontos az építési vonal betartása, mert a sokféle arculatú épületek között ez lehet a 

legerősebb rendező elv. 

 

 

 

  

Kerüljük a harsány színek alkalmazását! 

 

 

 

  

Nem kívánatosak a környezetüktől idegen, nagy tömegű kirívó épülettömegek.   

 
 

 

Ne zárjuk el teljesen a kert és az épület látványát a közterületek felől! 

A kert növényzete legalább olyan érték, mint maga az épület. Ne csupaszítsuk le a kertünket 

az építés vagy a panoráma kedvéért! 

 

 

 

A gépészeti berendezések ne kerüljenek az utcai főhomlokzatokra! Lejtős terep esetén 

legalább ennyire fontos, hogy e berendezések ne jelenjenek meg völgyek felöli rálátás 

irányából. 
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Főbb megőrzendő karakterjegyek: a főtömeg rétegvonalra ültetve; kis 

alapterületű épület, előkert, nagy zöldbe ágyazottság,  

 

Telepítés 

A jellemző beépítési mód: szabadonálló. E telepítési módról eddig leírt 

valamennyi megállapítás (épületelhelyezés, előkert. garázs és melléképület 

helye) itt is érvényes.  

A nyaralóépületeknél, különösen a panoráma lehetőségét kínáló magasabb 

fekvésű telkeken a tulajdonos igyekeznek épületük minél nagyobb 

homlokzatával a lejtő vagyis kilátás felé fordulni. Emiatt sokszor az épület 

hossztengelye a lejtőre merőleges, amely meredekebb lejtő esetén kellemetlenül 

megnövelheti a szintszámokat. Sokkal szerencsésebb lehet a rétegvonalakkal 

párhuzamos gerincű tetőmegoldás, vagy a kettőnek valamilyen kombinációja. 

Visegrádon is látható igen szép példa arra, hogy a lejtővel párhuzamos tömegű 

épület milyen jól illeszthető a tájba, a dús növényzetbe. Kényes kérdés a terepre 

való illesztés; a kiemelés durva településképi következményekkel jár, a szűkebb-

tágabb környezettel való esztétikai konfliktust eredményez. A terepbe belevájt a 

háznak pedig a környezetin túl pedig funkcionális problémái lehetnek. Nem 

beszélve arról, hogy mindkét megoldás drágább, mint a terepvonalakra jól 

illesztett épület kivitelezése. 

Magasság 

A település peremén sokemeletes üdülőházak létesültek. Az üdülőházak 

esetében is igaz, hogy a legkellemesebb épületek azok, ahol minél több 

helyiségnek tud közvetlen kertkapcsolata kialakulni, vagyis nincs az épületben 

sok szint. Lépcsőzni senki nem szeret, mégis sokan igyekeznek minél több 

emeletet építeni, hogy ha már építkeznek, minél jobban ki legyen használva a 

telek. Üdülőből pedig igazán nem kell nagy.  
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Tetőhajlás/tetőforma 

A nyaralóterületen igen nehéz jellemző karakterelemet megfogalmazni. Ugyan a magastető az 

elterjedtebb, azonban igen változatos tetőidommal. 

Magastető esetén itt is a 35-50 fokos tetőhajlás a javasolható, leginkább a hagyományokra 

hivatkozva.  Nemcsak a városképi, tájképi szempontok indokolják, hanem a kialakult építési 

tapasztalat, amely szerint a klímánk kihívásainak ez, ami legjobban megfelel. 

A területen talán legfontosabb, hogy valóban „második ház” vagyis nyaraló méretű épületek 

épüljenek, melyek ne akarjanak konkurálni a hagyományos lakóépületek méretével.  

A területen nagy a lapostetős tömegek építése nem javasolható, de kisebb tetőterasz, zöldtető, jó 

telepítés, dús növényzet esetén jól megtalálhatja a helyét.  

