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Tisztelt Olvasó!
A kedvező természeti adottságoknak köszönhetően Budakalász területén mindig éltek em-
berek. A régészeti leletek tanúsítják, hogy az őskortól a római koron át, a középkorban és 
az újkorban is folyamatosan lakott hely volt városunk. Az egyes kultúrák és közösségek kor-
szakról korszakra mindig úgy éltek és építkeztek, hogy otthonaik, lakóházaik a környezethez 
illeszkedjenek és a természeti földrajzi adottságokat kihasználják. Épületeik egymáshoz is iga-
zodtak, természetes volt, hogy az ősöktől hozott örökséget továbbviszik. Az 1900-as évektől 
Budakalász többnemzetiségű lakossága - magyarok, szerbek és németek – alakították városunk 
arcát is. Az épületek a nemzeti különbözőség ellenére egységes képet mutatnak. Városunk 
karakterét meghatározzák tehát az épületek, melyek mindennapjaink részei. Kulturális örök-
ségünk megóvása azonban mindannyiunk felelőssége. Egy új épület megváltoztatja a tájat, a 
városképet, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. 
Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, képes 
kortárs kontextusban alkalmazni a helyi értékeket és jellegzetességeket. Ehhez kíván segítsé-
get nyújtani Budakalász Város Településképi Arculati Kézikönyve, amely bemutatja városunk 
építészeti értékeit. A kiadvány közérthető módon ismerteti azokat a technikákat és eljárá-
sokat, amelyekkel a helyi építészeti karakterhez és az egységes városképhez jobban igazodó, 
az építtető büszkeségére váló, arányosabb, esztétikusabb épület építhető. Ajánlásaival segít 
védeni és erősíteni Budakalász építészeti arculatát. A főépítész útmutatásával együtt alkalmaz-
va reményeim szerint lényeges változást hoz a környezetünk alakításában. Ez a dokumentum 
elsősorban az építkezni vágyók segítségére készült, emellett mindenki haszonnal forgathatja, 
aki érdeklődik a városunk építészeti öröksége és jövője iránt.
Ahogy városunk története, úgy e kézikönyv is folyamatosan továbbíródik. Ha újabb szép ház 
születik, az jó példaként bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal is büszke lehessen rá építtetője, 
tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. Egy környezetbe illő, szép épületből nem csupán 
az építtető, hanem az egész közösség profitál!

Rogán László
Polgármester
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Főépítészi köszöntő
Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – idézzük egyetértőn 
Tamási Áron híres mondatát. Igen, mindannyian egy otthont, világunk köze-
pét szeretnénk megtalálni, megvalósítani, kialakítani, ami nem csak megvéd a 
természettől, biztosítja a lakhatást, de több ennél: belső harmóniánk, életünk 
színtere, védett, saját világunk. Mi hát ez az otthon? A négy fal csupán, vagy a 
kert, a kerítéssel határolt telek? Az utcát, a városrészt is „mi utcánknak, mi vá-
rosunknak” nevezzük, mert a közösségben lehet lakni, a lakhatás feltételez egy 
csoportot, így kulturális közösséget, melyben egészséges arányban keverednek 
az igazodás és az egyéniség jegyei. Amikor otthonunkat kialakítjuk, praktikus - 
és legalább annyira fontos lelki - igényeinknek teremtünk keretet, utóbbiaknak 
kifejező formát. A forma tartalma pedig a harmónia, a belső rend, melyet ké-
pesek vagyunk a bennünk élő archetípusok segítségével érzékelni. Ez az őskép 
azonban helyhez is kötődik. Köze van a hely szelleméhez, hangulatához, része 
egy nagyobb egésznek: tájegységnek, földrajzi helynek, esetünkben a Kárpát- 
vagy Pannon-medencének. 
Ahhoz, hogy otthon legyünk, nem elég saját házunkra, kertünkre, otthonunkra 
figyelmet szentelnünk, mert  - más léptékben , más gesztusokkal – ezt várjuk el 
a település  közösségének életterétől is. Azt szeretnénk, hogy az utcákon járva 
érezzük azt a sajátos ízt, módit, mely csak a miénk, mely csak itt van, egyszeri 
és megismételhetetlen, állandó változásában is kifejezi azt a sajátos maradandót, 
mely csak itt jöhetett létre.  Ez a helyi identitás, melyet féltve őrzünk, alapvető 
és fontos része életünknek. Ebből kiindulva, ha változtatunk környezetünkön, 
igényeinket igyekezzünk összhangba hozni a közösséget megtartásához nélkü-
lözhetetlen helyi identitással! Annak érdekében, hogy a megalapozott törté-
neti múlttal, kultúrával rendelkező közösség összhangba kerüljön az építtetői 
igényekkel, kérem, vegye figyelembe az Településképei Arculati Kézikönyvben 
foglalt javaslatainkat!

Turi Attila
Főépítész

▶ Budakalászon a lakóépületek  
anyaghasználatánál és színe-

zésénél a természeti környezet 
adottságai a mértékadók: elvárt 
a természetes anyagok  (világos 

kő, égetett tégla, vakolat, fa 
burkolat, égetett agyagcserép) 

használata

▶ Budakalászon a lakóépület 
fő tömege égetett agyagcse-
réppel fedett magastető, min. 

harmincöt fokos hajlásszöggel, 
esetenként ennél alacsonyabb 

hajlásszögű melléktömeg 
lezárással 

▶ Budakalászon a lakóépületek 
fala döntő többségében vakolt, 
a fehér árnyalataiban vagy ter-
mészetes föld színekben (nyers 

agyag, homok)

▶ Budakalászon a lakóépületek 
lábazata többségében világos 
színű, helyi egyenesre vágott 

mészkő, ritkábban vakolt, vagy 
természetes színű tégla

▶ Budakalászon, ahogy más 
településeken is, elődeink 

egyszerre voltak praktikusak 
és elegánsak. egyszerű, tartós, 
természetes anyagokból épí-

tettek házat, de a közösség felé 
megmutatták a helyi szokás-
hoz illeszkedő saját, egyéni 

arculatukat
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 budakalász bemutatása  14
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 Hurrá építkezünk - első lépések 28

 mire figyeljünk?  alapelvek  (kövessük a domborzatot, 
jó telepítés, tájolás, a ház helye, jó alaprajz-jó arányok- jó tömeg, 
fenntarthatóság, anyagválasztás, színek)  20

arculatilag különböző településrészek
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 kertvárosi karakter    62
   kockaházak átalakítása és korszerűsítése 70
   terjengős tömegű házak átalakítása  72

 ipari- gazdasági jellegű karakter  75

 budakalász, duna-parti üdülő karakter  78

 bányatavak  82

 beépítésre nem szánt területek 84
▶  szőlők, szántók.legelők, erdők

 jÓ példák  86 
▶  Házak  
▶  tornác  
▶  nyílászárók (ajtók, ablakok, zsalugáterek, garázskapuk)  
▶  tetők  
▶  kerítések, támfalak  
▶  kertek  
▶  a melléképület nem mellékes!  
▶  fenntarthatóság   
▶  meglévő épületek hőszigetelése  

tartalomkinek készült 
ez a könyv? 
Ha Ön megbízóként vagy befektetőként építeni, bővíte-
ni, átalakítani szeretne Budakalászon, vagy tervezőként 
érdeklődik településünk építészeti karaktere iránt, akkor 
ez a könyv Önnek készült.

 mi a kézikönyv célja?
▶ bemutatni a település építészeti karakterét  

(szépségeit, értékeit, egyediségét)
▶ inspirálni az építtetőket és a tervezőket
▶ segíteni ajánlásokkal, jó példákkal
▶ védeni és erősíteni a településképet

Figyelem: ez a könyv nem tartalmazza a vonatkozó sza-
bályokat és törvényi előírásokat. A tervezés során mindig 
figyelembe kell venni a helyi építési szabályokat, a tele-
pülésrendezési terveket, valamint a főépítészi javaslato-
kat és az illetékes építésügyi hatóságok állásfoglalását. A 
kézikönyv ajánlásai nem kötelező jellegűek, céljuk nem a 
tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem 
éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas 
lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor 
import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő 
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem 
valódi szabadság megismertetése.

i
amennyiben segítségre, 

vagy további 
információra van 

szüksége, mindenekelőtt 
keresse fel a Budakalászi 

polgármesteri Hivatal 
Főépítészi irodáját 
2011 Budakalász,  

Petőfi tér 1.
 +36 26 340 266 

www.budakalasz.
hu/ugyintezes/helyi-
epitesugy, valamint 

vegye igénybe a 
főépítészi konzultáció 

lehetőségét! az 
építésügyi eljárásokról 

a www.e-epites.hu/
lakossagi-tajekoztatok 
oldalon, vagy az illetékes 
járási építésügyi irodán 

kaphat tájékoztatást.

▶  sajátos műszaki berendezések  
(napkolektor, napelem, klímaberendezés, 
riasztók,  
parabolaantenna, egyébkültéri egységek) 

▶  ipari épületek  
▶  mezőgazdasági épületek  
▶  gazdálkodó építészet,  

borászatok, pincék  
▶  közterületek, utcák , terek  
▶  reklámok, kirakatok, cégérek,  

kereskedelmi egységek kitelepülései 

impresszum  130

jó példa, követendő rossz példa, kerülendő

a kézikönyvben látható raj-

zok az alapelveket szemlél-

tetik, melyek függetlenek 

a rajzon látható épület stí-

lusától, részleteitől. ugyan-

akkor tény, hogy a rajzokon 

látható épület sokszor a 

magyar népi építészetet 

idézi, mely évszázadok 

helyhez kötődő tapaszta-

latait összegzi, és melynek 

tanulságaiból ma is érde-

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

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

[az észak-nyugati szél ereje olykor viharossá 
fokozódik, melyre az épületek telepítésekor legyünk 
figyelemmel!]

pilis
 földrajzi Helyzet
A fővárostól észak-nyugatra, a Duna kanyarulatának ölelé-
sében emelkedő mintegy 400 km2 kiterjedésű hegyvidéket 
már a középkori forrásokban Pilis névvel illeték, noha ma 
már ismert, hogy kőzettani szempontból két különböző 
részre osztható: az üledékes eredetű Pilis hegységre és a vul-
kanikus eredetű Visegrádi-hegységre. A máig élő közös elne-
vezés mégis helyénvaló. A feltehetően szláv eredetű pilis szó 
a szerzetesek tonzúrájára utal, és valóban: a hegyek legmaga-
sabb csúcsai többnyire kopaszok, míg az alacsonyabban fek-
vő részeket azonos jellegű erdőtakaró fedi. A hasonlat nem 
véletlen: barlangjai egykor remetéknek adtak otthont, és az 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálosok születése 
is e területhez kötődik. Ez az őskortól lakott terület több 
száz barlangjával, kolostorromjával, forrásaival, változatos 
élővilágával, érdekes geológiájával, csodálatos kilátópont-
jaival és egyedi településeivel hazánk egyik legjelentősebb 
turistacélpontja. 

[a kilátópontokról jól láthatók mind a magasan 
fekvő, mind a völgyek területén éktelenkedő táj- és 
épületsebek!]

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

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

 növényzet és talaj
Az egész területre jellemző a zárt erdőtakaró, közöttük sok 
a tisztás és a virágos rét. Az erdők uralkodó fafajai a bükk 
és a tölgy. További jellemző fafajok: mezei juhar, hegyi ju-
har, csertölgy, kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, kislevelű 
hárs, hegyi szil, vörösfenyő, feketefenyő, magyar vadkörte. 
Cserjék: galagonya, kecskerágó, húsos som, kökény. A Pilis 
védett növényritkasága a Magyarföldi husáng, ami a jég-
korszak időszakából csak ezen a területen fennmaradt faj, 
valamint a Pilisi len és a Hegyi tarsóka. Jellegzetes növé-
nye a vidéknek a Pirosló hunyor, a Waldstein pimpó és a 
Szirti gyöngyvessző. Valamennyi területnek megvan a maga 
különlegessége (Szentendrei rózsa, ritka harangvirágok 
stb.) Az erdőkben sok a gomba, főleg ősszel és csapadékos 
időben. A Szentendrei- és a Luppa-szigeten puhafa- és ke-
ményfa ligeterdők övezik a folyópartot, itt fehér fűz, fehér 
és fekete nyár és törékeny fűz, az áradásnak kevésbé kitett, 
magasabb területeken a szil és éger fajok a jellemzők. Ho-
mokos partokon pusztagyepek növényei, és a folyó mentén 
mocsárrétek, tocsogók gazdagítják a tájat. Több talajtípussal 
találkozhatunk a Pilisben, melyek változatos mezőgazdaság-
nak adnak otthont: az erdők mellett a rétek-legelők, szán-
tók, és szőlősök jelentősek. A hegyvidéken inkább alacsony 
termőképességű talaj a jellemző, a Duna menti kedvezőbb 
talajt a mezőgazdaság jól hasznosítja. Számos esetben kell 
térfogatváltó agyaggal számolni, mely az alapozásnál külö-
nös odafigyelést igényel. 

[tartózkodjunk a tájidegen növényektől és 
igyekezzünk madárbarát kertet kialakítani!]

mészkő

i
a vízügyi tudnivalókról 

a közép-Duna-völgyi vízügyi 
igazgatóság 

www.kdvvizig.hu, 
a pilisi forrásokról a pilisi 

parkerdő www.parkerdo.hu  
honlapján tájékozódhatunk. 

a Dunába folynak. A hegység területén több védett for-
rás fakad, valamint rengeteg barlang található. A két 
hegység peremterületein hévizek törnek fel, a belterüle-
teken számos tavacska található. A Duna árvizei a hóol-
vadást és a nyári esőket követően jellemzők, ezekben 
az időszakokban a kisebb patakok is gyakran haragossá 
válnak és kilépnek medrükből. 

[tájékozódjunk a vízügyi sajátosságokról!]

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

[távoli földrészekről ideszállított kövek helyett helyi 
építőköveket használjunk!]

pilis

településképi arculati kézikönyv
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 kolostortáj és királyi erdő
A Pilis európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű 
történeti táj, amely egyedülállóan fennmaradt példája a 
középkorban kialakult királyi birtok- és erdőterület-komp-
lexum jellegzetes területhasználatának. A korabeli királyi 
erdő kiterjedése lényegében megegyezik a mai Nemzeti 
Park területével. A Pilis területe az egyik legjobban azo-
nosítható középkori kolostortájként is történeti értékeket 
hordoz: az egykor itt élt pálos és ciszterci szerzetesek nagy-
részt tudatos tájátalakító tevékenységének nyomai még 
ma is olvashatók, a kolostorok romjai építészettörténeti 
jelentőségűek.  A török háborúk után az elnéptelenedett 
területekre szlovák, szerb és német telepesek érkeztek. Az 
új falvak minden esetben a középkori királyi kolostorok 
romjaihoz kapcsolódtak, határhasználatukban is igazodva 
a középkori területhasználathoz. A legújabb korban sem 
következett be ebben lényeges változás: az egykori falvak 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági jellege a mai napig fenn-
maradt, jelentősebb iparosításra nem került sor. A terület 
egysége megmaradt, és a középkori királyi erdővel lénye-
gében megegyező területen létrehozott a Pilisi Tájvédelmi 
Körzet, jelenleg a Duna-Ipoly Nemzeti Park pilisi tájegy-
sége, egyben UNESCO bioszféra rezervátum biztosítja az 
integritás fennmaradását.

[a környezet érzékenysége, a természeti táj 
dominanciája miatt kiemelkedően fontos az új 
létesítmények, területhasználatok tájba illesztése! 
amilyen könnyű megsebezni, olyan nehéz 
begyógyítani a tájban és a látványban ejtett 
sebeket!]

 állatvilág
A vidék állatvilága igen gazdag, a védett és fokozottan védett fajok száma meghaladja a 
hétszázat. A nagyvadak közül szarvasok, őzek, muflonok, vaddisznók is élnek az erdőkben. 
A kisebbek közül például rókával, nyúllal, mókussal és gazdag madárvilággal, a barlangok-
ban népes denevérkolóniákkal találkozhatunk. A főváros közvetlen szomszédságában lévő 
nagy kiterjedésű védett természeti területet 1981-ben az UNESCO bioszféra rezervátummá 
nyilvánította. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 te-
rületek a Pilis-Visegrádi-hegység, valamint a Duna és ártere elnevezésű, kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek.

[tartsuk tiszteletben az állatvilág élőhelyeit!]

 épített örökség
A pilisi települések a természeti értékek széles skálájával és 
gazdag történeti múlttal, örökségekkel büszkélkedhetnek. 
Itt található a dunai limes szakasza, az Esztergom és Viseg-
rád középkori királyi központok, és az egykori királyi erdő, 
melyek világörökség várományos helyszínek.  A Dunaka-
nyar tájegység egésze és azon belül a pilisi térség  művészet-
történeti és történelmi emlékekben (római kori, román, ba-
rokk, reneszánsz emlékek, kolostorok romjai stb.) csakúgy, 
mint természeti látnivalókban (sziklaalakzatok, barlangok) 
az ország egyik leggazdagabb vidéke. A török hódoltság 
után érkező szlovák, szerb és német telepesek leszármazottai 

ma is a Dunakanyar településeit lakják, nemzeti hagyományaikat őrizve és ápolva. A meg-
lévő településstruktúrához igazodva, hátrahagyott hazájuknak és az új otthon helyi hagyo-
mányait is visszatükröző, egyedi épített környezetet hoztak létre. 

A Pilis évszázadok óta szakrális központ, melynek jelentőségét, spirituális erejét és ezote-
rikus rejtélyét taglaló irodalom igen számottevő. A mai napig népszerű zarándokcélpont, a 
táj szépsége, a pálosok ősi ereje megérinti a vándorok lelkét. A gyógyító forrásokat is érintő 
zarándokutakat Mária-kápolnák, oltalmazó Mária szobrok, keresztek szegélyezik.

Az egyes műemlékekről és védendő építészeti örökségről szóló leírások az arculati kézi-
könyv „örökségünk” fejezetében olvashatók. 