 

Anyaghasználat, színhasználat  

Attól mert „csak” egy nyaraló, fontos, hogy örömünk legyen ne csak a használatában, hanem a 

látványában. Sokan a pihenés, kikapcsolódás vagy önmegvalósítás terepének tartják a hétvégi 

önerős építkezéseket. Fontos, azonban hogy ebben is legyen némi tervszerűség, ne az éppen kéznél 

lévő, megszerzett anyagoknak keressünk helyet, hanem módszeresen egyfajta jővőképpel álljunk 

neki az építésnek vagy bővítésnek.  

A homlokzati színezésnél itt is elengedhetetlen a mértéktartás. 

 

Ajtók, ablakok  

Itt is érdemes felhívni a figyelmet, a „szaletlik”, verandák, esetleg tornácok félig zárt tereinek 

funkcionális hasznosságára, és építészeti értékeire. 
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Kerítések  

Legyen egységes és egyszerű, de igényes anyagokból - ha e feltételeknek megfelel, 

nagyot nem tévedhetünk. 

 

Garázs és melléképületek, -építmények 

Itt is ideális a kertek mélyén, a hátsó kertben elhelyezni a melléképületeket. 

 

Kültéri gépészeti berendezések/napelemek, 
klímaegységek, antennák  

A már korábban elmondottak természetesen itt is érvényesek, bár a történelmi 

városmaghoz képest más okból is. A domborzati viszonyok miatt az üdülőterületek egy 

részére rálátni. 

A ház tervezésekor biztosítsunk megfelelő helyet a szükséges mérőóráknak, 

napelemeknek, antennáknak, klíma kültéri egységeknek, még akkor is, ha csak később 

akarjuk őket telepíteni. A technikai követelményeket betartva az épülethez illesztve, a 

közterület felöl takarásban kell ezeket elhelyezni! Különösen fontos szempont ez ott, 

ahol a terepadottságok miatt messzebbről is rálátni a telekre, az épületre. Az utcák lejtő 

felőli oldalán található telkek sokkal érzékenyebbek, hiszen lentről-fentről jól láthatók. 

Itt is törekedni kell a vizuálisan zavaró kültéri elemek elrejtésére, mérlegelni kell a 

különböző oldali elhelyezés esztétikai következményeit is.  

 

Kert, előkert, növénytelepítés, vízvisszatartás 

A magántelkes üdülőterületek – jó esetben – kiterjedt kertségek, nagy zöldfelülettel, 

gazdag növényzettel, kis beépítettséggel. Itt is többnyire ezek a kedvező arányok 

jellemzőek, és ahol még megvannak, törekednünk kell ennek megőrzésére. A 

nagymértékű zöldbe ágyazottság, a dús növényzet a területrész  
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legfőbb környezeti és arculati értéke és a tájbaillesztés legfontosabb eszköze is, no persze 
az épületek terepre illesztésének jó megoldása mellett.  
 
A kertek kialakítása, növénytelepítése során akár egyenlő súllyal is jelen lehetnek a 
dísznövények mellett a haszonnövények, a kert gyümölcsös és házikerti részei, vagy akár a 
szőlőskertek, lugasok. A haszonnövények között is számos magas díszértékű gyümölcsfaj és 
fajta található – gondoljunk például a cseresznye- vagy az alma- félék gazdagon virágzó 
fajtáira, vagy a termésükkel (is) díszítő gyümölcsfákra, bokrokra. Ezek elsősorban a 
hátsókertekben nyernek létjogosultságot, az előkertekben elsősorban a magas díszértékű 
évelők, egynyáriak és díszcserjék ültetése javasolt. Nagyobb termetű fák, különösen 
örökzöldek telepítése nem célszerű, általában az előkertekben, de különösen a jellemzően a 
kilátás felé tájolt beépítések elé. 
 