[vegyük észre, csodálkozzuk rá a település épített örökségére!]

i
a pilis a Budapest-közép-

Dunavidéki turisztikai régió 
része. a pilisi királyi erdőről 
a www.vilagorokseg.hu, 
a pilisi zarándokutakról a 
magyarzarandokut.hu és 
a viamargaritarum.info 

honlapon tájékozódhat. 

i
a természeti értékekről 
bővebben a Duna-ipoly 
nemzeti park honlapján.
www.dunaipoly.hu, az 
erdőkkel kapcsolatos 
aktualitásokról a pilisi 

parkerdő honlapján lehet 
tájékozódni

 www.parkerdo.hu
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budakalász
 a dunakanyar déli kapuja
Budakalász a Dunakanyar déli kapuja. A Pilis-hegység lábánál, nyugaton egy félkör alakú 
hegykoszorúval, keleten a Duna ölelésében található mintegy 15 km2-es területe, melyet 
változatos táj jellemez: sűrű erdőkkel szegélyezett meredek hegyoldalak, lankás napsütötte 
dombok, éles patakmedrek, a volt Duna-meder sík lapálya. Két, szeszélyes vízjárású patak, 
a Majdán- és a Barát-patak gyűjti és szállítja a terület csapadékát a közelben kanyargó Du-
nába, melynek szentendrei ágában, a néhány éve épült Megyeri-híd árnyékában húzódik 
meg a csodálatos természeti környezetésről és építészetéről egyaránt híres Luppa-sziget. A 
fővárossal közvetlenül határos településhez tartozó egykori bányatavak környezete az utóbbi 
években jelentős átalakuláson ment keresztül, ma már a pihenést és a rekreációt szolgálva.

 a kalászi kocsi
Budakalász területe a rézkortól folyamatosan lakott volt, melyet számos, többek között szkí-
ta, kelta, római és avar régészeti lelet mesél. Ezek közül kiemelkedő fontosságú a kalászi 
címerben is megjelenő négykerekű agyagszekér szenzációs lelete, bizonyítva, hogy mintegy 
ötezer évvel ezelőtt már használtak ezen a vidéken négykerekű kocsit. 

 kalász vagy kalaz? 
A honfoglalás idején az izmaelita kalizok lakóhelye lett ez a vidék, valószínűleg innen ered a 
település neve. Az első írásos emlék 1135-ből maradt fenn, melyben „kalez nemzettségbeli-
ek szállása”-ként említik a mai Budakalászt.  A török hódoltság idején az összeírások lakott 
helyként említik, Kalaz, Kaluz vagy Kálóz néven. A terület birtokosa a Kalászi, majd a 
Bánffy,  a XVII. századtól a XIX. század közepéig a Wattay család volt. 1876-tól Buda-kalász 
lett a község korábban bizonytalan helyesírással írt hivatalos neve.

 többnemzetiségű falu
Budakalász többnemzetiségű falu. A törökök kiűzése után a 
délről menekülő szerbek, a 18. század közepén németek te-
lepedtek le a vidéken. A 18. század végén nagyobb számban 
olasz kőfaragók, majd a 19. század elején bolgárok érkez-
tek, jellegzetes zöldségtermelő kertkultúrát meghonosítva. 
A 20. század első évtizedeiben e fővároshoz közeli faluba 
hivatalnokok, munkások költöztek az ország minden ré-
széből, Trianon után pedig a Felvidékről és Erdélyből is. A 
folyamatosan fejlődő településen elemi népiskola mellett a 
századforduló első évtizedében két állami kisdedóvó is léte-
sült. Budakalászon a különböző nemzetiségek és felekezetek 
mindig békében, összetartásban éltek. 

budakalász a római biro-

dalom határai – a dunai 

limes magyarországi sza-

kasza; az esztergom és vi-

segrád középkori magyar 

királyi központok; vala-

mint az egykori pilisi királyi 

erdő területe elnevezésű 

világörökségi várományos 

helyszínek része. 
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 védett erdők ás árterek
A település területének jelentős részét képezik az erdőterületek. Ezek mindegyike valami-
lyen szintű védelem alatt áll. A Kevély alatti rész országosan védett, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park része és Natura 2000-es terület, a Budakalászi kiserdő helyi jelentőségű védett terület. 
A Duna és ártere, az ott található fehérfüzes galériaerdő, melyben sok a nagyon öreg fűz, 
lábon álló és talajon elfekvő holtfa is, és olyan védett fajoknak biztosít életteret, mint a 

természeti értékek

BuDakalász természeti értékek

 századfordulÓ
A 19. század utolsó két évtizedében komoly változás következett be a község gazdasági 
életében. Az évszázadokon át Európa-szerte híres bortermelésnek szinte egy csapásra véget 
vetett a filoxéra. Hamarosan azonban új lehetőségek mutatkoztak a falu lakossága számára: 
1888 nyarán megindult a Budapest-Szentendre közötti HÉV-közlekedés, amely megköny-
nyítette a budakalásziak számára a főváros szaporodó iparvállalatainál a munkavállalást és 
a fővárosba irányuló áruszállítást. Új munkalehetőségek is adódtak. A helyi ipar kezdetét 
a római korig visszavezethető, újra induló kőbányászat jelentette. A századfordulón indult 
meg Neubauer Miksa és Sárkány Antal „Mungó” pamuthulladék-feldolgozó textilgyára, 
melynek helyén később a Budavidéki Posztógyár működött. A húszas években a cseh Klin-
ger Henrik alapított lenszövőgyárat Budakalászon. A település napról napra fejlődött, pezs-
gő kulturális élet folyt. A mozi 1926-ban kezdte meg működését, épülete ma is áll.

 napjainkig
A második világháború borzalmai alatt és után a lakosság összetételében nagy átalakulás 
következett be. Jelentős társadalmi változást hozott  1946-ban a németek kitelepítése, mely 
a helyi lakosság negyven százalékát kitevő sváb népesség több mint kétharmadát érintette.  
A háborút követően az ország minden részéből érkeztek új lakosok. Az 1980-as évek végétől 
nagyszámú értelmiségi költözött a fővárostól karnyújtásnyira lévő, jó közlekedésű település-

re, mely folyamat napjainkig sem fejeződött be. Két textil-
gyár, az Óbuda Tsz. és a nemzetközi hírű Gyógynövény Ku-
tató Intézet biztosított munkalehetőséget. A rendszerváltást 
követően nagy üzletközpontok illetve kis-és középvállalatok 
telepedtek meg Budakalászon, melyet 2009-ben várossá 
avattak. Budakalász a fővárosi turizmusnak is kedvelt cél-
pontja, a változatos táj és a Kevélyek közelsége miatt. Ter-
mészeti adottságai, történelmének sokszínűsége, különböző 
nemzetiségű lakóinak együttélése 
adja azt az identitást, ami 
épületei, közterületei szint-
jén is gazdagon kifejeződik.  

a római birodalmat 

limes (határvidék) vette 

körül, melyet sáncok, 

árkok, természetes aka-

dályok (pld. folyók), vala-

mint hadiutak hálózata 

és őrtornyok alkották. 

ezt a területet a határvé-

delemhez kapcsolódó 

építészeti emlékek 

(őrtornyok, erődök, 

stb.) és a mindennapi 

élethez kapcsolódó 

leletanyag jellemzi. a 

limes budakalász érintő 

területei, melyek régé-

szeti szempontból igen 

értékesek, a 11-es út és 

a duna közötti területen 

vannak. 

nyári tőzike vagy a ligeti csillagvirág, egyrészt kiemelt eu-
rópai közösségi jelentőségű természetmegőrzési terület, 
másrészt helyi jelentőségű védett terület is. A budakalászi 
erdők védelme így nem csak helyi, de európai érdek is. Az 
erdőterületek nagy része, és a Duna-parti sáv tájképvédelmi 
szempontból is védelemre javasolt terület, vagyis a mostani 
természetes állapotukban településképi szempontból is je-
lentősek Budakalász számára, ezért fontos, hogy megőrizzék 
a beépítetlen jellegüket. 



 fasorok
egyedi tájérték kataszter 

része a luppa-szigeti védett 

kettős platán fasor és a kettős 

vadgesztenye fasor, valamint 

a vasút-sori hársfasor. a cse-

resznyefavirágzás a japánok 

ünnepe, és a szentistván-

telepieké. a híres-neves 

széchenyi utcai cseresznye 

fasor mindenki gyönyörűsé-

gére borul virágba tavasszal, 

melyet fesztivállal ünnepel 

a város.
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 kálvária-domb
A Kálvária-domb Budakalász központjában magasodik.  A terület 2011-ben megindult ré-
gészeti feltárása során középkori templom alapfalai kerültek felszínre. Az épület több építési 
periódus során a 13. század végén nyerte el végleges formáját, a 18. század második felében 
azonban már nem állt. A hely kultikus szelleme az emlékezetben mégis tovább élhetett, 
mert az ásatások során a legfelsőbb földrétegből két kis sír és szórvány újszülött-csontok ke-
rültek elő. Erre magyarázatul szolgálhat, hogy a kor vallási hagyománya szerint a meg nem 
kereszteltek nem kerülhettek szentelt földbe. Az eltávozott gyermekek szülei azonban min-
den bizonnyal szerették volna gyermeküket méltó módon örök nyugalomra helyezni, ezért 
választhatták a Kálvária-domb néhai, felszentelt temetőjét. Talán az egykori kultuszhely 
halványuló emléke is indokolhatta a Kálvária keresztjeinek felállítását a 19. század közepén. 
Az emberi emlékezet már elfeledte a település szakrális központjának területét az Önkor-
mányzat parkosította, játszóteret, támfalat alakított ki, a templomhajót és a keresztek előtti 
teret leburkoltatta, a romokat konzerváltatta. A feltárt templom újra kultikus és közösségi 
színtér. Budakalász szívében, annak legmagasabb pontján, romfalak között, a szabad ég alatt 
ismét szentmisék hangzanak el.

örökségünk

 szerb ortodox templom 
A Kálvária-domb alatt álló a Szent Gábriel arkangyal szerb 
ortodox templom 1752-ben épült, az első, Szent György 
tiszteletére emelt, fából készült szerb templom helyett. A 
barokk stílusú templom műemléki védelem alatt áll, copf  
ikonosztáza 1905-ben készült, korábbi részletek felhasz-
nálásával. A legújabb vizsgálatok alapján valószínűsíthető, 
hogy az ikonok sorát a nagyhírű ikonfestő, Teodor Kracsun 
iskoláján belül működő, bolgár származású Toma Visanov 
festette. A közeli régi szerb temető és a vaskereszt nyilván-
tartott műemléki érték. 

örökségünk

tes) fordítása alapján ma Barát-pataknak hívják. A két 
patak a Hév alatt átjutva egyesül, és egy vízfolyásként, 
Barát-patak néven, éri el a Dunát és képezi Budakalász 
és Budapest határát. 
Kezdetben tájsebek voltak a bányatavak. Az Omszk-tó 
vízminősége a csatornázással helyreállt, mára sportolásra 
és horgászati célra használják. A Lupa-tavak vízminősége 
kiváló, ma rekreációs célú hasznosítása zajlik.

 löszterületek
Fontos természeti értéket képviselnek még a település 
belterületétől nyugatra eső löszterületek. A változatos 
területhasználat (művelt és felhagyott gyümölcsösök, 
akácos-tölgyes erdőfoltok, lóval legeltetett gyepek) szá-
mos védett fajnak teremtenek kedvező termőhelyi fel-
tételeket (fehér madársisak, tavaszi hérics, budai imola, 
árlevelű len, macskahere stb.) Ezeknek a löszgyepnek a 
megmaradását segítené az átgondolt területhasználat, 
mely megakadályozza a természetes beerdősülést, szabá-
lyozza a legeltetés intenzitását például.

 kemotaxonÓmiai botanikus kert
Országos jelentőségű természetvédelmi terület a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus 
Kert, mely 1984-ben létesült a korábbi, árvíz által elpusztított botanikus kert helyén. A 
gyűjtemény célja, hogy bárki számára megismerhetővé váljanak a gyógynövények és az egye-
dek alapanyagul szolgáljanak a gyógynövény kutatásokhoz is. A növényeket a kertben ke-
motaxonómiai, vagyis kémiai rokonságuk alapján helyezik egymás mellé.  A 900 faj, fajta és 
változat között számos hazai és Kárpát-medencei védett gyógynövény, valamint a közeli Pi-
lis-Visegrádi hegység jellemző gyógynövénye megtalálható a mintegy öt hektáros parkban.

 barlangok
Ex lege védett természeti érték a Budakalász területén található tizennyolc barlang, hasadék 
és sziklaüreg. Az Ezüst-hegyen található mésztufa barlangok egy felhagyott kőfejtő területén 
találhatóak. Megkülönböztetett védettségűek még a Zöld-barlang, Szabó József-barlang, az 
Arany-lyuk, a Kevély-nyergi-zsomboly és a Kristály-barlang.

 patakok és tavak
A Nemzeti Ökológiai Hálózat folyosójának elemei a Budakalászt átszelő patakok. A Maj-
dán-patak a pomázi Majdán-hegy déli oldalán ered, majd a kalászi dombok alján csörgede-
zik át Budakalászra, keresztezve a Kevély-hegyre vezető turistautat. Környezete olyan vadre-
gényes, amely Európa szerte ritkaságnak számít: megmaradtak itt a természetközeli, nedves 
és üde termőhelyei viszonyokhoz alkalmazkodott társulások, élőhelyek. A patakvölgyben 
egymás mellett található kaszáló rét, mocsári rét, sásos, nádas és fehérfüzes ligeterdő is. 
Köszönhetően az élőhelyek változatosságának, számos védett és fokozattan védett növényfaj 
él itt (széleslevelű ujjaskosbor, mocsári kosbor, illatos hagyma, nyári tőzike stb.). A terület 
állatvilága is igen sokszínű: él itt számos védett hüllő (zöld leveli béka, barna varangy, vízi 
sikló, mocsári teknős) és madárfaj (egerészölyv, mezei pacsirta, kuvik, szürke légykapó, ka-
kukk stb) is. A pataknak fontos szerepe van a Duna-Ipoly Nemzeti Park természeti területei 
közötti ökológiai kapcsolat fenntartásában.
A másik patak a ’Berdo’ nevű domb aljában ered és a Budakalászi kiserdő alatt folydogálva 
a Petőfi térnél szeli át a települést. Ezt az ágat a szerb elnevezés (Kalugyerski, azaz szerze-

természeti értékek
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örökségünk

 sváb tájHáz
A szép állapotban megőrzött és gondosan 
rendben tartott Sváb Tájház a 19. század 
végén épült. A keskeny telken, az utcára 
merőlegesen álló, a kert felé tornáccal nyíló,  
ún. hosszúház jellegzetes, épen megmaradt 
példája. A helyi védett épület kiemelten ér-
tékes, az eredeti kialakítást megőrző elemei 
a tornác faragott díszei, az eredeti nyílászá-
rók, a padlásablak, a kerítés és a teljes utcai 
homlokzat.  

 damjanicH utca
Ófalu településrészen, a Damjanich utcá-
ban még jól látható az egykori falusi házak 
egymás mellettisége. Az utcára merőleges 
gerincű házak nyeregtetősek, egy vagy két 
ablakkal fordulnak a főút fele. Érdemes 
megfigyelni az egyszerű anyaghasználatot, 
tömegalakítást, a visszafogott díszítést, a be-
építés ritmusát, és az ezekből fakadó harmo-
nikus utcaképet.

 kereszt
A Budapest felől Budakalászra érkezőt a 
város határát átlépve az út menti kerítésbe 
ágyazott kőkereszt fo-
gadja.  Az eredetileg 
az 1800-as évek vé-
gén emelt kereszt és 
Krisztus szobor helyi 
védettséget élvez ko-
vácsoltvas elemeivel 
együtt. 

 polgármesteri Hivatal
A Barát-patak fut végig a város központjá-
ban található Polgármesteri Hivatal épüle-
te mellett, mely kiváló példa a régi és az új 
együttélésének megvalósulására. Az 1900-as 
évek elején épült volt községháza épületé-
nek arányaira és téglapárkányaira válaszol az 
új épületrész. A Petőfi téri kereszteződésben 
áll az a klasszicista kereszt, amit az egykor 
elbontott, fából készült szerb templom em-
lékére emeltek 1841-ben.

 rÓmai katolikus 
 templom
A Szent Kereszt felmagasztalása római ka-
tolikus templomot 1907-ben szentelték 
fel. Az 1956-ban állított templomtorony-
nyal impozánsan kimagaslik a környező 
épületek közül. A helyi védettség alatt álló 
épületet ősfás templomkert veszi körül. A 
mai templom elődje, az 1824-26-os évek-
ben betelepült német lakosság által épített, 
a 19. század végi dunai árvíz során életveszé-
lyessé vált templom lebontásra került, kövei 
azonban ma is a templomkert kerítéseként 
szolgálnak.

 körmeneti kápolna
Budai úton, a Kalászi Suli szomszédságá-
ban, a lakóházak között bújik meg a 19. 

században épült Körmeneti Ká-
polna. Helyi védettség alatt áll, kő 
lábazatát a mellette lévő lakóház 
kerítésének kő elemei adják. Dí-
szes kovácsolt rácsozata mögött fa 
keresztet őriz, rajta Krisztus-szo-
borral. Nemesen egyszerű hom-
lokzatán, kis szoborfülkében Szűz 
Mária szobor áll, mely Gersten-
korn Béla és Román munkája. 

 budai út
A Budai úton, az 1900-as évek elején épült hagyo-
mányos értékeket képviselő lakóház oromzati fa 
díszeivel, tömegének arányaival, egyszerű, mégis 
díszes megjelenésével megidézi Budakalász Ófalu 
egykori hangulatát. Abban az időben, ha valaki 
építkezni akart, felkereste a sarki kocsmában a leg-
jobb ácsot. Talán egy pohárka finom bor mellett, 
el lehetett mesélni az igényeket – kétablakos, ám-
bitusos − , és azt mindenki értette. Volt egy közös 
kép a házakról, és mindenki által ismert és hasz-
nált technológia hozzá. A Budai út sváb hagyomá-
nyokat tükröző, kicsit polgári, zárt sorú, nagyon 
egységes hangulatú beépítései is ezt a szellemiséget 
tükrözik. 

 villa
A Bethlen Gábor utca és Szent Lász-
ló utca sarkán álló, helyi védettségű  
villa az 1930-as években épült. A 
manzárdtetős, egyszerű tömegű ház 
emberléptékű arányaival, vakolatar-
chitektúrájával, osztott ablakaival 
a 20. század első felében beépült 
Szentistvántelep egykori hangulatát 
idézi.

a műemléki, régésze-

ti ingatlanokon, illetve 

műemléki környezetben 

történő építés esetén 

az illetékes járási hivatal 

örökségvédelmi hatósá-

gával szükséges egyez-

tetni. a régészeti lelőhe-

lyekről és a műemlékek 

listájáról a főépítészi iro-

dán keresztül tájékozód-

hatunk.
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örökségünk

 luppa-sziget
A Szentendrei-sziget déli csücskénél, a 
Szentendrei-Duna-ág ölelésében találha-
tó Luppa-sziget, melynek különleges at-
moszféráját a természeti környezeten túl a 
minőségi építészetet képviselő nyaralók ad-
ják. A Kozma Lajos által tervezett nyaraló 
1936-ban épült, műemléki védelem alatt 
áll. A víz felé nyúló teraszú, könnyed vasbe-
ton szerkezetű, lábakon álló lapostetős épü-
let az ártéri építészet iránymutató darabja.  

 általános iskola
A Budai úti homlokzatok sorából 
magasságával kitűnik az általános 
iskola 1903-ban emelt épülete, mely 
1993-ban nyerte vissza eredeti hom-
lokzati megjelenését. Vakolatarchi-
tektúrájával, oromdíszeivel a teljes 
utcafronti épületrész helyi védelem 
alatt áll.

 fabro-Ház
A jelenleg a Kalász Suli Általános Iskola ét-
kező épületeként funkcionáló, 1900-as évek 
elején épült Fabro-ház máig magán viseli első 
tulajdonosa, az olasz kovácsmester nevét. Tö-
megképzése, oromfalas homlokzatkialakítása, 
vakolatdíszei, osztott ablakai, kerítése helyi 
szinten védendő értéket képviselnek. 

 temaforg
Az egykori vattagyár helyén létesülő, nem-
szőtt kelméket gyártó Temaforg Vállalat te-
rületén az 1930-as években épült az az ipari 
épület, ami tégla architektúrája, homlokzati 
kialakítása okán helyi védelem alatt áll. Az 
épület méretei, ablakosztása, elhelyezkedése 
folytán meghatározó utcaképi eleme a Sport 
utcának.

 villa
Budakalászon járva olyan különlegességekre 
bukkanhatunk, mint a Kereszt utcában álló, 
1912-ben épült villa. Szimmetrikus tömegfor-
málása, klasszicizáló stílusban épült utcai hom-
lokzata, íves tornácképzése, jól megválasztott 
színezése védett értéket képvisel. Az épület hátsó 
tömege későbbi hozzáépítés eredménye.

budakalász városa a helyi értékek védelme 

érdekében számos épületre helyi védelmet 

terjesztett ki. az ebbe a kategóriába sorolt 

épületeknél (lásd vonatkozó rendelet) az 

értékőrzés és a szakszerű megújítás a fő cél. 

mindemellett fontos, hogy a múltban jelen-

tős átalakítást elszenvedett, akár díszeitől 

megfosztott épület átépítése vagy megújí-

tása esetén is gondoskodni kell legalább a 

közterület fele eső homlokzati szakasz ere-

deti állapotának visszaállítására. ehhez a vá-

ros pályázati úton biztosít segítséget, hogy 

ez a besorolás ne teher, hanem büszkeség 

legyen mind a tulajdonosnak, mind pedig a 

közösségnek.
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örökségünk

 takarékszövetkezet
▶  Turi Attila főépítész a keresztcsűrös, hajlított házak gesztu-
sából kiindulva tervezett középületet a budakalászi Ófalu köz-
pontjába, példát mutatva a hagyomány továbbéltetésére: az 
egykori kovácsműhely a jellegzetes arányait, beépítését meg-
tartva alakult át Takarékszövetkezetté 2008-ban. Részletmeg-
oldásai, tetőképzése, simított felületekkel kevert vakolatstruk-
túrája, annak meleg színezése és fa burkolata mind a meglévő 
szövetet továbbszövő egységet képeznek, a helyi hagyomány-
ból építkezve, mégis mai ízű, korszerű megjelenéssel.

 egészségHáz
A 2013-ban épület egészség-
ház megjelenése, átgondolt 
anyaghasználata (kalászi kő, 
cserép, vakolatszín-és struk-
túra) illeszkedik a település 
léptékéhez, egyedi arcula-
tához. A nagy alapterületű 
programot Horváth Zoltán 
építész kisebb tömegek ka-
réjos füzéreként helyezte el, 
melynek ölelésében új, igé-
nyes kialakítású, parkosított 
közösségi tér született.  

 kÓs károly művelődési Ház
◀  A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár Budakalász 
kulturális életében kiemelt helyet foglal el. Az 1940-es 
években épült, egykori Lenfonó Kultúrházat Turi Attila 
tervei szerint épült át 1995-ben. A tervező kezdeményezé-
sére közösség terében a közösség kövei – a jellegzetes sváb 
kapuzábé, a hajdani katolikus templom sarokköve, a szerb 
templom vaskerítés darabja és építőáldozatként egy asszony 
számára személyes sorsot jelentő malomkő – szövik tovább 
az idő megszakadt fonalát. A ház elkészült, a védett vad-
szőlő visszakerült a tégla homlokzatra, az épület pedig úgy 
viselkedik, mintha mindig is ott állt volna, azaz helyénva-
ló, mindeközben egyértelműen az adott kort tükrözi, azaz 
korszerű. Nagy látogatottságú intézmény, egyben minta, 
hogyan lehet személyes kiállással felvázolni az emberek szá-
mára az élet ívét: rávilágít a hagyományban rejlő értékre.

budakalász ma  
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örökségünk

 szalonka utcai Óvoda
▼ A Kocsis Barnabás és Gáspár által tervezett, 2010-ben átadott óvoda, bár egy letisztult, 
geometrikus játékra építő formálásra épít, mind egyszerű, de nemes anyaghasználatában 
(vakolat, kalászi kő lábazat, égetett agyagcserép, fa nyílászárók), mind tömeg arányaiban 
követi a helyi hagyományokat.

 zeneiskola
◀  A Lenfonó gyárterület raktárainak átalakításából és bővítéséből született a zeneiskola épü-
lete.  A két, eltérő magasságú egykori ipari épületegységet  a főbejáratul szolgáló, nagy íves 
nyílású kulisszafallal fogja össze. A környezethez igazodva a homlokzat meghatározó elemei 
az idővel szépen öregedő tégla és a maguk természetességében megjelenő fa szerkezetek és 
nyílászárók. A Kuli László 2002-ben tervezett bővítés során meghatározó szempont volt a 
felbecsülhetetlen értékű platánfák megtartása.

 mályva utcai bölcsőde
◀  A Mályva utcai bölcsőde a Budakalászra jellemző falusi 
épületarányokat viszi tovább játékos tömegalakítással. Ter-
mészetes anyaghasználatot tükröző, finom részletképzésű 
főhomlokzata tökéletesen illeszkedik az utcaképbe. A 2014-
ben, Turi Attila tervei alapján emelt épület alaprajza funk-
cionális rendet tükröz, ugyanakkor a változatos belső kiala-
kítású, az érzékeny gyermeki lélek szükségleteihez igazodó 
formálású, emberléptékű tér számos izgalmat rejt magában. 



28 településképi arculati kézikönyv 29

Bevezetés

az első lépések

 igények megfogalmazása 
Mindenekelőtt fel kell mérnünk anyagi lehetőségeinket és a család életviteléhez vagy a megbí-
zás céljához igazodó valós igényeinket. Ennek alapján összeállíthatunk egy építési programot 
(szobaszám, fontosabb berendezések helyszükséglete, tárolási igények, háztartás jellege, kedvelt 

hangulatok stb.) kiemelve a számunkra lényeges tervezési 
szempontokat (akadálymentes, ökologikus, passzív, épüle-
tautomatizálással felszerelt, hagyományos, modern, többge-
nerációs stb.), melyeket megosztunk az építésszel. Kerülen-
dők a túlzott méretek, melyek többletköltséget jelentenek 
mind az építés, mind pedig a fenntartás terén. 

 [ne feledjük: egy jól megtervezett és igényesen 
fölépített épület később igény szerint bővíthető. 
vegyük számba a majdani fenntartási költségeket is!]  

 telek 
 kiválasztása
Olyan helyet válasszunk, 
amely nem csupán álmaink-
nak, de életmódunknak, és 
az általunk összeállított épí-
tési programnak is megfelel. 

Más szempontokat kell figyelembe venni egy történelmi ut-
cakép vagy egy új parcellázás esetén. Meghatározzák lehetősé-
geinket többek között a terepviszonyok, a telek beépíthető ré-
szének helyzete, azon belül a beépítés mértéke. Egyeztessünk 
a főépítésszel, tisztázva, hogy a területre érvényes előírások 
biztosítanak-e lehetőséget az általunk elképzelt épület megva-
lósítására! Egy-egy területre eltérő településképi előírások ér-
vényesek, melyek eleve meghatározhatják épületünk jellegét: 
a tető formáját, a fedés típusát, a kerítést stb. Tájékozódjunk 
a terület sajátos tulajdonságairól (széljárás, benapozás, szabá-
lyozás, fejlesztési kilátások), a szomszédban várható beépíté-
sekről és azok hatásairól, a közművesítés mértékéről. 
 
[már a telek kiválasztásakor kérjük építész segítségét!] 

 Hogyan 
 válasszunk
 építészt?
A tervezéssel építészt bíz-
zunk meg, akit elsősorban 
a referenciamunkák alapján 

válasszunk ki! Ebben segítségünkre lehetnek a szakfolyóira-

egy jÓ 
épületből 
mindenki 
profitál!
az épület nem 

önmagában áll: része 

egy adott utcaképnek, 

a városképnek, sőt, a 

táj egészének. ezért 

kiemelten fontos egy 

adott közösség számára, 

hogy az ön által 

megálmodott épület 

hogyan fog kinézni 

és hogyan illeszkedik 

környezetébe, hiszen 
az épület „haszna” 
a gazdáé, azaz az 

építtetőé, a látvány 
azonban mindenkié! 

[ne feledjük: egy, 
a környezetébe 
illeszkedő, kellő 

alázattal és 
érzékenységgel 

szerkesztett, 
jó épületből a 

tulajdonos és az 
egész közösség 

profitál!]     

tok, az építészek saját honlapjai, vagy a település büszkeségeit felsorakoztató, zsűrizett min-
taportfolió. Bátran csengessünk be egy-egy tetszetős házba, bármerre is járunk. A büszke 
tulajdonosok, ha elégedettek voltak az építésszel, általában szívesen megadják elérhetőségét, 
amely alapján célszerű megtekinteni néhány további munkáját is. Az engedélyezéshez vagy a 
bejelentéshez szükséges tervdokumentáció mellett a kiviteli terv garantálja számunkra, hogy 
átgondolt részletekkel, az előirányzott költségkereten belül maradva, építészetileg magas szín-
vonalú, értékálló épület szülessen. 

[nem érdemes spórolni a tervezési díjon, amely elenyésző az épület négyzet-
méterárához képest. egy kvalitásos építész terve komoly költséget, és nem kevés 
bosszúságot takarít meg számunkra.] 

 az én Házam, az én váram
Egykor minden ház hasonlatos volt a többihez: a környé-
ken beszerezhető építőanyagokból, az általános életkörül-
ményekhez igazodva épült, a méreteket, nyílásrendeket a 
meglévő formák után alakították. Mint rész az egészben, a 
ház rokonságot vállalt a többi házzal. Nem különb emlékmű 
akart lenni, hanem együtt kívánt élni velük. Ugyanakkor két 
egyforma ház nem volt egy településen sem!  Építtetője azt a 

maga lelkéhez, szükségleteihez alakította. A különbség főként a homlokzati díszítésben, rész-
letmegoldásokban volt tetten érhető.
Manapság házunknak vajon mennyiben kell tükröznie egyéniségünket? Befolyásolnak-e a 
divatok? Házunk a magunk és családunk számára épül, általában életünk egyik legnagyobb 
vállalkozásaként. A jó épület nem csupán ízlés kérdése. Vannak meghatározható technikák, 
eljárások, amelyek alkalmazásával jól használható, a helyi építészeti karakterhez igazodó, ará-
nyosabb és esztétikusabb épület építhető. Ez a kiadvány ezeket a módszereket és szempontokat 
veszi számba, melyek alkalmazása egységes hangulatú beépítést eredményez - ez adja egy tele-
pülés varázsát, jellegzetes karakterét, amiért azt választottuk jövendő lakóhelyünkké. Szó nincs 
azonban uniformizálódásról: bizonyos alapszituációk, arányok betartása mellett is végtelen 
számú, csak ránk jellemző variáció dolgozható ki.

Hurrá, építkezünk!
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Útmutató/általános elvek

 kövessük a domborzatot!
A szükségesnél nagyobb mértékű talajmunka (kiemelés, 
feltöltés) jelentős és felesleges költségtöbblettel jár, és örök 
sebet üt a tájban, csökkentve a saját és a szomszédos ingatla-
nok értékét is. Egy leleményes építész különböző eszközök 
(a szintek és a belmagasság meghatározásával, szinteltolással, 

 kiindulÓpont: jÓ telepítés
Az épület telken való elhelyezésénél a helyi előírásokon, a 
terep és a talaj adottságain túl vegyük figyelembe 

▶ a benapozást, a szélirányt, és a kilátást 
▶ a gyalogosan és gépkocsival történő optimális meg-

közelítést (Az épület bejárata legyen jól látható, és 
építészetileg hangsúlyos helyen. Veszélyes, ha a gép-
kocsival áthajtunk a gyerekek által is használt pihe-
nőkerten, gondoljuk át a gépkocsitárolás helyét. )

▶ a kert kialakítását és a jó kertkapcsolatot (Egy kopár, 
elhanyagolt telek és a rossz kertkapcsolat hosszú tá-
von élhetetlenné teszi a legszebb házat is.)

▶ a telken meglévő növényzetet (A telek ékessége lehet 
egy-egy korosabb fa, melynek eszmei értéke is felbe-
csülhetetlen!)

▶ a szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, át-
hallások)

▶ bővíthetőség lehetőségeit

[ne csak a házban, hanem kertben is 
gondolkozzunk! a kert tervezéséhez kérje kert-és 
tájépítészmérnök segítségét!]

[a jó telepítés az alap, amire jó házat lehet építeni. 
ne feledjük: a jó telepítés nem pénzkérdés!]

mire figyeljünk?
Az alábbi alapelvek családi ház és középület léptékére egyaránt vonatkoznak.

 tájolás, széljárás
A megfelelő tájolásra az energiatakarékosságon túl a mentális komfortérzet miatt is figyel-
nünk kell. Általános szakmai konvenció, hogy a hálószobák keleti (É-K, D-K), a konyha és 
a kamra északi (É-Ny, É-K), a nappali déli (D-K, D-Ny) tájolása a kedvező, ezek maradék-
talan érvényesítése ugyanakkor nem mindig lehetséges. Fontos, hogy a huzamos tartózko-
dásra szolgáló helyiség lehetőleg benapozott legyen, a napsugárzás ugyanakkor hátrányos 
lehet nyáridőben, mert a helyiségeket túlságosan felmelegíti. Ez ellen a legegyszerűbben 
átmeneti terekkel és árnyékolással lehet védekezni. Az évszakonként változó napmagas-
sághoz igazodva egy jól elhelyezett tornác télen és tavasszal, amikor nagy szükség van az 
energiafelvételre, nem akadályozza a benapozást, a nyári időszakban azonban védelmet 
nyújt a túlzott felmelegedés ellen. 

jó térbeli elrendezéssel stb.) segítségével  a táj megváltozta-
tása nélkül tudja a lejtős terepre illeszteni a házat. Ha az 
életformánktól idegen a hegyvidék, a táj átalakítása helyett 
javasolt sík terepen telket keresni! 

Természetes, szép és olcsó árnyékoló „szerkezet” egy 
megfelelően elhelyezett lombhullató fa koronája, amely 

szintén az előbbi elven működik. A benapozás vizsgálatakor 
vegyük figyelembe a környezetben lévő árnyékot vető ob-
jektumokat, épületszárnyakat is. A hazánkban észak-nyu-
gati uralkodó széliránynak kitett homlokzatokra kevesebb 
nyílás kerüljön, a teraszt lehetőleg a széltől védett helyzetbe 
helyezzük. 

az épület illeszkedik a lejtős 
terepre, kövessük ezt a 
szemléletet

lejtős terep esetén kerüljük 
a nagy bevágásokat, 
földkiemeléseket, vagy 
a mesterséges sík 
teraszok kialakítását
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 a Ház Helye
Minden telekre egy meghatározott beépítési szabály vonatkozik, ez lehet oldalhatáros, sza-
badonálló, ikres, vagy zártsorú. Ez határozza meg, hogy a telken belül hova helyezhető el 
az épület. 

oldalHatár
A hazánkban igen elterjedt oldalhatáron álló beépítés nem a szegénység, hanem a józanság 
jele: az épület helye és az oldalhatáron álló homlokzati nyílászárók elhelyezése korlátozott, 
ugyanakkor vitathatatlan előny a kíváncsi tekintetek és az áthallások elől védettebb intim 
udvar, a keskenyebb imális kihasználása, és a kedvező tájolás. Egy jó arányú oldalhatáros 
épület egyszerű tetőformájával gazdaságos kialakítást tesz lehetővé, jól tagolható, és rugal-
masan bővíthető.

szabadonállÓ
A szabadonálló beépítés esetén az épületnek minden irányban lehet teljes értékű nyílászá-
rója, ugyanakkor számos szempontot (benapozás, szélvédettség, tájolás, megközelítés, kert-
kapcsolat, terepre illesztés stb.) figyelembe kell venni a jó elhelyezéshez. Ezek rangsorolása 
és az egyensúly megteremtése az építész feladata és felelőssége. 

ikres
A telektakarékossági okokból kialakult, sok kompromisszumot igénylő ikres beépítéskor a 
tervezőknek gondosan kell arra ügyelni, hogy a két ház tömege, homlokzata harmonikusan 
illeszkedjék egymáshoz. Fokozott figyelmet igényel a jó kertkapcsolat, a benapozás és a jó 
tájolás feltételeinek biztosítása mindkét háznál. A jó szomszédsági viszony és az ingatlan 
értéke nagyban függ attól, hogy egy átgondolt tervezés eredményeként jól elkülönül-e egy-
mástól a két ház élettere.

zártsorú
A zártsorú (teljes, vagy hézagos) beépítés leginkább régebbi, városi szövetben fordul elő, 
ahol kötött az épület helye, hiszen a kialakult állapotra tekintettel kell lenni: adottak a 
szomszédos épületek, melyekhez igazodnunk - tűzfalaikhoz csatlakoznunk -  kell. A meg-
lévő szövetbe illeszkedő homlokzat mellett nagy gondosságot igényel a kapuáthajtó, az 
udvar kialakítása, a kertkapcsolat és a megfelelő benapozás kérdésének megoldása.