A kert hangulatát emeli és ökológiai értékét is növeli a vízfelületek jelenléte, amelyek itt 
kisebb területeken képzelhetők el. Megfelelő kialakításukkal hozzájárulhatnak a telek 
vízgazdálkodásának, vízvisszatartó képességének a javításához is. A lejtős telkeken egy vagy 
több, szintvonallal párhuzamos, megfelelően terepbe ágyazott szikkasztó árok, vagy 
földterasz ugyancsak pozitív hatással lehet a kert talajának vízgazdálkodásához és 
termőtalaj lemosódás elleni védelméhez is. 

 
10. Mogyoróhegy 
 

A terület építési sajátosságai egyediek. Nem lehet a hagyományos kategóriák szerint 

(telepítés, magasság..stb) ajánlásokat tenni. Speciális ajánlásként fogalmazható meg a 

Makovecz Imrei építészeti hagyomány tiszteletben tartása, a meglévő épületeknek, mint 

szellemi örökség összetartozó, autentikus elemeinek védelme és egységében való 

megőrzése. 

Ez egyébként alapja lehet egy építészeti tanösvény kialakításának, amely kultúrtörténeti, 

építésztörténeti szempontból is szélesebb körű figyelemre tarthat számot. 

Új épületeknél a formai és szerkezeti illeszkedés szükséges, a minőségi faanyag használata 

elvárás. 

Látva a korábbi fa szerkezetek, burkolatok rohamos állagromlását, szükséges a megfelelő, 

időtálló alapanyagok és felületkezelések kiválasztása. 

 

Építési szándék esetén indokoltabb a funkciók önálló, új épületekbe helyezése, mint a 

meglévőhöz való hozzáépítgetés, átalakítás. 
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A területegység külterületi jellegének megfelelően, zöldfelülete, növényzete 

szempontjából nem „a kert” hanem „a táj” léptéke a meghatározó. 

Elsődlegesen tehát nem az előkertek és a növénytelepítés kérdéseivel kell foglalkozni, 

hanem a Visegrádi – hegység zárt erdőkkel, ligetekkel, széles gyepes fennsíkokkal váltakozó 

táji karakterének megőrzésével, és minden másnak, amit emberkéz alkotott, e tájba való 

beillesztésével. 

 

A Mogyoróhegy ezen része nyílt, fennsík jellegű, több irányból jól belátható, széles 

hullámos hegy- és domboldalakkal, üde zöld gyepekkel, ligetes fa- és cserjecsoportokkal. 

Ahol építmények, épületek jelennek meg e tájban, ott is ezt a kellemesen változatos, 

nagyvonalú és látványgazdag arculatot kell megőrizni, ha kell, reprodukálni, - illeszkedve a 

táji környezet adottságaihoz. Ebbe a tájba nem illik és tiltott az tájidegen örökzöldek és 

általában az exóták alkalmazása. Amennyiben indokolt a fásítás, a fa- és cserjefajok 

megválasztásánál maradjunk az őshonos szortimentnél, a jellegzetes lombkoronát 

növesztő tölgyek, hársak és társaik ültetésénél. 

 

A kert kialakítás és a növénytelepítések során is kerülni kell az elaprózott, kisstílű 

megoldásokat, az egyenes vonalú és sarkos burkolatokat, a töredezett szegélyeket. 

Minden mesterséges beavatkozás, így a kertépítés során is csak a tájképi stílus fogadható 

el, illeszkedve a természeti környezet méltóságához, rangot adó látványához. 

 

A lehulló csapadékból eredő vízmennyiség visszatartását, hasznosulását táji szinten 

megoldja a természet, a hatalmas kiterjedésű és változatos rétegződésű zöld felületek, 

gyepek és lombtömegek ökológiai működése során. Mesterséges vízvisszatartási 

megoldásokról csak kis területen, a beépítésekhez és a közlekedéshez kapcsolódó 

burkolatok közvetlen környezetében kell gondoskodni. Itt nincs természetes hagyománya a 

nagyobb vízfelületek, jelentősebb vízfolyások megjelenésének, a kertépítészet vizes 

elemeit –kerti medence, folyóka, kisebb mesterséges tó – csak visszafogottan és csak a 

beépítések közvetlen környezetében alkalmazzuk. A természetes táj felé kinyíló tágabb 

környezetben a vízvisszatartás leghatékonyabb felületei a zöld gyepek, a füves rétek és 

legelők, távolabb az erdőségek. 
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Az erdőterületek aránya uralkodó, tájképi jelentőségük meghatározó elsősorban a 

hegyes - dombos terepfelszínen, de a dunaparti sávban is. 