Útmutató/általános elvek
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érték-
állÓság

az építéssel manapság 

együtt járó anyagi és for-

mai pazarlással szemben 

a valódi szükségletek 

felismerésén alapuló, 

korszerű, a táj karakterét 

tisztelő, jellegzetessé-

geit tükröző ház a múló 

divathullámokat is túlélő 

érték mind az építtető, 

mind pedig a közösség 

számára.  ismerjük meg 

környezetünket, az 

adott település építési 

hagyományait, melyek 

évszázadok tapasztalatá-

nak eredményei. meríteni 

ebből a tudásból olyan 

könnyebbség, mellyel 

érdemes élnünk! 

Egy értékálló ház titka 
a jó telepítésben, a mé-
retek és az arányok har-
móniájában, az ésszerű 
alaprajzi szerkesztésben 
valamint az átgondolt 

anyagválasztásban 
rejlik.  

Útmutató/általános elvek

a széles, terjengős alaprajz széles „arcú”, magas, 
„túlsúlyosnak” tűnő házat eredményez. aránytalanul nagy 
tető illeszthető rá, a sötét középfolyosó nem szerencsés. 

a keskeny alaprajzra keskenyebb, az emberi arányokhoz 
jobban igazodó oromfal illeszthető, mely környezetében 
nem tűnik túlsúlyosnak. a helyiségek naposabbak, a 
tornácról fényes közlekedő nyitható.

 fenntartHatÓság,  energiatudatosság
Az energiatudatosság szemlélete az egész tervezésen végig kell, hogy vonuljon! Gazdaságo-
san megépíthető és fenntartható konstrukciót érdemes létrehozni, mely környezettel har-
monikus viszonyra törekszik, teljes életciklusa során. 

▶ Mindenekelőtt javasolt az igények mértéktartó meghatározása az építési program 
összeállítása során. Csak akkorát építsünk, amekkorára szükségünk van, hiszen egy 
jó tervezésű ház bővíthető, átalakítható, azaz rugalmasan képes alkalmazkodni a 
jövőbeli igényekhez.

 jÓ alaprajz - jÓ arányok – 
 jÓ tömeg
Egy jó alaprajzzal jelentős költségeket takaríthatunk meg! 
A rossz alaprajz harmóniát nélkülöző homlokzati arányokat 
és rossz tömegarányt (terjengős vagy túlbonyolított, túlzó 
tömeget, aránytalan léptékű, „túlsúlyos”, dobozszerű házat) 
eredményez! Ne feledjük: otthonunk alaprajza visszahat csa-
ládi életünk minőségére, ezért fokozott gondossággal alakít-
suk ki a családi élet színteréül szolgáló központi teret, annak 
kapcsolatait.

 a jó alaprajz ismérvei: 
▶ logikus és indokolt térkapcsolatok és méretek, iga-

zodva a funkcióhoz (a család életviteléhez)
▶ tájékozódást segítő, átlátható térszervezés
▶ minimalizált közlekedők
▶ közvetlen kertkapcsolat
▶ átszellőztethető, világos helyiségek
▶ elegancia, optimális méretű szervízterek (a szűkös 

előterek és a terjengős lakóterek összeházasítása disz-
harmóniát szül)

▶ kert esetén épületen belüli tárolók (utólag elhelye-
zett melléképületek helyett)

▶ a jó alaprajzhoz rugalmas bútorozhatóság

▶ Átgondolt alaprajzi rendszerrel (megfelelő tájolás, 
jó térszervezés, átmeneti terek, napcsapdák, tornác, 
árnyékolás) költséges gépészeti rendszerek nélkül is 
sokat tehetünk környezetünkért, szemben egy túlzó 
igényszinthez párosuló mértéktelen fogyasztással.

▶ Az épületszerkezetek optimális megválasztásában 
(réteges falszerkezetek, hőszigetelés) segítséget nyújt 
az építész. Az építési anyagok átgondolt használata 
csökkenti a káros emissziót és gondot fordít az újra-
hasznosíthatóság kérdésére is. 

▶ A fenti alapvetéseket támogathatják speciális épü-
letgépészeti rendszerek (szürkevíz felhasználás, szolár 
rendszerek, alternatív energiaforrások stb.) is, melyek 
optimalizálása gépész tervező feladata.

▶ Az energiatakarékosságot a mindennapi okos hasz-
nálattal (a nulla energiaigényű, hőszigetelt épületek 
esetén nyáron a nyílászárók árnyékolásával, nappali 
zárva és éjszakai nyitva tartásával; télen a gyors, mi-
nél nagyobb felületen történő többszöri szellőztetéssel 
stb.) is támogassuk, hisz e nélkül mit sem érnek az 
előbbiekben felsoroltak! 

A sajátos közműpótló műtárgyakról (napelem, kültéri egy-
ségek stb.) a 116. oldalon található útmutatást.
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Útmutató/általános elvek

 anyag választás
Részesítsük előnyben a helyi, természetes, szépen öregedő 
anyagokat, melyeket bátran használjunk fel innovatív mó-
don. Az egyszerűség nemessé tesz: kerüljük a túl sokféle anyag 
használatát, melyek gyengítik egymás hatását. Mérlegeljük az 
tartós, felújítható, idővel patinásodó anyagok használatát az 
idővel értéküket és szépségüket vesztő, nem javítható, műan-
tikolt, múló divatokat képviselőkkel szemben!  Ne feledjük: 
egy tagolt vakolatfelület nem kevésbé elegáns, mint egy jóval 
drágább kő vagy téglafelület. Ez utóbbiak csempe- vagy tapé-
taszerűen ragasztott utánzata kerülendő.

 színek
A szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület többi eleméhez való 
harmonikus illeszkedést. Általánosságban elmondható, hogy az élénk, rikító színeket érde-
mes kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek előnyösebbek. Míg egy zsalugáter, 
vagy egy fa nyílászáró gondosan kiválasztott vidám színe öltözteti visszafogottan színezett a 
házat, addig egy kedvenc ruhadarabunk színében pompázó homlokzat vagy tetőfedés har-
sánynak, környezetében disszonánsnak hat.  Eltérő szempontokat kell figyelembe venni pél-
dául egy műemlék épület, egy jellegzetes városi szövet, vagy egy kertvárosi beépítés esetén. 
A színválasztás az építészeti terv része, a színekre vonatkozó ajánlásokról az egyes területekre 
vonatkozó fejezetekben tájékozódhatunk.

Homlokzatra 
javasolt föld színek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra 
javasolt lágy színek

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

[az építőanyagok 
bősége zavarba ejtő. ne 
feledjük: az egyszerűség 

nem igénytelenség! 
a viszonylag kevés 

fajta, jól megválasztott 
anyag nemességet és 
méltóságot kölcsönöz 

épületeinknek.]
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BUDAKALÁSZ KARAKTERI LEHATÁROLÁSA
ÓFALU
KERTVÁROSI - PREKOBERDÓ
KERTVÁROSI - POMÁZI ÚT FELETT
KERTVÁROSI - SZENTISTVÁNTELEP
KERTVÁROSI - KLENITY
KERTVÁROSI - TÓPART
KERTVÁROSI - FALUSI
KERTVÁROSI - BERDÓ
KERTVÁROSI - FELSŐ MADÁR UTCÁK
KERTVÁROSI - KLISOVÁC UTCA
GAZDASÁGI JELLEGŰ
TÓPARTI REKREÁCIÓ
DUNAPARTI ÜDÜLŐ
DUNAPARTI ÁRTÉRI
KÖZLEKEDÉSI - FEJLESZTÉSI
ERDŐ
KERTES GAZDASÁGI
KEVÉLY ALATTI RÉT
RÉGI GYÁRTELEP
LUPPA-SZIGET

Budakalász eltérő karakterű területei
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óFalu

Ófalu
Budakalász Ófalunak nevezett része az eredeti településmag, mely a Kálvá-
ria-domb szoknyájaként falusias, helyenként zártabb beépítéssel kíséri végig 
a főutat. Itt találhatóak az igazgatás, az oktatás legjelentősebb intézményei 
és a templomok.

A valamikori Ófalu a mai Budai út és a Damjanich utca találkozása kör-
nyékén alakult ki, helyenként hangulatos girbegurba utcákkal, a patakot, 
mint természeti adottságot követve. Területének egy része sík, a Budai úti 
telkek végében azonban löszfal emelkedik. Az Ófalu fölé magasodó Kálvá-
ria-dombon Árpád-kori templomrom, a dombra felvezető utcában évszáza-
dos pincék sora áll. A terület fő ütőere a kis teresedésekkel kísért Budai út, 
melynek kerítéseihez illesztve eredeti és újjáépített körmeneti kápolnákat is 
láthatunk. Az utcaképek meghatározó elemei még az ásott kerekes kutak 
kutak, a keresztek és a patakot átívelő hidak. 

Ófaluban a beépítési mód zömében oldalhatáros [  lásd 32. oldal], mely 
követi terep adottságait. A házak jellemzően az utcavonalon állnak. Ófalu 
jellegzetes épületei az utcára merőlegesen álló, a kert felé tornáccal nyíló ún. 
hosszúházak. Homlokzatuk meghatározó elemei a vakolat díszekkel kerete-
zett két kis ablak, a színes üvegberakásos, áttört tornácajtó. Több esetben az 
oromfal csonkakontya alatt felső sarkain lecsapott, osztott üvegezésű padlás 
szellőzőablak nyílik, mely visszatérő, kedves építészeti elem a kalászi háza-
kon. 

A másik, jellemző épülettípus a településközpont felé városiasodó szövet 
részeként az utcával párhuzamosan áll, szomszédaihoz zártsorúan [  lásd 
32. oldal] kapcsolódik. Vakolt, finoman díszített homlokzatának hangsú-
lyos eleme a kétszárnyú fa kapu, valamint a tető jellegzetes padlásszellőzői. 

Ófalu területe jellemzően sűrűn beépült terület, és erős építészeti hatások-
kal bír. Egyértelmű cél a hagyományos kalászi utcakép megőrzése az eredeti 
építészeti elemek megtartásának támogatásával. Új épületek építése, meglé-
vők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a folytonosság megőrzésével.

ófalu területén az elektromos és hírközlési hálózatok vezetékeit 
földkábelen kell vezetni, valamint törekedni kell a meglévők föld 
alá helyezésére. trafóállomás elhelyezése tiltott, azt csak trafóház-
ban, vagy épülettel egybefoglalva oldható meg, amennyiben az 
szakmai indokok miatt nem helyezhető el egyéb területeken. a 
trafóház felületét a területre érvényes homlokzati kialakítással, 
ajtajait és szellőzőrácsát, a főépítésszel egyeztetve, a közterüle-
ti bútorokra előírt ral színkód szerint kell kialakítani, közvetlen 
környezetét takaró növényzettel parkosítani kell. egyéb felszíni 
energiaellátási vagy hírközlési hálózatok építményei (átjátszók) 
elhelyezése tiltott, kivétel ez alól a templom tornyának süvege 
alatti takart terület, amennyiben az érintettek hozzájárulnak.
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 magasság
Ófaluban jellemzően föld-
szintes épületek állnak, ezért 
új építésnél is igazodjunk 
e meglévő környezethez. 
Amennyiben a telekméret 
megengedi, a használat pedig 
igényli a tetőtér beépítését, 
csak az utcafronttól hátrébb 
javasolt a térdfal megemelése 
és a tetőablakok elhelyezése. 
Az utcafronton őrizzük meg, 
vagy állítsuk vissza a kalászi 
házak jellegzetes homlokza-
tát. ([  lásd 44 oldal]

 telepítés
Az Ófalu beépítésének 
rendje a falukép jellemző té-
nyezője. A keskenyebb tel-
kes területeken az épületek a 
telek oldalhatárán állnak. A 
szélesebb telkekre szabdalt 
tömbökben az utcával pár-
huzamos elhelyezésű épü-
letek vannak. Valamennyi 
épület az utcafronton áll. 
Igazodjunk a már kialakult, 
harmonikus rendhez!

a ház követi a 
kialakult beépítési 
vonalat

a ház nem áll be a 
meglévő épületek 
sorába

 tetőforma, 
 tető-
 Hajlásszög
Ófaluban kis fesztávra épí-
tett, így kisebb tömegű, nye-
regtetős épületeket találunk, jellegzetes ereszmegoldással, a tornác felett ereszcsendesí-
téssel. A hosszúházak jellegzetessége a 3-5 cserépsoros kis csonka kontyolás, valamint 
az utcai homlokzat oromdeszkás kialakítása. Új építés esetén a területre jellemző, 
hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületben gondolkodjunk. A túl meredek 
(„alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult te-
tőforma idegenül hat és megbontja az Ófalu egységes utcaképét, ezért kerülendő. 
Kéménymegoldásokhoz  lásd 95. oldal.
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jellegzetes 
részletek

Helyi jellegzetesség a 

3-5 cserépsoros csonka 

kontyolás, valamint az 

utcai homlokzat orom-

deszkás kialakítása, mely, 

a mellékelt metszeti rajz 

szerint, maximum  

10-15 cm-t ül a hom-

lokzati sík elé. ez nem 

helyettesíthető szegély- 

vagy szegőcseréppel! 

javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig).  a cse-
rép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy egye-
nesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. nem ajánlott a 
túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek) alkalmazása.

 Héjazatok, ereszek
Javasolt a matt égetett természetes alapszínű, nem engóbo-
zott agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig), használata 
hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes telepü-
lésképhez. Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintáza-
tú, nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb 
anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép 
anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. Ófaluban 
a klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek aján-
lottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. 
Nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte önálló éle-
tet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Az 
alacsonyabb hajlásszögű tetőfelületeken elfogadható a matt, 
grafitszürke korcolt lemez.

 tetőterek
Az Ófaluban a régi épületek hosszanti irányban terjeszked-
tek, és sohasem felfelé. Ez a rendszer lehetőséget nyújtott és 
nyújt ma is a szakaszos építkezésre, a későbbi bővítésekre, 
lekövetve a család folyamatosan változó igényeit. A padlást 
régen nem építették be, nem tagolták ablakokkal. Ha a te-
lek mérete megengedi, gondolkodjunk a földszint bővítésé-
ben. Ez jobb kertkapcsolatot, a tetőtérnél jóval kellemesebb 
klímát és könnyebb bútorozhatóságot biztosít, ráadásul a 
falukép szempontjából is előnyös. 

Amennyiben a használat igényli a tetőtér beépítését, hosz-
szúház esetén csak az utcafronttól hátrébb javasolt a térd-
fal emelésével járó átalakítás. A tetősíkablak kevésbé bontja 
meg a tető egységét. Utcával párhuzamos épület esetén te-
tőkiemelést, tetősíkablakot lehetőleg a hátsó, kert felé eső 
homlokzaton helyezzünk el.

a tetősíkból kiálló 
ablakot, térdfalemelést 
az utcafronttól 
hátrébb, az épület 
egyharmadától 
alakítsuk ki

jellegzetes padlásablak és csonkakonty

▼
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 Homlokzat
 anyag- és színHasználat
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel. Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt  
felületképzések idegenek az Ófalu hagyományától.  Adott esetben egyes, simított felülettel 
vegyített struktúrák új építés esetén, egyéni elbírálás mellett illeszkedők lehetnek. 

Az Ófalu színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható 
a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk fehérben 
vagy természetes, föld színekben, azok világosabb árnyalataiban. Faburkolat nem jellemző, 
azt csak kis mértékben, vagy a megemelt tetőtéri részeken alkalmazzunk. Az utcafronton 
őrizzük meg, vagy állítsuk vissza a kalászi házak jellegzetes homlokzatát, melyhez az önkor-
mányzat pályázati támogatást nyújt. 

Homlokzatra javasolt 
pasztell föld színek 

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra javasolt 
lágy színek

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

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

 Hőszigetelés
A hőszigetelő kéregbe burkolt házak elveszíthetik a helyre utaló egyediségüket. A tégla- vagy 
kőlábazat, a homlokzatdíszek eltűnnek, a fa ablakot a jellegtelen műanyag: az időt befogadni 
képes - azaz javítható, átfesthető, méltósággal öregedő - helyett a tönkremenő…

Védett homlokzat esetén javasolt a belső oldali hőszigetelés, melyhez kérjük szaktervező 
segítségét. Külső oldali szigetelés esetén építészeti tervek alapján gondoskodni kell az eredeti 
homlokzatdíszek visszahelyezésére, melyhez szakember segítségét kérjük.  Téglával, kőpárkány-
nyal díszített homlokzatok esetén jó megoldás lehet, ha olyan szigetelőanyagot választunk, 
melynek vastagsága megengedi, hogy az eredeti díszek a helyükön maradjanak, és a síkváltások 
megtartásával ne veszítsék el homlokzattagoló szerepüket. 

Védett homlokzatnál gondolkodjunk fa anyagú nyílászárókban, és őrizzük meg az eredeti 
ablakosztást.

A karakter nélküli, több átalakításon átesett épületek esetében a hőszigetelés jó, egyben visz-
sza nem térő alkalom a homlokzat újragondolására, az Ófalu hagyományait szem előtt tartva.

Hőszigetelés során legyünk figyelemmel a lábazatkialakításra! A lábazati hőszigetelést köve-
tően helyezzük vissza a gondosan bontott, eredeti követ vagy téglát, vagy építsünk be az erede-
tivel azonos kialakítású új anyagot. Kerüljük a csempeszerűen ragasztott kőutánzatokat. Ha az 
épület padlószintjét figyelembe véve hőtechnikai akadálya nincs, jó megoldás lehet a lábazat 
eredeti állapotában való meghagyása. Ezzel ugyan a hagyományostól eltérően a lábazat síkja a 
külső fal síkja mögé kerül, mégsem okozunk akkora kárt a településkép és az épület karaktere 
szempontjából, mint teljes elbontásával. [  lásd 114. oldal]
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 nyílászárÓk
Figyeljük meg az Ófalu egy-egy jellegzetes homlokzatának 
arányait: két szimmetrikusan elhelyezett ablak néz az ut-
cára. A homlokzat a ház arca, ezért mind az új építésnél, 
mind pedig a felújításnál kövessük e jellegzetességet!

az örDög a részletekBen lakik: 
▶ A nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes aránya, 

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

▶ Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások 
nyújtott arányúak, azaz magasabbak, mint széle-
sebbek.

▶ Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen 
eltérő megjelenést, hangulatot ad a háznak.

▶ Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anya-
gú nyílászárókat. 

▶ Minden esetben javasolt a természetes, szépen öre-
gedő anyagok használata, hiszen míg a természetes 
anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag 
idővel nem javítható.

▶ Javasolt a rikítók helyett a természetes, föld színek 
használata. Egykor minden ház ablaka jellegzetes, 
mélyzöld olajfestést kapott, ritkábban a dió levével 
színezték barnára. 

▶ Az utólag felszerelt fehér 
redőnytokok beszerelése he-
lyett gondoljuk át a rejtett, 
fa vagy famintázatú, lehető-
leg a nyílással azonos színű 
árnyékoló szerkezetek elhe-
lyezésének lehetőségét.  A 
hagyományos szerkezetek, az 
árnyékoláson és a vagyonvé-
delmen túl öltöztetik a hom-
lokzatot!  A lamellás kialakí-
tású zsalugáter ugyan nem 
jellemző az Ófalu területén, 

de jó megoldás lehet a tömör kialakítású külső spalet-
ta elhelyezése, melyre számos szép példát találunk.  [

 lásd 87, 93. oldal]
▶ Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyí-

lik az eredeti, hagyományos kialakítású és osztású 
ablakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártá-
sára! 

az ófaluhoz 
illezskedő formák 
és osztások

az ófaluhoz nem 
illezskedő formák 
és osztások

 lábazat
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, 
mint a falazat. Anyaga az Ófaluban helyi kő (kalászi mész-
kő), tégla, vagy vakolt-festett. Kerülendők a ragasztott, csem-
peszerű utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek találkozása 
nem megoldott. Ófaluban hagyományosan egyenes vágású, 
nagyméretű, habarcsba rakott és fugázott, helyben bányászott 
kövekből készültek az épületek és a kerítések lábazatai.
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 tornác
A hosszúházak jellegzetessége a tornácos kialakítás, mely 
nyáron kizárja, télen viszont betessékeli a napfényt. Új épü-
let tornáckialakításával tovább vihetjük e számtalan előny-
nyel rendelkező hagyományt új otthonunkba. Figyeljük 
meg és merítsünk ihletet a régi épületek változatos tornác-
megoldásaiból! 

 kertek
A hagyományos oldalhatáros beépítéseknél megmaradó keskeny oldalkertben célszerű a 
gépkocsinak csak a kerék nyomvonalán burkolatot építeni, vagy szórt burkolatot alkalmaz-
ni, így lehetőségünk marad növényesíteni is. A tornác mellett, vagy a szomszéd ház oldalfala 
mellé ültethetünk alacsonyabb cserjéket vagy évelőket, a gépkocsi árnyékolására egy kisebb 
fa is megfelelő. A tornácot árnyékolhatjuk kúszócserjékkel. [  lásd még 90. oldal].
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 kerítés
Az Ófalu utcaképének része a jellegzetes kerítéskialakítás. 
Hagyományosan egyenes vágású, nagyméretű, habarcsba 
rakott és fugázott, helyben bányászott kövekből készül-
tek a kerítések lábazatai, régebben fenyőléc, később, kü-
lönösen a főút mentén, míves, kovácsolt kapuelemekkel. 
Gondolkodjunk ez utóbbi, hagyományos szerkezetekben, 
kerüljük az előregyártott elemek használatát. Az áttört ke-
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 közterületek
A gondozott előkert a ház dísze. A portánk előtti terület ápo-
lásával, dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével, 
díszes kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthetünk, 
ahová öröm hazatérni.

Ahol szűkebb hely marad a növénytelepítésre, ott egy-egy 
karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy cserje használatával le-
het szép utcaképet elérni: levendula, zsálya, nőszirom, sáslili-
om, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, pünkösdirózsa, pimpó, roz-
maring, cickafark, kúpvirág, kakukkfű, törperózsa a naposabb 
területekre, meténg, árnyliliom, gyöngyvirág, nefelejcs, wald-
stein pimpó, bőrlevél, kövérke, orbáncfű az árnyasabbra. Ke-
rüljük az összevissza nyírt, hiányos sövények, a tuják és egyéb 
tűlevelű örökzöldek alkalmazását! 

Budakalász Ófaluban számos utcában visszaköszön a ko-
csibehajtóknál, szegélyeknél az egykor az összes utat borító 
macskakő. Közterületi burkolatoknál, egyeztetve a főépítészi 
irodával és a szükséges engedélyek birtokában igazodjuk eh-
hez a harmonikus anyaghasználathoz, kerüljük a színes, beton 
térkövek használatát.

A kertekben és a közterületeken is találhatunk még kerekes 
kutakat, melyek hozzártoznak az Ófalu hangulatához. Óvjuk 
meg őket és gondozzuk környezetüket!

rítések nádfonattal vagy műanyaghálóval való zárása nem megfelelő, a belátást inkább a 
belső oldalra telepített sövénnyel akadályozzuk, mely jól véd az utca pora és a beszűrődő 
zaj ellen is. A színválasztás során a fém anyagú elemeknél részesítsük előnyben a szürke 
(antracit) és a zöld sötétebb árnyalatait. A faelemek színezése harmonizáljon a homlokzati 
faszerkezetekével. A meredekebb utcákban előfordul tömör, helyi kőből rakott, támfal-
ként is funkcionáló  kerítés, általában áttört, míves, fém anyagú kapuszárnnyal kombi-
nálva.
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 romok?
A minimális kiegészítés és állagmegóvástól kezdve a teljes, 
elméleti rekonstrukción alapuló bemutatásig a műemlékvé-
delem több, egymástól alapjaiban eltérő koncepciót is ismer 
a romokkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy egy romos emlék 
bemutatása a laikus közönség számára is érthetővé, élményt 
adóvá váljon, számos lehetőség áll rendelkezésre. Ugyan 
ma már nem kizárt a régészeti feltárás és gondos szakmai 
munkát követő teljes rekonstrukció, olyan egyszerűbb esz-
közökkel is, mint néhány kronoszkóp, vagy mobil alkalma-
zás, élményszerűvé lehet tenni az eredeti állapot ismerteté-
sét. Bármilyen megoldás mellett is döntünk, nyilvánvaló, 
hogy egy egyszeri helyreállítás, állagmegóvás nem elegendő 
- folyamatos karbantartás szükséges. Átgondolt tájépítészeti 
koncepció alapján, szelíd építészeti beavatkozásokkal pe-
dig biztosítanunk kell a helyszín rendezett, különleges at-
moszféráját, mely lehetőséget ad egyéb, a fenntartáshoz és 
önfenntartáshoz, egyben a fennmaradáshoz szükséges ren-
dezvények, funkciók befogadására.
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LUPPA-SZIGET

luppa-sziget
Az egykor legelőként használt dunai sziget a 19. században 
kapta mai elnevezését. Megközelítése csak vízi úton lehetsé-
ges, autós közlekedés nincs. Üdülőterületként való parcel-
lázása az 1930-as években történt. Kisebb vízparti, illetve a 
folyóra közvetlen kijáratot adó, nyeles belső telkeket fűztek 
fel a sziget teljes hosszán végigfutó, platánokkal szegélyezett 
fő gyalogos útra. Ez a közel 100 éves árnyas fasor mára vé-
dettséget élvez. Bevezették a vizet, a villanyt és csatornát. 
Aki telket vásárolt, aláírta a Lupa Bizottság által megha-
tározott alapszabályokat, amelyek biztosították a békét és 
kulturált üdülést. A főként tehetős, fővárosi értelmiségi-
ekkel benépesült üdülőtelep néhány év elteltével egységes, 
minőségi építészeti képet mutatott. A kor neves építésze, 
Kozma Lajos hatása megkérdőjelezhetetlen a sziget építésze-
tében, nyaralója mintául szolgált a további beépítésekhez. 
A víz felé nyúló teraszú, könnyed vasbeton szerkezetű, lá-
bakon álló lapostetős épület az ártéri építészet iránymutató 
darabja. Később több háza is épült a szigeten, melyből az 
egyik műemléki védettség alatt áll. A szigeten a kor számos 
jelentős építészének (Forbáth Alfréd, Körner József, Farkas 
Endre és György) munkáit is megtalálhatjuk. A hetvenes 
években a magastetős faházak és a rendszerváltás korának 
többszintes, terjengős tömegű épületeinek megjelenése je-
lentősen gyengítette a sziget egységes építészeti arculatát. A 
máig páratlan atmoszférájú szigeten lakóépület nem, csak 
kis alapterületű üdülő, és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló 
funkciók létesíthetők. 
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luppa-sziget

a 19. században luppa péter  tulajdonába került és róla kapta 
most is használatos nevét, melyet az 1932-es parcellázás óta már 
biztosan használnak. a pomázi luppa péter mérnök, országgyű-
lési képviselő 1838-ban született. kalandos élete regénybeillő, 
európa számos országát bejárta, utazásairól saját rajzaival kísért 
cikkeket jelentetett meg álnéven. a pomázi családi birtokon 
virágzó bortermelő mintagazdaságot üzemeltetett. mindeköz-
ben a megye tiszteletbeli főmérnöke volt, árvizi kormánybiztos, 
országgyűlési képviselő, aki rendkívül népszerű volt a környéken, 
jótetteiről legendák keringtek.
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 imagasság,  lépték
A sziget ártérben van, évente általában leg-
alább egyszer elönti a víz. Az árvíz elleni 
védelem okán lábakon álló, egyszintes fel-
építménnyel kialakított épületet javasolt 
kialakítani. Tekintettel arra, hogy az árvíz-
szint az utóbbi években emelkedik (lásd 

2013), építési szándék esetén erről hivatalos helyről tájékozódni szükséges. A szigeten a házak 
méretüket, alapterületüket tekintve minimalizáltak, a kisház építészet kitűnő példái. Feles-
leges, pazarló négyzetmétereknek nem volt helye, az egyterű nappalihoz kis hálófülkék és 
konyha kapcsolódott, hiszen a fő időltöltés színtere a dunai panorámás terasz. A lakószintre 
egykarú szabadlépcső vezetett fel. Kövessük e jellegzetességeket! A kisméretű telkek nem alkal-
masak arra, hogy egy családi ház méretű épület terpeszkedjen rajta. Szabadság idején igényelt 
természet közeliség, lezserebb életforma, szabadabb - játékosabb terek kell, hogy megjelen-
jenek egy egyszerű tömegformában. Egyesített, így nagyobb telkeken az eredeti léptéknek 
megfelelő, osztott tömegű épületet építsünk. 

 telepítés
A Luppa-szigeten a telkek feltáró utcája a 
Platán sor, melyre a keleti oldalon nyeles 
telkek, míg az ellenkező oldalon közvetlen 
vízparti telkek fűződnek fel. A a vízpartiak-
nak szorgalmi útjuk lett a főút felé, a belső 
telkeknek kijáratuk lett a vízre. A vízparti 

telkeken a házak a parthoz közel állnak, szinte egy sorban. Igazodjunk a már kialakult, har-
monikus rendhez!

                              itetőforma,
 itetőHajlásszög

A sziget építészeti karakterét Kozma Lajos 
építész által tervezett épületek adják, melyek 
lapostetős kialakítása a követendő. Napozó 
terasz kialakítása nem javasolt a lapostetőn, 

amennyiben mégis létesítünk, javasolt a terasz részét a kontúrból 1,5-2 métert visszahúzni, 
hogy a korlát és a felépítmény látványa ne legyen zavaró. 

luppa-sziget
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 anyag- és színHasználat
A szigeten a vasbetonépítés szerkezeti logikáját követő, köny-
nyed, visszafogott anyaghasználatú és színezésű, vakolt épü-
letek dominálnak. Nem mellesleg, a 30-as évek szerkezetei az 
újabb beépítésekkel szemben kiválóan ellenállnak az évente 
végigvonuló kisebb-nagyobb árhullámoknak. Ne feledjük: 
az egyszerűség nem igénytelenség! A kevés, de jól megválasz-
tott anyag nemességet kölcsönöz az épületnek. Kerüljük a 
bodéépítészetre jellemző szerelt jellegű építőanyagok (OSB 
lap, polikarbonát, hullámlemezek stb.) és a tobzódó, egy-
mást gyengítő anyagok sokaságának használatát. Részesítsük 
előnyben a dunai hangulattal harmonizáló anyagokat, 
melyeket a maguk természetességében, vakolt felüle-
tekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton.

Homlokzatra 
javasolt föld színek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

nyílászárókra 
javasolt lágy színek

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

 kerítés
Kerülendők a tömör kerítések, mert akadályozzák az 
ár levonulását. Javasolt a lábazat nélküli áttört, egy-
szerű kerítések alkalmazása, melyek nádfonattal vagy 
műanyaghálóval való zárása azonban nem megfelelő. 
A sziget üdülőtulajdonosai összetartó közösséget al-
kotnak, a látványában is összefüggő zöldterület része 
a karakternek. Ha ennek ellenére problémát jelent 
számunkra a belátás, azt inkább alacsony sövény tele-
pítésével akadályozzuk. 

 melléképületek
A szerszámtárolónak lehetőleg a főtömegben biztosít-
sunk helyet, gondolva az árvízveszélyre.  Egy gondosan 
megtervezett, igényesen megépített épület mellett disz-
szonáns hangot üt meg egy barkácsáruházi katalógusból 
választott kis házikó látványa.

A sziget színvilága változatos, mégis harmonikus egységet 
képez, ezért nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasz-
nálat. A homlokzat tekintetében gondolkodjuk fehérben és 
annak árnyalataiban, melyhez vidám, de nem harsány színű 
nyílászárókat válasszunk.  
Figyeljük meg és kövessük a 30-as évek csodált nyaralói-
nak gondos részletképzéseit! A teraszok korlátkialakításánál 
részesítsük előnyben az egyszerű, légies megoldásokat, ke-
rüljük a tömör vagy túldíszített kialakítást, és az irodákra 
jellemző üvegkorlátot.
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett 
gondoljuk át a homlokzatot öltöztető és vagyonvédel-
met is biztosító árnyékoló szerkezetek elhelye-
zésének lehetőségét.  A lamellás kialakítású 
csúszó vagy nyíló zsalugáterre számos szép 
példát találunk a szigeten.

meglévő épület 
átalakítása vagy 
korszerűsítése
az időszakos használatból 

kifolyólag az üdülők 

energetikai célú 

korszerűsítéseinek (homlokzati 

hőszigetelésnek, hőszigetelő 

üvegezésnek) nincs értelme. 

jogos igényként azonban 

felmerülhet a hűvösebb 

napokra a fűtés megoldása. 

Ha nem az időszakos 

használatnak tökéletesen 

megfelelő elektromos 

fűtésben gondolkodunk (a 

szilárd tüzelőanyag ellátás a 

szigeten nehézkesen oldható 

meg), és utólag szerelt 

kéményre van szükség, azt 

kevésbé feltűnő, alárendelt 

homlokzatra helyezzünk el.

bővítés esetén fontos 

tudni, hogy árvízvédelmi 

szempontok miatt a lábakon 

álló épületek földszintjének 

beépítése nem megengedett. 

ez akadályozná az árhullám 

levonulását, ráadásul idegen a 

sziget építészeti karakterétől. 

gondolkodjunk kis léptékben, 

és ügyeljünk a gondos 

részletképzésre!  
[  lásd 98. oldal]

luppa-sziget
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 kertek, növényzet
A szigetet egykor fűzfák, majd ültetett gyümölcsfák borítot-
ták, a névadó Luppa Péter idejében pedig rózsák. A parcellázás 
során ültették a mára védett platán fasort, mely a felgallyazás 
következményeképpen rendkívül egyenesre és magasra nőtt, 
ellentétben a városi platánoktól. A sziget végeiben természe-
tesen nőtt szürke nyár, fűzlevelű tölgy, illetve egy kis táblával 
ellátott, ültetett mocsári tölgy is található. Több épületnél is 
megfigyelhető a hatalmas fák körbeépítése.
A víz minden árvízkor elönti a szigetet és a nyaralókat is, és 
iszapot rak le. A növényzet kiválasztásánál gondolnunk kell 
az árvizekre. A tartósabb elborítást csak a fűzfélék tűrik el, 
de néhány napos elárasztást az alábbi fajok is elviselnek: me-
zei juhar, tatár juhar, törpemandula, som, galagonya, fagyal, 
narancseper, vackor, aranyribiszke, akác, fehér fűz, orgona, 
tamariska, szilfa, barátcserje, kocsányos tölgy, gyalogakác, 
nyárfa. Mivel a kertek használata időszakos jellegű, különö-
sen fontos, hogy a helyi speciális adottságokhoz jól alkalmaz-
kodó növényeket válasszunk, így a fenntartás szakaszos jellege 
a növények életkörülményeit nem befolyásolja hátrányosan. 
Az így kialakított kertekben minden alkalomkor tudunk 
gyönyörködni, nem csak pár napos intenzív ápolás után. Tar-
tózkodjunk a dunai karaktertől idegen örökzöldek, tujasorok 
telepítésétől.
Mivel hagyományosan a szigeten rózsákat ültettek, idézzük 
fel ezt a szokást, és telepítsünk különböző típusú rózsákat: 
kúszó, bokor vagy törpe fajokat. A rózsa a nyári időszak egyik 
legdekoratívabb növénye, szépen díszíthetjük vele a kertün-
ket. A hulladékszállítás nehézkes, mindenképpen komposz-
táljuk helyben a zöldhulladékot. 