A beépítésre nem szánt településrészek két alapvető típusa Visegrádon a Dunaparti 

öntésterület keskeny síkvidéke, valamint a hegyvidék széles, változatos domborzati 

formákban gazdag részterülete. E két tájkarakter fenti közös vonásai (beépítetlen jelleg, a 

beépítés szórványos elhelyezkedése, magas zöldfelületi arány, stb.) mellett településképi 

szempontból is gyökeresen eltérő arculati elemekkel rendelkezik. Ezek elsősorban a 

kilátási és rálátási viszonyok különbözőségében jelentkeznek, de ezek végülis azonos 

konzekvenciákkal járnak: a tájbaillesztési követelményeket fokozott súllyal kell érvényre 

juttatni. Ugyancsak közös jellemző a tájbaillesztési feladatok megoldását illetően, hogy 

ezek lehetőségét alapvetően az épültek, építmények – jó vagy elhibázott - telepítése 

határozza meg, a növénytelepítéssel az esetleges hibákat csak korrigálni lehet. A két 

külterületi területegység további lényegi közös tájképi - arculati jellemzője, a meglévő 

alacsonyszintű beépítettségi szint megőrzésének igénye. 

 

A tájképvédelmi jelentőségű külterületi és külterületbe ágyazott településrészeken 

fokozott körültekintéssel kell minden táji beavatkozást (építést és területhasználati 

változást) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének 

megtartása, a már meglévő és értéket képviselő építmények karakterének megóvása 

mellett. 

A tájbaillesztést elősegítő, takaró hatású növényzet telepítésének, alakításának, inkább 

csak helyi szinten van jelentősége, egy -egy konkrét építmény elrejtésében – elsősorban 

a Dunaparti településrészen. a kertek, előkertek kialakításának részletkérdései nem 

relevánsak a beépítésre nem szánt településrészeken. 

Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a történetileg kialakult területhasználat, táj- 

és telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A tájképvédelmi jelentőségű területeken 

reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy 

hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem kívánatos, - a védett területeken tiltott. 

Gondolni kell az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során csak lefelé 

világító megoldásokat alkalmazzunk.  
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TELEPÜLÉSRÉSZEK 

11. Dunapart 

A település külterületén nem jellemző a beépítés leszámítva néhány speciális 
funkciójú épületet. A beépítésre nem szánt településrészek közös jellemzője, 
hogy cél az alapvetően beépítetlen jellegük, tájképi értékeik megőrzése. 
Zöldfelületi szempontból elsősorban nem kertészeti – kertépítészeti ajánlásokat 
igényelnek, hanem a táj- és tájképvédelmi, tájbaillesztési feladatok megoldását. 
 
Ezek közös megfogalmazása jelen fejezet utolsó bekezdésében található, amely a 
két területegységre vonatkozó ajánlásokat egymással összefüggésben 
tartalmazza. A település külterületén nem jellemző a beépítés leszámítva néhány 
speciális funkciójú épületet (műemléki értékű épületek: Fellegvár, Salamon-
torony; újabbkeletű építőművészeti alkotások: Makovecz Imre „erdei épületei” (- 
ez utóbbiakról a Mogyoróhegyi településrésznél szóltunk). Az egyéb épületek, 
építmények – pl. a hajóállomás, a rév - a Dunaparton, valamint gazdasági 
funkciójú illetve sportcélú telephelyeken, és a felhagyott strand területén 
helyezkednek el. 
A táj külterületi részeire jellemző a mezőgazdasági területek, a gyepterületek 
(legelők, rétek) jelenléte, másodlagosan a szántóterületek alacsony aránya. 
Ültetvények (szőlők, gyümölcsösök) csak a kiskertekben (üdülőkertek, lakótelkek) 
fordulnak elő.      
Az erdőterületek aránya uralkodó, tájképi jelentőségük meghatározó elsősorban a 
hegyes - dombos terepfelszínen, de a dunaparti tájkép meghatározásában is. 