árvíz, 2010
▼

luppa-sziget
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kertváros

kertvárosi karakter
Budakalászon nyolc, térképen jól elkülöníthető kertvárosi karakterű terület van: Szentist-
vántelep, Prekoberdó, Berdó dűlő, Klenity, a Pomázi út feletti, a „madár utcák”, a tóparti, 
és végül a Vasút sor menti részek. Az egyes területek jellemzőit ugyan külön ismertetjük, ezt 
követően azonban közös építészeti ajánlás olvasható, melyben szükség esetén kitérünk az 
adott terület egyedi jellegzetességére.

 szentistvántelep
Ez a barátságos kis kertváros 1922-ben, egy szövetkezeti, később banki parcellázást követő-
en épült ki a Pomázi és a Szentendrei út között elterülő egykori mezőgazdasági területen. A 
szabályos utcaszerkezet, az egységes telekméret és a gondosan elhelyezett közösségi intézmé-
nyek (általános iskola, templom) jól átgondolt ingatlanfejlesztési koncepcióról tanúskodnak 
ma is. „Nyílegyenes makadám burkolattal kövezett, fákkal szegélyezett, villanyvilágítással 
ellátott utcái, százat meghaladó stílusos, tetszetős villáival, családi házaival arra predeszti-
nálják, hogy lakó- és nyaralótelepe legyen a kényes igényű fővárosiaknak.”- olvashatjuk a 
korabeli hirdetésben. Az egykor Pomázhoz tartozó „urasági dűlőbe” főleg középosztálybeli, 
városi családok, elsősorban tisztviselők költöztek.  Polgári jellege azóta is megmaradt, a faso-
rokkal szegélyezett utcákat szemlélve bizony feltűnő a hatvanas-hetvenes évek beépítésének 
jellegtelensége. A történelem viharait túlélő, sokszor szétszabdalt villák mára helyi védettsé-
get élveznek. A telepen vannak a villáknál kisebb, az idők során fokozatosan bővített, egy-
szerűbb tömegformálású, valamint a 80-as évekre jellemző nagy alapterületű, többszintes, 
terjengős tömegű családi házak is. Néhány utcában típusterv szerint épült, kétszintes ikres, 
valamint sorházas beépítést találunk. 
A cseresznyefavirágzás a japánok ünnepe, és a Szentistvántelepieké. A híres-neves Széchenyi 
utcai cseresznye fasor mindenki gyönyörűségére borul virágba tavasszal, melyet fesztivállal 
ünnepel a város. 
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 prekoberdÓ
A kilencvenes években parcellázott városrész különlegessége 
a zsákutcákból megközelíthető, egyedi méretű telkek soka-
sága és a kiteresedésekbe futó utcahálózat. A déli fekvésű 
lejtő beépítése jelenleg is folyamatban van magastetős, a mai 
építészet jegyeit hordozó családi házakkal. 

 berdÓ dűlő
Ez a meredek északi lejtő korábban gyümölcsös volt, hosz-
szú, nadrágszíjtelkekkel. A lakóterületi besorolást követően 
a telekkiosztás jelenleg is alakulóban van. A területen a ko-
rábbi hasznosítás hagyatékaként még találunk kisebb gaz-
dasági épületeket, de az új fejlesztési irány következtében 
az elmúlt évtized lakóépületei uralkodnak. A dűlő egy része 
löszös terület, melyre külön előírások vonatkoznak.

 tÓpart
Az Omszk-tó melletti sík városrész épületállományát tekint-
ve vegyes képet mutat. A József Attila út mentén az ötvenes 
évek kockaházai, a nyolcvanas évek terjengős tömegű épü-
letei, néhol pedig még az Ófalura jellemző hosszúházak is 
megtalálhatók. A forgalmas útnak köszönhetően kezdenek 
megjelenni a kisebb méretű szolgáltatóházak. A Barát utca 
és környéke az utóbbi években épült be. Az Omszk-tóhoz 
közeli területen helyezkedik el az igényes anyaghasználatot 
és változatos, tagolt tömegképzésű Tópart lakópark. Ennek 
a területnek egyedi hangulatát a tó közelsége erősen meg-
határozza. Széles közterületei zöld sávval, fasorokkal szegé-
lyezettek. 

 pomázi út feletti terület
Az erős lejtésű városrész terepadottságaiból kifolyólag az 
épületek az utca felől egy, a lejtő felöl két szint magasak, az 
utcaszinten garázskialakítással. Különös figyelmet érdemel  
a támfal és a támfalgarázsok kialakítása.  

 madár utcák
Az enyhén lejtős terület az Ófaluhoz közelebb keskeny, míg 
attól távolabb szélesebb, hangsúlyos zöldfelülettel kísért, 
madárnevekre keresztelt utcákkal szabdalt. 

 vasút sor
E területen a fasorral szegélyezett utcák igényes, századeleji 
polgári építkezései mellett az ún. kockaházak és a nyolcvanas 

évek terjengős tömegű épületei, néhol pedig még az Ófalura 
jellemző hosszúházak is megtalálhatók. A területen vannak 
egyedi védelem alatt álló épületek. A beépítés jellemzően 
oldalhatáros, kis számban zártsorú. [  lásd 32. oldal]

 klenity
A főbb útvonalak mentén az ötvenes évek kockaházai, a 
nyolcvanas évek terjengős tömegű épületei, néhol pedig még 
az Ófalura jellemző hosszúházak is megtalálhatók, míg a 
tömb belsejének beépítése ma is zajlik.  Alsó-Klenity terü-
let egy része jelenleg gyep-szántó, érdekessége a sűrű, szinte 
áthatolhatatlan kiserdő, amely egy felhagyott faiskola terüle-
tén alakult ki hosszú évtizedek alatt. Felső-Klenity, azon belül 
Szegfű-Bem és Deák Ferenc utcák által határolt és a Szent-
endrei út menti területek az utóbbi években épültek be.

kertváros
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kertváros

 magasság
A kertvárosban az épületek maximum két szint magasak. Azokon a területeken, ahol „szel-
lősebb” a beépítés, és az épületek nem túl szorosan sorakoznak egymás mellett, ott nem 
zavaró a földszintes és a két szint magas épületek váltakozása. Azokon a területeken viszont, 
ahol az épületek szorosan sorakoznak egymás mellett, vagy sorházas, esetleg ikres beépíté-
sűek, ott a környezetében kialakult rendhez illik igazodni. Ikres és sorházas beépítésnél ne 
bontsuk meg a rendet kirívóan magas tetőfelépítményekkel.

 telepítés
A kertvárosias karakterű területeken megtalálható a szaba-
donálló, oldalhatáron álló, ikres és sorházas beépítési mód 
is [  lásd XY. oldal], melyek akár utcánként változhatnak. A 
telepítés sokszínű, ezért ennek szabályairól és az épületnek 
az utcától való lehetséges távolságáról a helyi építési szabály-
zat rendelkezik. Alapelv azonban, hogy az egységes utcakép 
érdekében igazodjunk a már kialakult, harmonikus rendhez! 

 tetőforma, tetőHajlásszög
Kertvárosban csak a magastető a megengedett,  35 és 50 fok közötti hajlással. Lapostető 
nem megengedett, a túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög 
pedig idegenül  hat ebben a környezetben, ezért kerülendő. 
Az egységes utcakép érdekében részben, vagy egészben igazodjunk a kialakult jelleghez: ha 
a szomszédságban például jellemzően egyszerű tetőzetek vannak és utcával párhuzamos a 
tetőgerinc, akkor a mi házunk tetőzetén is jelenjen meg ez a jelleg. 
Sorházak és ikres beépítés esetén alapvető követelmény, hogy az egymáshoz csatlakozó tető-
zetek egységes formában, hajlásszögben jelenjenek meg. 
Kéménymegoldásokhoz  lásd 95. oldal.

Lejtős területen a szükségesnél nagyobb mértékű talajmunka (kiemelés, feltöltés) jelentős 
és felesleges költségtöbblettel jár, és örök sebet üt a tájban, csökkentve a saját és a szomszé-
dos ingatlanok értékét is. Egy erős lejtésű telekre épülő háznak akkor nem lesz ormótlan 
támfal jellege, ha a tervező gondoskodik kell a szintek között is kapcsolatot teremtő kisebb 
tömegekre való osztásról, és ennek megfelelően a tetők és részlet gazdag homlokzatok kiala-
kításáról. Ideális esetben a szintek és a belmagasság jó meghatározásával, szinteltolással és 
ügyes térbeli elrendezéssel tökéletesen illeszthető a ház a terepre.Egyszerre gondolkodjunk 
épületben és kertben, igényes minél alacsonyabb, bontott vonalvezetésű támfalmegoldások-
ban, a támfalat takaró, befutó növényzetben. 

lejtős terep esetén 
kerüljük a nagy 

bevágásokat, 
földkiemeléseket, vagy 

a mesterséges sík 
teraszok kialakítását

a szabályzat több helyen 
(Felső-klenity) az egységes 
utcakép érdekében előírja, 
hogy az utca felé egy hagyo-
mányosabb, maximum 7,5 
méter széles résztömeggel 
kell fordulnia az épületnek, 
e mögött azonban már 
szabadabban alakítható a 
tömeg. 

1/a 2/a

3/a 4/a

1/b 2/b

3/b 4/b

▼
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javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig).  a 
cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy 
egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. az ala-
csonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (műpalák, 
lemezek, zsindelyek) alkalmazása.

 anyag- és színHasználat 
 Héjazatok
Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig), 
használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez. Kerülendő a 
mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb 
anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép anyaga és színe mellett fontos 
a megjelenése is: elsősorban a klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, 
melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túl határozott karakterű, 
szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Az alacsonyabb haj-
lásszögű tetőfelületeken elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

védett épület esetén az 

eredeti homlokzat

visszaállítása, megfelelő 

tervek birtokában, első-

rendű szempont a város 

számára, ezért ahhoz 

pályázat útján támogatás 

igényelhető. 

néhány egyéb, tipikus, 

jellegzetes karakterű 

épület átalakítására a 

következő oldalakon 

teszünk javaslatot. jó 

példák  lásd 86. oldal

 Homlokzat
A homlokzatokon a vakolt felületek domináljanak, tetsző-
leges textúrával. Ne feledjük: a szerelt homlokzatburkolat 
középület jelleget ad a háznak. A kertváros színvilága válto-
zatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogad-
ható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekin-
tetében sem. Gondolkodjuk fehérben vagy természetes, föld 
színekben, azok világosabb árnyalataiban. 

Hom-
lokzatra 
javasolt 
föld színek

Homlok-
zatra nem 
javasolt 
rikító 
színek

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

 lábazat
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, 
mint a falazat. Anyaga a régi épületeken jellemzően helyi kő 
(kalászi mészkő), vagy vakolt-festett. Kertvárosban ajánlott 
a kalászi vagy süttői mészkő tört fehér színben, a bontott 
tégla, vagy a vakolt-festett kialakítás. Kerülendők a ragasz-
tott, csempeszerű utánzatok, melyek nem időtállóak és a 
sarkokon az élek találkozása nem megoldott.
[  lásd 47. oldal]

nyílás-
zárókra 
nem java-
solt rikító 
színek

nyílás-
zárókra 
javasolt 
lágy 
színekez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, 

a sor tetszőlegesen bővíthető

 nyílászárÓk

az örDög a részletekBen lakik:
▶ Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő megjelenést, hangulatot 

ad a háznak.
▶ Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat. 
▶ Minden esetben javasolt a természetes, szépen öregedő anyagok és a rikítók helyett 

a természetes, föld színek használata. Vegyük figyelembe, hogy míg a természetes 
anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag idővel nem javítható.

▶ Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa 
vagy famintázatu, lehetőleg a nyílással azonos színű árnyékoló szerkezetek elhelye-
zésének lehetőségét.  A hagyományos szerkezetek, az árnyékoláson és a vagyonvé-
delmen túl öltöztetik a homlokzatot! Utcafrontra csak rejtett redőnyszerkrényt he-
lyezzünk el! Alkalmazhatunk lamellás kialakítású zsalugátert, de jó megoldás lehet a 
tömör kialakítású külső spaletta elhelyezése, melyre számos szép példát találunk. 

▶ Régi épületek eredeti nyílászáróinak cseréje során vegyük figyelembe, hogy ma már 
lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos kialakítású és osztású ablakok hőszigetelt 
üvegezésű, korszerű legyártására! 

 [  lásd 92. oldal]

 kerítés, támfalgarázs
Az utcakép meghatározó része a kerítéskialakítás. Kertváros 
területén az áttört kerítések javasoltak, a tömör megoldások 

nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések 
nádfonattal való zárása nem megfelelő, a 
belátást inkább a belső oldalra növények 
vagy sövény telepítésével akadályozzuk, 
mely jól véd az utca pora és a beszűrő-
dő zaj ellen is. A kertkapu illeszkedjen a 
kerítéshez és az épület kialakításához, ke-

rüljük az embermagas bádog szerkezete-
ket. A régi villák esetén tartsuk meg, újíttas-
suk fel az eredeti, az utcakép szempontjából 
is értéket jelentő kerítéselemeket. Tervezés-
kor gondoljuk át a kerítéssel egybeépített ku-
katároló kialakításának kulturált lehetőségét. 
[  lásd 103. oldal]

kertváros

támfalgarázsnál a támfal magasítása a szerkezethez szükséges szélességen (5,2 m) belül lehetséges, 
a további részeken a meglévő terephez kell visszacsatlakozni.
a felmerülő szigetelési problémák miatt sem a vakolat, sem a csempeszerűen felragasztott kőbur-
kolat nem tartós iylen felületeken, ezért ezeket a megoldásokat kerüljük. javasolt a támfal futó 
növényzettel való benövesztése.

▼
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  „kockaHázak” átalakítása 
 és korszerűsítése
A négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős családi házak 
(ún. kockaházat)  típustervek szerint épültek az ötvenes 
évektől egészen a nyolcvanas évekig. 
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenn-
tartási költségek és a jobb komfortérzet miatt. Ennek so-
rán azonban a technikain túl településképi szempontokat 
is figyelembe kell venni! 

A bővítés során jogos igény, egyben értéknövelő, a tö-
megformálásra is kedvező hatású átmeneti terek (fedett 
terasz, tornác, veranda) építése, a tetőtér hasznosítása. E 
szimmetrikus megjelenésű épülettípus átalakítása esetén 
lehetőség nyílik oromzat kialakítására is, mely a hely ka-
rakteréhez igazodó, egyedi arcot ad az eredetileg a táji jel-
legzetességeket figyelmen kívül hagyó, az ország egészére 
nézve szinte csak a színükben és homlokzati díszítésükben 
különböző, típusterv szerint megépület házaknak.

Beavatkozási pontok: 

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

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

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

321

654

tanulmánytervek a lehetsé-
ges átalakításokra oromzat 

kialakítással (1), ugyanez 
tetőtérbeépítéssel (4), 

bejárati veranda hozzáépíté-
sével, zsalugáterekkel és új 

nyílásokkal (2, 5), újragondolt 
modernebb homlokzat 
téglalábazattal és hom-

lokzatdíszítéssel (3), fedett 
terasszal (6)

▼
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 mediterrán? 
Külföldi utazások, vagy filmélmények során sokakban mély nyomot hagynak a mediterrán 
vidékek családi házai. A külső jegyek szolgai másolása helyett azonban koncentráljunk a 
mediterrán építés szemléletére: 

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

▶ Jellemző a hűs belső udvarok, átriumok kialakítása.
▶ Jó átszellőztethetőség, kellemes klíma.
▶ Természetes anyagok és színek alkalmazása kül- és beltérben.
▶ Jellemzően földszintes kialakítás, beépítetlen tetőtérrel, változatos belmagasságú te-

rekkel. A hangulatot a látszó gerendák fokozhatják.

A mediterrán színek és a tetőforma másolása helyett javasoljuk, hogy az épület alaprajzát és 
térkapcsolatait is hassa át a mediterrán szemlélet. Kerüljük a túlburjánzó, „sokszoknyás”, 
rosszul rámetszett tetőcskék alkalmazását!

ne feledjük: a mediterrán 
ház értékeit tökéletesen 

megtestesíti nagyapáink, 
dédapáink portája, a népi 
építészet példái:  ismerjük 
meg és vigyük tovább ezt 
a hagyományt!

túlburjánzó, sokszoknyás, 
ún "mediterrán" ház

 terjengős tömegű Házak 
 átalakítása
A nyolcvanas évek tipikus, terjengős tömegű, széles fesztávú 
családi házát több esetben szeretnék átalakítani, korszerűsíteni 
tulajdonosaik. Bármekkora is legyen a beavatkozás, jó alkalom 
a településképi szempontból is meghatározó „ráncfelvarrásra” 
és az értéknövelésre.

1. a legkisebb beavatkozási szint rendszerint csak 
a Homlokzatokat, és a Héjazat cseréjét érinti. 

▶ A héjazat (általában palafedés)  cseréje esetén lehetőleg 
természetes színű égetett agyacserepet használjunk. A 
technológia fejlődése okán ma már ez a legmagasabb 
elvárásoknak is megfelelő, időtálló ez a héjazat, mely a 
kilátópontokról egységes összképet ad a településnek.

▶ Szenteljünk figyelmet az erkélykorlátok kialakí-
tására, mely nagyban befolyásolja házunk arcát. 
Nem előnyös a léptékhez képest túl könnyed ko-
vácsoltszerkezetek, vagy az előregyártott, faragott 
fa elemek alkalmazása.

2. egy következő beavatkozási szint az átme-
neti terek (fedett terasz, veranda, tornác, 
szélfogÓ) építése, a tetőtér Hasznosítása. e 
Házak alapterülete tökéletesen alkalmas két 
generáciÓ együttélésére.  ez esetben külön 
figyelmet érdemel a külső lépcső kialakítása. 

▶ a fedett külső lépcső lágyítja a tömeget
▶ a hozzáépítések esetében azonos anyaghasználat-

ban gondolkodjunk, kerüljük az ideiglenes szer-
kezeteket (polikarbonát, osb lap)

3. a legnagyobb beavatkozás a tető teljes 
szerkezetének átalakítása, új Homlokzati nyí-
lásrendszer kialakítása.

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

▶ Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bővítmények, 
átmeneti terek építésére.

▶ A homlokzatokon új helyre kerülhetnek az új ará-
nyú és osztású nyílászárók.

▶ A szimpla hőszigetelésen túl, jó alkalom a homlokzat újragondolására. Javasolt a ter-
mészetes, szépen öregedő anyagok és a föld színek használata. A vakolatugrások és a 
színváltások alkalmazásával optikailag csökkenthetjük az eredeti méreteket.  Kerüljük 
a beltérbe való hungarocell stukkók alkalmazását a homlokzaton sarokarmírozás vagy 
ablakkeretezés gyanánt. Időtálóbb és egységesebb hatás érhető el finom vakolatugrások-
kal, párkányokkal.

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

▶ Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga helyi 
kő, tégla, vagy vakolt- festett. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti anyagból való 
újraépítése, mely a hőszigetelés mellett is lehetséges. Kerülendők a ragasztott, csem-
peszerű kőutánzatok.

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

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

kertváros
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 növényzet, kert, közterületek
A gondozott előkert a ház dísze. A portánk előtti terület ápolásával, dísznövények vagy jel-
lemző gyümölcsfák telepítésével, díszes kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthetünk.
Kertvárosban az utakat helyenként szélesebb zöldsáv kíséri, itt lehetőség van egységes fa-
sorok kialakítására. A növényválasztásnál figyelembe kell venni a termőhelyi viszonyokat, 
a felsővezetékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt, ami karaktert ad a településrésznek (pl. 
gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió). Ahol a nyílt árkok mellett szűkebb hely marad a nö-
vénytelepítésre, ott egy-egy karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy cserje használatával lehet 
szép utcaképet elérni:  levendula, zsálya, nőszirom, sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, 
pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, kúpvirág, kakukkfű, törperózsa a naposabb 
területekre, meténg, árnyliliom, gyöngyvirág, nefelejcs, waldstein pimpó, bőrlevél, kövérke, 
orbáncfű az árnyasabbra. Kerüljük a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását!
A nyílt árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondozatlanul!  Az árkokat átszelő 
gépkocsibehajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus faluképhez! 
Használjuk a helyi építőköveket. [  lásd 107. oldal]

kertváros 

ipari- gazdasági 
jellegű karakter
Az ipari területek a 11-es főútra és a Luppa-szigeti útra fel-
fűzve helyezkednek el. A terület karakterét a terjengős, két 
szint magas, jellemzően a nagyáruházak lapostetős, könnyű-
szerkezetes csarnoképületei alkotják, amelyekhez általában 
nagy kiterjedésű parkolók tartoznak. A Luppa-szigeti út 
karakterformáló eleme a Gyógynövénykutató Intézet vala-
mennyi (hatvanas évek és a kétezres évek első évtizede), mi-
nőségi építészetet képviselő épülete. Az idő próbáját kiálló 
nyerstégla homlokzata, tagolt tetőkialakítása finoman illesz-
kedik a különleges természeti környezetbe. A cég arculatá-
hoz hozzátartozik a fejépület kialakítása, melyet a faszerkeze-
tek míves részletei, színek harmóniája jellemez. Ugyanakkor 
az oldalhomlokzatok a funkcióhoz illeszkedő, de arányos 
megformálásúak [  lásd még 117. oldal]. 
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GAZDASÁGI JELLEGŰ
ipari- gazDasági jelleg
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ipari- gazDasági jelleg

 ajánlás
▶ A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületeknek megvan a maga formai és 

anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek. 
▶ Irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő cserépfedéssel vagy lemez/

fémlemez fedéssel a barna vagy szürke árnyalataiban. A hajlásszög tekintetében elfo-
gadható a csarnok fesztávhoz igazodó alacsonyabb érték is. 

▶ Lapostető csak fenntartott (megfelelően gyomírtott) kavicsszórással és/vagy intenzíven 
gondozott zöldtetővel javasolt. 

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

▶ Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése. Hom-
lokzaton – mérlegelve az épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a 
környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, 
visszafogott föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!

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

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

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

régi gyártelepek
A Lenfonó területén az építészeti formálásban irányadó az ún. kátrányozó épülete. A tartós, 
megbízhatóságot sugárzó látszó klinkertégla felületek, a nyílászárók jellege, az értékes nö-
vényállomány egységes, követendő megjelenést tükröz. Figyelemre méltó a terület peremére 
épült szállás- és egyéb kiszolgálóépületek magas építészeti minősége és finom részletei. Hason-
ló igényességet és tartósságot sugárzó anyaghasználatot tükröz az egykori Temaforg Sport utcai 
védett épülete, mely hozzáállás ma is ajánlott. 



budakalász, 
duna-parti 
üdülő karakter
Budakalász üdülőterülete a szentendrei kis Duna-ág kele-
ti partján terül el. Egy része gáttal az árvíztől védett terület, 
másik részét árvíz idején elönti a Duna. Kis alapterületű 
üdülőépületek jellemzik, de vállalati üdülőtelepek, valamint 
csónakházak is találhatók itt. Az épületek a telkeken zömé-
ben szabadonálló jelleggel helyezkednek el. A terület külön-
leges atmoszféráját, hangulatát a Duna közelsége és az ártéri 
növényzet adja. A parti sáv északi felén végighúzódó ártéri 
puhafás ligeterdő meghatározó és védendő elem mint tájképi, 
mind ökológiai szempontból. A Duna és ártere településképi 
szempontból jellegzetes és kiemelkedően értékes részét képe-
zik Budakalásznak. Tájképi megjelenése védendő. A terület 
jelentős turisztikai potenciállal bír, főként rekreációs terület-
használat jellemzi.  Cél, hogy a területhez kapcsolódó épüle-
tek és építmények megjelenése összhangban legyen a páratlan 
táji környezettel.
A területen elhelyezhető épületek körét valamint a meglé-
vők átalakításának lehetőségeit befolyásolja, hogy az árvíztől 
védett, vagy a nem védett oldalán vagyunk a területnek, va-
lamint függ az előírt közművesítettségtől és egyéb előírások 
körétől, melyet a Helyi Építési Szabályzat tartalmaz, ezért ki-
emelten fontos az előzetes főépítészi konzultáció. A jelenlegi 
helyi és országos (vízügyi) szabályok csatornázás hiányában 
csak ideiglenes tartózkodásra alkalmas  - horgásztanya,  csó-
naktároló - épületet engedélyez, lábakra állítva.
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DUNAPARTI ÜDÜLŐ

a Dunának jelentős vízszintingadozása van. általában évente leg-
alább egyszer elönti a szigetet a víz. manapság a rekord vízállások 
(2002, 2006) komoly problémát jelentenek, ezért építési szándék 
esetén tájékozódjunk hivatalos úton a mértékadó szintekről. 
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üDülő

kő, fa. Ne feledjük: az egyszerűség nem igénytelenség! A kevés, de jól megválasztott anyag 
nemességet kölcsönöz az épületnek. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat. A 
homlokzat tekintetében gondolkodjuk fehérben és annak árnyalataiban, vagy természetes, 
föld színekben, azok világosabb árnyalataiban, melyhez akár vidám, de nem harsány színű 
nyílászárókat is választhatunk.  
Magastető esetén javasolt a természetes színű, égetett agyagcserép fedés, használata. Kerülendő 
a nem természetes színű cserepek, vagy egyéb anyagú héjazatok (lemezek) alkalmazása. 
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a homlokzatot öltözte-
tő és vagyonvédelmet is biztosító árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét.  A lamellás 
kialakítású csúszó vagy nyíló zsalugáterre számos szép példát találunk a közeli Luppa-szigeten.

 telepítés – magasság
Az árhullámtól védett részen kis léptékű, a természettel, 
a kerttel harmonikus kapcsolatot létesítő épületben gon-
dolkodjunk. Az akár évente érkező árvíz elleni védelem 
okán lábakon álló, egyszintes felépítménnyel kialakított 
épületet javasolt kialakítani. A kisméretű telkek nem al-
kalmasak arra, hogy egy családi ház méretű épület ter-
peszkedjen rajta. Szabadság idején igényelt természet kö-
zeliség, lezserebb életforma, szabadabb - játékosabb terek 
kell, hogy megjelenjenek egy egyszerű tömegformában. A 
közeli Luppa-szigeten a házak méretüket, alapterületüket 
tekintve minimalizáltak, a kisház építészet kitűnő és ki-
forrott példái. Felesleges, pazarló négyzetmétereknek nem 
volt helye, az egyterű nappalihoz kis hálófülkék és konyha 
kapcsolódott, hiszen a fő időltöltés színtere a terasz. Kö-
vessük e jellegzetességeket! [  lásd még 101. oldal]

 tetőforma, tetőHajlásszög
Elfogadott a magastetős kialakítás, de lábakra állított épület 
esetében javasolt a lapostető. Magastető esetén kerüljük a te-
tőfelépítmények sokaságát. Kéménymegoldásokhoz  lásd 
95. oldal.

 anyag- és színHasználat
Kerüljük a bodéépítészetre jellemző szerelt jellegű épí-
tőanyagok (OSB lap, polikarbonát, hullámlemezek stb.) és 
a tobzódó, egymást gyengítő anyagok sokaságának haszná-
latát. Részesítsük előnyben az ártéri hangulattal harmonizá-
ló anyagokat, melyeket a maguk természetességében, vakolt 
felületekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton: helyi 
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 kerítés
Az üdülőterületen az áttört kerítések javasoltak, a tömör megoldások nem elfogadhatóak. 
Az áttört kerítések nádfonattal vagy műanyaghálóval való zárása nem megfelelő, a belátást 
inkább honos növények vagy sövény telepítésével akadályozzuk. A kertkapu illeszkedjen a 
kerítéshez és az épület kialakításához, kerüljük az embermagas bádog szerkezeteket.

 kertek
Mivel a kertek használata időszakos jellegű, különösen fontos, hogy a helyi speciális adott-
ságokhoz jól alkalmazkodó növényeket válasszunk, így a fenntartás szakaszos jellege a növé-
nyek életkörülményeit nem befolyásolja hátrányosan. Az így kialakított kertekben minden 
alkalomkor tudunk gyönyörködni, nem csak pár napos intenzív ápolás után. Tartózkod-
junk a dunai karaktertől idegen örökzöldek, tujasorok telepítésétől. Válasszunk olyan nö-
vényeket, amelyek az ott-tartózkodás alatt virágzanak/érnek/díszítenek. Az extenzív fenn-

tartás lehetővé teszi, hogy olyan kis helyi növénytársulások 
alakuljanak ki a kertünkben, amelyekben ez egyes fajok 
kiegészítik és támogatják egymást, és életteret biztosítanak 
a helyi élővilágnak is. Üdülőterület lévén törekedjünk a ker-
ten belüli burkolatok minimalizálására, anyaghasználatban 
alkalmazzunk helyi építőanyagokat (kavics, mészkő, fa).
A víz minden árvízkor elönti a nyaralókat egy részét, és iszapot 
rak le. A növényzet kiválasztásánál gondolnunk kell az árvi-
zekre. A tartósabb elborítást csak a fűzfélék tűrik el, de néhány 
napos elárasztást az alábbi fajok is elviselnek: mezei juhar, tatár 
juhar, törpemandula, som, galagonya, fagyal, narancseper, va-
ckor, aranyribiszke, akác, fehér fűz, orgona, tamariska, szilfa, 
barátcserje, kocsányos tölgy, gyalogakác, nyárfa. 

 Hétvégi Ház? 
Gondoljuk át, megéri-e a lakásunkkal, házunkkal azonos 
funkciójú, de jóval kisebb, a használhatatlanságig összezsu-
gorított terekre felszabdalni a nyaralónkat? Fontos-e, hogy 
hétvégi házunk otthonunk tágasságát utánozza, és egy csa-
ládi ház méretű épület terpeszkedjen az egyébként kis mé-
retű telken? A nyaralóba, második otthonba kikapcsolódni, 
szórakozni járunk, ezért határozottan és karakteresen kü-
lönbözzön a városi lakástól. Anyaghasználatát a tervezendő 
környezet determinálja. Szabadság idején igényelt természet 
közeliség, lezserebb életforma, szabadabb - játékosabb terek 
kell, hogy megjelenjenek egy egyszerű tömegformában.

A használat célja és időtartama a fentieket nem indokolja: a 
hálóhelyeket kizárólag „alvás” követelményei szerint elégsé-
ges méretezni, a konyha, fürdő mérete is minimálisra szűkít-
hető. Az autó  árnyékolására egy diófa, vagy egy szőlőlugas 
is megfelelhet.  A nyaraló lelke sokkal inkább a nyárikonyha 
pultjával kiegészített tágas fedett-nyitott terasz, mely jó idő-
ben a nappali meghosszabbított része, fő időtöltések szín-
tere. 

A betörésvédelem napjaink kardinális kérdése lett, amit a 
tervezés során mérlegelni kell. Azonban tartózkodjunk a 
tájidegen, háznak nem részét képező, indokolatlanul túl-
méretezett acél – rácsos védelemtől, sokkal inkább a rejtett 
fémszerkezetű, fával burkolt toló, vagy felhajtható zsalutáb-
lákban, vagy sima zsalugáterben gondolkodjunk, mely szer-
ves részét képezi a háznak. A szerszámtárolónak lehetőleg 
a főtömegben biztosítsunk helyet. Ha ez nem lehetséges, 
természetes anyaghasználatú, növényzettel takart mellék-
épületben gondolkodjunk.

üDülő
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TÓPARTI REKREÁCIÓ
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Bányatavak

bányatavak
Budakalászon a korábbi kavics és homokbá-
nyászat hagyatékaként két bányató alakult ki. 
A bányaművelés már befejeződött és a tavak 
rekreációs funkciót töltenek be. A 11-es főúttól 
nyugatra fekvő Omszk-tó és környezete sport-
célokat szolgál, így arculata is ennek megfelelő: 
gondozott parkban futópálya, sétány, játszótér, 
sportcsarnok és kültéri sportpályák, vendéglá-
tó egységek vannak. A Lupa-tó a 11-es főúttól 
keletre helyezkedik el, a vízfelület egy része Bu-
dakalászhoz, a másik Szentendréhez tartozik. 
A kiváló vízminőségű bányató egybefüggő te-
rülete majdnem négyszerese az Omszk-tóénak. 
Környezete fejlesztési terület, arculata, karak-
tere jelenleg alakul. Dél-nyugati részén strand 
működik. Térségében rekreációs célú fejlesztés 
lehetséges.  A Dunai-Kis-földek és a jelenleg 
gyeppel és ártári erdővel fedett Luppa-csárda 
(Bolhavár,római őrtorony)  területe régészeti 
lelőhely, melyet érinthet a tó térségének fejlesz-
tése. A világszenzációnak számító budakalászi 
kocsi lelete is a kavicsbánya területén került fel-
színre az ötvenes években. A törvény értelmében 
a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházá-
sokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el 
kell kerülni. Amennyiben ez nem megoldható, 
az örökségvédelmi hatóság szakfelügyelete mel-
lett feltárást kell végezni. A lelőhelyekről a sza-
bályozási tervben tájékozódhatunk. 
 

Az Omszk-tó környezete közpark, itt épület nem helyezhető el, kellő gondossággal kell azon-
ban megválasztani az utcabútorokat, a meglévő vendéglátó egységek kültéri bútorait, naper-
nyőit, a reklámokat és cégéreket, melyre az 125. oldalon található útmutatás.
A Lupa-tó környékének beépítésére példaként szolgál a közeli Gyógynövénykutató Intézet ko-
rai és a kétezres években emelt épületeinek építészeti minősége  [  lásd 126. oldal], az alábbi 
ajánlás figyelembevételével.

▶ Irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő cserépfedéssel vagy fémlemez 
fedéssel a barna vagy szürke árnyalataiban.

▶ Lapostető csak gondozott zöldtetővel javasolt.
▶ Nem javasolt a szerelt, könnyűszerkezetes szerkezetek alkalmazása. Bódéváros helyett 

időtálló, és nem az ideiglenesség hangulatát keltő épüle-
teket emeljünk!

▶ Javasolt a természetes anyaghasználat.
▶ Nem elfogadható a rikító színek használata.  Homlokza-

ton javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, 
például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott 
föld színek használata. Kerüljük a csillogó felületeket!

▶ Nagyon fontos, az épületeket takaró és árnyékoló honos 
növényzet (fák) telepítése és a parkolók kulturált, parko-
sított kialakítása.
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BeépÍtésre nem szánt területek

 erdő
Az erdők látványa hozzátartozik Budakalász mindennapjaihoz. Az erdőben csak indokolt 
esetben lehet épületeket elhelyezni. A tájkarakter védelme érdekében csak kis alapterületű, 
természetes anyaghasználatú épületben gondolkodjunk. 

 rétek-legelők, gyümölcsösök
A rétek-legelők és a gyümölcsösök, kiskertek területén tartózkodjunk a tájat elcsúfító mobil 
konténerek, lakókocsik kihelyezéséről. A „vizuális környezetvédelem” itt sem elhanyagolha-
tó szempont. Nem mindegy, hogy az állattartó épületeink telepítése, megjelenése hogyan 

beépítésre nem 
szánt területek 
Budakalászt és környezetét tájképi változatosság jellemzi. 
A települést a Kevély felől erdő, valamint dimbes-dombos, 
változatos tájhasználatú (legelő-szántó, gyümölcsösök) terü-
letek övezik. A szentendrei kis Duna-ág mentén  elterülő 
ártéri puhafás ligeterdő meghatározó és védendő elem mint 
tájképi, mind ökológiai szempontból. 

illeszkedik a természeti környezethez. Az állattartó és gaz-
dasági épületeknek megvan a maga formai racionalizmusa, 
ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, természetes anyag-
használatot kell, hogy tükrözzön. Nem elfogadható a védett 
tájképi környezetben a rikító színekben pompázó acélvázas 
csarnokok kihelyezése. Nagyon fontos az épületeket takaró 
és árnyékoló honos növényzet telepítése. 
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott 
körültekintéssel kell kezelni minden beavatkozást. Ezeken 
a területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló 
építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem 
elhelyezése nem ajánlott. Általánosan javasolt a területek 
beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket 
képviselő építmények megóvása mellett. A kertgazdálkodás-
hoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó épületekről a 119 oldalon 
található útmutatás.