 
A beépítésre nem szánt településrészek két alapvető típusa Visegrádon a 
dunaparti öntésterület keskeny síkvidéke, valamint a hegyvidék széles, változatos 
domborzati formákban gazdag részterülete. E két tájkarakter fenti közös vonásai 
(beépítetlen jelleg, a beépítés szórványos elhelyezkedése, magas zöldfelületi 
arány, stb.) mellett településképi szempontból is gyökeresen eltérő arculati 
elemekkel rendelkezik. Ezek elsősorban a kilátási és rálátási viszonyok 
különbözőségében valamint a művelési ágak szerkezetében és arányaiban 
jelentkeznek, de ezek végülis azonos konzekvenciákkal járnak: a tájbaillesztési 
követelményeket fokozott súllyal kell érvényre juttatni. Ugyancsak közös jellemző 
a tájbaillesztési feladatok megoldását illetően, hogy ezek lehetőségét alapvetően 
az épületek, építmények – jó vagy elhibázott - telepítése határozza meg, a 
növénytelepítéssel az esetleges hibákat csak korrigálni lehet.  

. 
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A két külterületi területegység további lényegi közös tájképi - arculati 
jellemzője, a meglévő alacsonyszintű beépítettségi szint megőrzésének 
igénye.  
 A tájképvédelmi jelentőségű külterületi és külterületbe ágyazott 

településrészeken fokozott körültekintéssel kell minden táji beavatkozást 

(építést és területhasználati változást) megvalósítani. Ennek fontosságára 

hívja fel a figyelmet az átépítés alatt álló rév példája, ahol jelentős 

tájképvédelmi feladatok megoldása vált szükségessé, a tájbaillesztési 

szempontok teljes figyelmen kívül hagyása miatt. Általánosan javasolt a 

területek beépítetlen jellegének megtartása, a már meglévő és értéket 

képviselő építmények karakterének megóvása mellett. 
A tájbaillesztést elősegítő, takaró hatású növényzet telepítésének, 

alakításának, inkább csak helyi szinten van jelentősége, egy - egy konkrét 

építmény elrejtésében – elsősorban a dunaparti településrészen. A kertek, 

előkertek kialakításának részletkérdései nem relevánsak a beépítésre nem 

szánt településrészeken. 
Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a történetileg kialakult 

területhasználat, táj- és telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A 

tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló 

önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy 

építmény elhelyezése nem kívánatos, - a védett területeken tiltott. Gondolni 

kell az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során csak lefelé 

világító megoldásokat alkalmazzunk.   

 

12. Hegyvidék 

A település külterületén nem jellemző a beépítés leszámítva néhány speciális 

funkciójú épületet (műemléki értékű épületek: Fellegvár, Salamontorony; 

újabbkeletű építőművészeti alkotások: Makovecz Imre „erdei épületei” (- ez 

utóbbiakról a Mogyoróhegyi településrésznél szóltunk). Az egyéb épületek, 

építmények – pl. a hajóállomás, a rév, a lovarda, a vízművek és a 

sportterületek építményei - a Dunaparton, valamint gazdasági funkciójú 

telephelyeken, és a felhagyott strand területén helyezkednek el, vegyesen, a 

hegyvidéki és a dunaparti területegységen.  
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Utcák, közterek 

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, 

településrészhez és a helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, 

szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a 

helyeken, megjelenésük fokozottan fontos.  

A település arculat meghatározó elemei a mindenki által használt közterületek. Nem 

mindegy ezért ezek kialakításának minősége, a műszaki jellemzők mellett 

elsősorban a zöldfelületi megoldások megjelenése. 

A városban a legfontosabb közterületek arculata nem sokat változott a korabeli 

képeslapok tanúsága szerint- 

 

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség 

érzésének elérése már sikernek tekinthető. (A helyi közvéleménykutatások is szinte 

első helyen emelték ki a gondozott közterületi zöldfelületek, rendezett közterek 

pozitív településkép formáló hatásait.) A közterületek megfelelő fenntartása, a már 

nem használt közterületi elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A 

különböző felületek határozott szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával, 

burkolatváltással) szintén jelentős javulást eredményezhet. 

Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, 

nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín alatti elemeinek tájba illesztésére is. 

 
A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok 

kialakításakor ügyeljünk arra, hogy a megfelelő távolságra ültessük őket, figyelembe 

véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk, amelyek nem nőnek bele a 

felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe és az út fölé, akadályozva a biztonságos 

közlekedést. A jó faválasztással és ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult fák 

csúnya látványa. 

Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon 

és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek 

helyigényére. 

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, 

tartósságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. 
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Visegrádon a forgalmasabb utcák általában kellő szélességűek, kétoldali járdával, esetenként 

zöldsávval, fasorral. A város egészében azonban aránylag ritka az utcafásítás, éppen ezért is 

van olyan nagy jelentősége a korábbiakban leírtak szerint a kerteknek, előkerteknek és az 

azokat szegélyező kerítéseknek. Emellett azonban, ahol az utcahasználat és keresztmetszet 

azt lehetővé teszi, a közterületek egységes fásítása fontos jövőbeni feladat. A közterületi 

rendszernek nagyon szép és szerethető elemei a városban található hidak és patak- és 

árokpartok, melyeknek „mobil” növényzettel való díszítése és utcabútorokkal (padok, 

virágtartók, világítótestek, tájékoztató elemek) való gazdagítása - az újonnan tervezett 

utcatáblák grafikai igényességének megfelelő és azzal összehangolt közterületi arculati terv 

alapján lenne indokolt. Az egész város területén – nemcsak a beépített területrészeken – a 

vizuálisan fontos, szép rálátásokat vagy csak a tájjal való találkozás lehetőségét kínáló, 

különleges helyeken, örömteli lenne egy-egy pad elhelyezése, pihenősarok kialakítása. 

 

A rendezett, gondozott közterület a kedvező településkép része. Az útfelület és a 

tartozékainak karbantartása az Önkormányzat feladata, de a járdák és az esővíz-elvezető 

árkok tisztításáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. 

Visegrádnak nincs a szó igazi értelmében vett nagyobb tere, főtere - a fontosabb utca-

kereszteződések a társadalmi élet csomópontjai is. Ezeknek részben az ott lévő épületek 

funkciója (vendéglátás, kereskedelem), részben tömegformálása, homlokzati kialakítása adja 

meg közterületi arculati jelét. 

 

A város nagyon sokszínű közterület rendszerrel rendelkezik. A közterületeket nem lehet 

függetleníteni az őket kísérő telkek beépítési módjától, az épületek karakterétől, de 

arculatukat erőteljesen befolyásolják a topográfiai adottságok, a domborzat. A leggazdagabb, 

legtöbb karaktere a történeti városmag településrészen találhatjuk. 

A központi Településmagban a Fő utca, mint központi közterület, kifejezetten kisvárosias 

térélményt nyújt, köszönhetően a zártabb térfalaknak, a szűkebb utcakeresztmetszetnek. A 

kétoldali igen keskeny járda mellett nem sok hely marad zöldsávnak vagy fasoroknak. A 

plébánia templomtól északra és délre is az utca enyhén ívelődik, ebből adódóan az utcán 

haladva a kétoldali térfalak folyamatosan változó látványa tárul fel. A Nagy Lajos és a Fő utca 

találkozásánál lévő templom nincs körbekerítve, érdemes körbejárni, különösen szépek az 

északi és a keleti oldalán kialakult kis teresedések. 
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Már volt szó a Pázmány utca különleges fekvéséről és adottságairól. Finoman kanyarodó utca, 
amely keskeny ugyan, de a térérzet itt mégsem szűkös. hiszen messzire ellátni a lejtő oldali 
házak felett. 
 
Ugyancsak egyedi arculattal rendelkezik a patak medret kísérő Újkert utca. Karakterét tekintve 
nem igazi városi közterület és nem is falusi, sokkal inkább egy többé-kevésbé kiépített 
hegyvidéki kiránduló út. 
 
A Fő utca déli kivezető szakasza egyre falusiasabb, szélesebb, „lapályosabb”; helyenként a 
járda is el-eltűnik, hogy némi zöldsávnak adjon helyet.  
 
Az Újtelepi résznél a közterületeken is jól felismerhető az újabb parcellázások karaktere, 
vonalvezetésük rendezett, szabályos, széles, gazdag növényzettel. 
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  A város talán legkarakteresebb közterülete a Salamontorony utca, amely a Villa-és palotanegyed 

főtengelye. Helyenként tömör kőfalak kísérik az enyhén emelkedő, bazaltkő burkolatos utat, 

hangulata a városon belül egyedülállóan urbánus. 

A magas kőfallal kísért utca egyébként a város több területén is található, például a Zách Klára utca 

és a Csukavölgyi út egy része, a Rákóczi utca felső szakasza. 
Az Áprily Lajos völgy - bár lakóutcaként működik- valójában egy kiránduló útvonal bevezető 

szakasza. Az utca sajátos völgyi karakteréről jelen anyagban már több helyen is esett szó.  

 

Az Átmeneti – hegyvidéki, vegyes funkciójú településrészen a Nagy Lajos király utca, mint egyfajta 

promenád; kivezetés a természetbe, a Rév utca irányába pedig rávezetés a Dunára. Ez a város 

szabályos kelet-nyugati főtengelye. Széles, levegős, tágas, helyenként fasorral. Ahogy kifele 

haladunk a városból egyre erőteljesebb a táj jelenléte, a patakkal, a rajta átívelő hidakkal. Ez 

azonban merőben más, mint az Áprily völgyben megtapasztalható; sokkal lágyabb, szelídebb táj. 
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Reklámok, cégérek 

Városainkban a XIX. században jelentek meg a cégérek, kirakatok, 

reklámfeliratok, a XXI. századra azonban úgy elborították az utcákat, hogy a 

település arculatát veszélyeztetik. Visegrádon még nem olyan drámai a helyzet, 

mint néhány másik településen, és számos jó példa is látható, de a turisztikai 

forgalom jelenléte és növekedése e téren is következetes szabályozást igényel.   

Természetesen minden cég, üzlet, vendéglátóhely nevét és profilját szükséges 

megjeleníteni az ingatlanon, legtöbb esetben azonban ennél több információ 

nem kell, hiszen ma a marketing sokkal hatékonyabb az interneten. A feliratok, 

cégérek készíttetésénél ugyanolyan fontos az igényesség, mint az épületnél: az 

öntapadó fóliából, molinóból készített reklám az üzlet alacsony színvonalát 

sugallja. Egy jól kitalált név vagy logó nagy vonzerő, főleg ha a tevékenységhez 

kapcsolódó üzleti Brandt sikerül vele jól megfogalmazni. 

Ügyesen kialakított, megvilágított, rendszeresen átrendezett kirakat reklámereje 

sokkal erősebb lehet, mint egy hivalkodó hirdetőfelület. Még inkább megnyerő, 

ha a bent zajló tevékenységre jó rátás nyílik. 

Nem kellenek ehhez feltétlenül nagy kirakatüvegek, ezek idegenül is hatnának 

Visegrád központi területén. A jó arányú (magas, keskeny portálok már messziről 

sugallják, hogy ott valamilyen publikus (bolti vagy vendéglátós) tevékenység 

zajlik; a jó cégér pedig csalogat. 
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6 
 

JÓ PÉLDÁK 
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Az épület jó telepítése meghatározó. 

 

Megfelelő szélességű telken, az oldalhatáron álló „U” alakú beépítés esetén 

tudunk illeszkedni az utcaképhez, védett belső udvarunk alakul ki, és az 

épületen belül lehetőségünk van funkcionálisan is jó elrendezést, 

helységkiosztást megvalósítani. 

 

Hegyvidéki területen ügyeljünk a domborzathoz való illeszkedésre, a ház 

terepre („rétegvonalakra”) ültetésére. 
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A lábazatoknál érdemes a helybeli hagyományokat követni és kőlábazatot alkalmazni. Szép, az 

épületünknek látványban erőteljes alapot ad, és jól védi annak egyik legsérülékenyebb részét. 

Jó példák 
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A külső falfelületeken a pasztell nap- és földszínek alkalmazása javasolható. 

 

 

 

 

 

 

A visegrádi utcai homlokzatokon javasolt az ablakokat „párosan” elhelyezni. 

A hosszúkás, nyújtott nyílászárók a jó arányúak. 

 

Visegrádon az ablakokat gyakran díszítőkeretezték, a könyöklőknek funkcionális és esztétikai szerepe is volt. 
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Ne csúfítsuk el a tetőnket túlméretezett felépítményekkel! 

A tetőtéri felépítményeknél Visegrád esetében a kisméretűek a szépek (hiszen az épületek sem 

nagyok) legyen szó tetőablakról, bevilágítóról vagy gépészeti berendezésekről. 

 

Szellőzőknek, tetőkibúvóknak, ablakoknak számos követendő régi és új példája látható a városban. 

 

 

 

 

Jó példák 
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. 

A kő Visegrád egyik legfontosabb arculati eleme. Történeti épületeknél, azok felújításánál éppúgy helye van, mint mai kortárs építészeti alkotásoknál.  

Használhatjuk a kerítések pilléreinél, támfalaknál, az épületek homlokzatburkolatainál. 
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A tornác olyan átmeneti tér, amelyek egy mai épület esetében is széles használati módot kínál, és egyszerű díszítéssel az épületünk legmívesebb része lehet. 

v 

 

Jó példák 
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Kövessük a városban jellemző hagyományos tetőhajlást, a 35-50%-ot!  

Épületünk bütüfalát számos módon tudjuk díszíteni. A hagyományos építőanyagok - a kő, a fa - az egyszerű 

épülettömegeket is megnemesítik. 
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A tetőablakok elhelyezése esetén nem szerencsés a sok kis „kutyaól”.  

Egyszerű formájú, nagyobb összefogott nyílásnak a használati értéke jobb, az esztétikai színvonala magasabb. 

Jó példák 
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Aki nem kedveli az áttört kerítést, annak is javasolható, hogy ne zárja el magasan és tömören a kertjét a közterületek felől; a saját és az utca biztonsága is megkívánja az átláthatóságot. 

 

 

 100 I Jó példák 



     

Építészeti útmutató I 101 

 

  

 

  
Kevéssé szem előtt lévő épületeknél a napkollektorok, panelek elhelyezésére jobb megoldás lehet, ha teljes felületen kap a tető „panel-borítást”, mint ha csak 2-3 elem kerül fel, külön 

szerkezettel a tetőre. 

  

 

  

Jó példák 
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Érdemes a város hagyományos épületasztalos kultúráját életben tartani, minőségi fa nyílászáróikat alkalmazni az új épületeken is. 
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Fontos ügyelni a részletekre is! 

 

Jó példák 
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Sajátos építményfajták 
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