 ártéri erdő
A parti sáv északi felén végighúzódó ártéri puhafás ligeterdő meghatározó és védendő elem 
mint tájképi, mind ökológiai szempontból. A Duna és ártere településképi szempontból jel-
legzetes és kiemelkedően értékes részét képezik Budakalásznak. A terület jelentős turisztikai 
potenciállal bír, főként rekreációs területhasználat jellemzi.  Cél, hogy a területhez kapcso-
lódó épületek és építmények megjelenése összhangban legyen a páratlan táji környezettel. 
A Luppa csárda (Bolhavár), azaz egykori limes menti római őrtorony területe fokozottan 
védett régészeti lelőhely. 
A terület hullámtér, árvíz esetén elöntésre kerül. Ezen a területen a turizmust és ismeretter-
jesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények  helyezhetők el. A terület jellegéhez 
igazodva elsősorban fából készült építmények, vagy „élő” tájépítészeti alkotások, például 
fűzépítmények, elhelyezése javasolt. A kialakításnál gondolni kell az árvíz időszakos meg-
jelenésére.  

A kőbánya területére az ipari épületeknél tett ajánlások érvényesek [  lásd 75. és 117. oldal].

a lakóterületen kívül, ha tájképi, természetvé-
delmi akadálya nincs, a hírközlési hálózati épít-
mények (átjászók stb.)  egyéb funkcióval (pl. 
kilátó) kombinálva javasoltak megvalósításra, 
természetes anyaghazsnálattal, tájba illeszkedő 
módon.

a terület helyi termé-

szetvédelmi terület, ezért 

építésnél figyelembe kell 

venni a helyi környezet- 

és természet védelméről 

szóló rendeletet. a terü-

let egy része régészeti 

lelőhely. 
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jÓ példák
Ahogy egy település története, úgy e kézikönyv is folyama-
tosan továbbíródik. Ezért ha szép ház születik, jó példa-
ként bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal is büszke lehessen 
rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
Hiszen egy jó épületből nem csupán az építtető, hanem 
az egész közösség profitál! Ebben a fejezetben a tágabb ré-
gióból, a teljesség igénye nélkül igyekeztünk olyan, már 
megépült példákat bemutatni bizonyos témakörök szerint, 
melyek inspirációt adhatnak, és akár újabb, innovatív meg-
oldásokra ösztönöznek. 

 Házak
A mellékelt képanyag bizonyos,a képaláírásban is megjelölt 
elveket illusztrál.  Egy-egy felmerülő, településképi szem-
pontból jelentős kérdésre jó választ adnak (míg más szem-
pontból lehet, hogy vannak gyenge pontjaik), azonban nem 
tekinthetők az egyedüli üdvözítő megoldásnak.  

a meleg tónusú kőburkolat és a fehérre vakolt oromfal párosítása 
valamint a két felület aránya első látásra harmonikus összhatást 
kelt. ezt erősíti, hogy a kőburkolat nem csempeszerűen ragasz-

tott, ezért az élek és sarkok nem jelentenek esztétikailag kérdéses, 
megoldhatatlan gócpontot. az ablak feletti fa áthidaló látványa 
is megnyugtató a szemnek: szinte érezzük a kövek erőjátékát, a 

szerkezet logikáját. az egyszerű tömegformálású ház eleganciáját 
a természetes anyagok és színek összhangja mellett a nyílászárók 

jól megválasztott helyzete és a könnyed erkélykorlát is fokozza. 
modern hatást kelt az ablaknyílásba kihajtogatható fa külső 

spaletta.  az egyszerűség nemessé tesz!

▶

▲

gesztusértékű, ahogy egy nagy, terjengős tömeg helyett ez az 
épület egy kisebb épületrésszel fordul az utca fele. arcát nem 
csúfítja el a széles garázskapu, melyet az oldalhomlokzatra 
rejtettek el.  a bontott tégla melegséget sugárzó, szépen öregedő 
felülete, a természetes színű égetett agyagcserép, a faszerkezetek 
pácolása és az utcafronttól hátrébb húzott tetőkiemelések antra-
cit fémlemezfedése kellemes összhangot alkotnak. a tornác télen 
betessékeli, nyáron kizárja a napfényt. 

▼

ezen az épületen megtalálhatjuk mindazt a bájt, amelyet az egy-
kor a helyén állt, bontásra ítélt elődje képviselt. kisebb módosítá-
sokkal, de főbb arányait megtartva született újra, immár korszerű 

technológiával, beépített tetőtérrel, hőszigetelt, de hagyományos 
osztású, spalettával öltöztetett ablakokkal. külön figyelmet érde-
mel a bátor színválasztás: a nyílászárókon megjelenő visszafogott 

kék színt jól kiegészíti a tört fehér homlokzat, a meleg hatású 
tégla lábazat, és a dió színre pácolt faszerkezetek.
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a ház mozgalmasságát nem a tömeg burjánzása, hanem egy-
szerű tömegek és tetőformák sorolása és a nyílások dinamikus 
rendszere, finom aszimmetria adja. a hagyományos faszerkeze-
tek, az ereszcsendesítés valamint a természetes anyagok (tégla, 
tört fehér vakolat, égetett, egyenesvágású agyagcserép, nyers 
illetve diószínre pácolt fa) és színek harmóniája adja az épület 
egyedi hangulatát. Figyelemreméltó, hogy a garázs ugyan külön 
épületben van, mégis szervesen kapcsolódik a főtömeghez, ezért 
sincs bódéhangulata. a nyárikonyha és a hátsókert felé vezető fe-
dett áthajtó pedig optikailag is könnyeddé varázsolja a tömeget. 
Figyeljük meg a riasztó kültéri egység diszkrét elhelyezését, mely 
nem a főhomlokzatot csúfítja!

▼

a nyílások rendje meghatározza az épület arcát: a függőleges 
arányú, zsaluziával árnyékolt  ablakok és a tömör felületek aránya, 
a túlzott szimmetria mellőzése az egyszerű anyaghasználat 
ellenére eleganciát kölcsönöz az épületnek, melynek egyetlen, de 
karakteres dísze a határozott árnyékoló párkány. 

▼

▲

▲

az egyszerű tömeg és az osztatlan nyílászárók ellenére koránt-
sem sivár ez az épület. a jól megválasztott anyagok és a színek 

harmóniája megadják az épület hangulatát. az aszimmetrikusan 
elhelyezett, jó arányú, kissé nyújtott nyílászárók ritmusa egyedi 

arcot ad az épületnek. 

ez a már-már hegyvidéki hangulatú telken lévő, ésszerű alapte-
rületű családi ház léptékében és anyaghasználatával is finoman 

ékelődik a buja természeti környezetbe. a nappali terek üvegfelü-
letei és a fedett terasz egy állandó, intenzív kertkapcsolatot bizto-
sítanak. vajon ugyanezt a harmóniát sugározná egy harsány, égő 
cseresznye faszerkezet, fehér műanyagablakok és egy ragasztott 

kőcsempe felület? mérlegeljük a tartós, felújítható, patinásodó 
anyagok használatát az idővel értéküket és szépségüket vesztő, 

nem javítható, múló divatokat képviselőkkel szemben!   Faszerke-
zetek esetén az élénk, rikító színeket érdemes kerülni, helyette a 

lágyabb árnyalatok előnyösebbek.
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e ház különlegessége, egyben értékes átmeneti tere és védett 
bejárata a főtömeggel ötletesen összefogott tornác. karakterét 
meghatározza a kalászi padlásablak és az ófalu épületeinek 
elegáns és egyszerű megoldását követő oromdeszka látványa. 
e hagyományos elemeket jól kiegészíti  az emeleti modern 
sarokablak, és az aszimmetrikus elrendezésű földszinti nyílások 
nyugodt ritmusa. Figyeljük meg a faszerkezetek, a homlokzat és a 
kerítés színharmóniáját!

mint átmeneti tér, a családi élet fontos színhelye. Új épületnél 
tovább vihetjük e számtalan előnnyel rendelkező hagyományt új 
otthonunkba. Figyeljük meg és merítsünk ihletet a régi épületek 
változatos tornácmegoldásaiból! kerüljük a rosszul értelmezett 
utánzatokat és a alulméretezett keresztmetszetű, a szemnek is 
bizonytalan kiosztású alátámasztást.

▼

▼

▲

▲

a kevésbé módos, de igényes 
anyaghasználatú vidéki vil-
laépítészetet idéző épületen 
szembetűnő a gondos rész-
letképzés: a falazott (nem lap-
ka) téglapárkányok, a lábazat, 
az ablak körüli vakolatugrá-
sok és a kovácsolt korlátok. a 
látszó faszerkezetű, falazott 
pillérekre támaszkodó tornác 
biztosítja többek között a 
különbejáratú  garázsból való 
átközlekedést a fő épülettö-
megbe.

a kortárs és a hagyományos építészet hosszú évszázadokon át 
kikristályosodott eszközkészlete között nem feszül ellentét. az 

utcáról betekintve a régi parasztház arányait idéző tornác fogadja 
az érkezőt, melynek végében üvegezett térbővület bújik meg. az 
egyszerű, nyugodt tetőforma, kis lépték és minőségi anyaghasz-

nálat jellemzi a házat, melynek kis belső kertje a nappali tér méltó 
meghosszabbítása.  a ház utca felé tekintő, korszerű falszerkeze-

tet rejtő arca, magasan záródó lábazata a mai építészet nyelvén 
fogalmazza újra az egykor itt állt parasztház homlokzatát. 

ugyanakkor FelHÍvjuk a Figyelmet, Hogy BuDakalá-
szon antracit nem, csak természetes szÍnű agyacserép 

alkalmazHató!

 tornác
Az évszakonként változó  
napmagassághoz igazodva 
egy jól elhelyezett tornác 
télen és tavasszal nem aka-
dályozza a benapozást, a 
nyári időszakban azonban 
védelmet nyújt a túlzott fel-
melegedés ellen.  



azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő 
megjelenést, hangulatot ad a háznak. 

92 településképi arculati kézikönyv

jó pélDák

Ha van rá lehetőségünk, állítsuk vissza az eredeti nyílásrendet, 
mely gyökeresen megváltoztatja a ház karakterét! Használjuk ki a 
helyi pályázati lehetőségeket!

▼

 ajtÓk, ablakok
Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az erede-
ti, hagyományos kialakítású és osztású ablakok hőszigetelt 
üvegezésű, korszerű legyártására! Lehetőleg válasszunk fa (fa 
mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat és redőnyöket.  Ke-
rüljük az eklektikus, túlzott formálású bejárati ajtókat. Egy 
egyszerű, elegáns ajtó sosem megy ki a divatból… Míg a ter-
mészetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag 
idővel nem javítható. Válasszunk UV-álló, a fa erezetét látta-
tó, természetes színű  lazúrt, vagy akár  vidám, de nem har-
sány fedőfestéket. A falvakban a fehérre meszelt, szürkés lába-
zatú homlokzatokra nyílászáróira hagyományosan sötétzöld 
olajfesték került, esetleg diófaolajos pácolás.
 

 zsalugáterek 
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett 
gondoljuk át a rejtett árnyékoló szerkezetek vagy a zsalugáter 

elhelyezésének lehetőségét. Az árnyákolás mellett a betörésvé-
delem is napjaink kardinális kérdése lett, amit a tervezés során 
mérlegelni kell. Azonban tartózkodjunk a tájidegen, háznak 
nem részét képező, indokolatlanul túlméretezett acél – rácsos 
védelemtől, inkább zsalugáterben vagy külső spalettában, 
esetleg modern zsalúziában gondolkodjunk, mely öltöztet, és 
szerves részét képezi a ház homlokzati megjelenésének.

93

a rossz fal-nyílás arány bizonytalanságot, a túldimenzionált 
ablakosztások eredményezte arc komikus hatást kelt.
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az épület főtömegébe elhelyezett garázskapu esetén különö-
sen fontos, hogy illeszkedjen a homlokzati nyílászárókhoz, ne 
domináljon a ház arcán, maradjon szinte észrevétlen, hiszen egy 
alárendelt funkcióról van szó a bejárat vagy a lakótérhez képest. 
Furcsa látvány egy kellemes színű homlokzaton egy feltűnő, fehér 
garázskapu… egy jól működő billenő szerkezet megvásárlása 
után magunk is nekiláthatunk a kapu burkolásának, a ház ablaka-
inak színével azonos pácolással.

szerencsés megoldást kínál a garázsbejáratnak a főhomlokzattól 
való hártaléptetése, miközben a homlokzati díszítőelemekkel 

összefogva szerves egységet képez vele, mégsem tolakodó. 
Figyeljük meg a homlokzat finom aszimmetriáját, a gondos 

részletképzéseket és a bejárat tornáccal való hangsúlyozását! az 
épületet az egyszerűbb és költségtakarékosabb vakolat uralja, a 

drágább téglaburkolat csak a szükséges helyeken jelenik meg.

▼

▼

 garázskapu
A garázsba a fényt nem feltétlenül a garázskapun át kell be-
engedni – erre jobb helynek ígérkezik az oldalhomlokzaton 
elhelyezett ablak, de a legjobb megoldás egy jó belső vilá-
gítás.

 tetők
Általánosságban elmondható, hogy érdemes egyszerű tetőformájú épületben gondolkod-
junk. Az alpesi vagy a mediterrán jelleg, vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat a 
hazai, sajátos klimatikai viszonyok és építési hagyományok között. A bonyolult összemet-
sződések kialakítása pedig nehéz és költséges feladat. 

Héjazatként javasolt az égetett agyagcserép fedés, hasz-
nálata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes te-
lepülésképhez. Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb min-
tázatú, nem természetes színű cserepek, vagy egyéb anyagú 
héjazatok alkalmazása. A cserép anyaga mellett fontos a 
megjelenése is. A védett utcaképeknél éppen úgy, mint a 
modern tetőkialakításoknál, a klasszikus hódfarkú vagy 
egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzo-
latban helyezhetők el a tetőn. Sem a védett területeken, 
sem másutt nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte 
önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek és a 
szegélycserepek alkalmazása. Lehet hivatkozni ugyan a ki-
vitelezés egyszerűségére, de a tető hosszú távra készül, lát-
ványa hosszú évtizedekig meghatározó, ezért a befektetett 
energia sokszorosan megtérül. Nem elfogadható a feltűnő 
és kirívó színhasználat sem a héjazatok, sem az ereszcsator-
nák esetében.

Az eresz kialakítása, kiülésének mértéke, a szarufák végének vágása, faragása, színe, vagy az 
ereszcsendesítés finom részlete lényeges a ház karaktere szempontjából. Az indokolatlanul 
nagy eresz komikus hatást kölcsönöz az épületnek, megvalósítása költségesebb, a vízelveze-
tés körülményes, a karbantartása is nehézkes. Az eresz kiülése ott legyen nagy, ahol tényleg 
szükség van rá (ld. tornác, fedett terasz). Ne feledjük: az eső a legritkább esetben jár szél 
nélkül, így a legtöbb esetben az ereszt nem érdemes növelni esővédelmi indokkal.

A kémény sem mellékes: a kéménytest a falazat része, célszerű a homlokzattal azonos ki-
alakítást adni neki. Amennyiben a lábazati szintről indul egy nagyobb testű kémény, az a 
ház karakteres eleme lehet, melynél a tégla vagy kő burkolat is elfogadható. Külső, szerelt 
kémény azonban csak körbeépítetten alakítható ki. Turbó- vagy kondenzációs kémény kör-
befalazás nélkül  közterületről nem látható, semleges pozícióba telepítendő. 



a ház tetőformája a környék hagyományos beépítését  idézi, az egyszerű alapséma ugyanakkor gaz-
dag részletezettséggel bomlik ki az épületben. megmaradt a ház egytraktusos-tornácos, hosszúház 
jellege is, a mai életvitelnek és az egyéni igényeknek megfelelő módosításokkal.  a fafödém fölött a 
teljes tetőteret beépítették, egyedi, de egy tömbben tartott tetőkiemeléssel. az épület az oldalhatá-
ros beépítésből következően az északi telekhatár felé zárt, míg udvarra néző déli oldalon viszont a tor-
nác fut végig,  melyet a nappalinál már beépítettek, s a konyhánál még ebből a kontúrból is kilép az 
épülettömeg. ezen az oldalon nagy üvegfelületekkel nyílik meg a ház, s vonja be az udvart is a családi 
élettérbe. nem mellékes, hogy a külső falak réteges hőszigetelő falazatként készültek, megfelelve a 
legmagasabb energetikai igényeknek.

ez a romjaiból újjászületett épület tökéletes egységet alkot a 
mai hozzáépítéssel. Figyelemreméltó az utcafronton elhelyezett 
hármasosztású, fa szerkezetű kirakatportál, mely követi a lágy szí-
nezésű, vakolatdíszeit és a hagyományos kő lábazatát visszakapó 
hagyományos homlokzat elemeinek hangulatát. a gondozott 
közterület sem mellékes!

▼

▼
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Az esővíz elvezetésének szerelvényeit a 
tetőforma határozza meg. Kerüljük a 
tobzódó ereszcsatorna rendszereket, az 
egymást érő hattyúnyakakat. Gondoljuk 
át a szükséges ablakok (tetősíkabalkok 
vagy tetőkiállások) számát, melyet igye-
kezzünk nyugodt ritmusban kiosztani. 
A tetősíkablak kevésbé bontja meg a 
tető egységét. Vegyük figyelembe, hogy 
ferde helyzeténél fogja még egy kis felü-
let is jobb megvilágítást eredményez az 
álló ablakhoz viszonyítva. A tetőablakok 
mennyiségével párhuzamosan nő a tető-
tér felmelegedése. Éppen ezért ne vigyük 
túlzásba a tetőablakok számát. 

a tégla kémény erős mérete-
ivel a falból nő ki, színe - az 

anyagváltás ellenére- illesz-
kedik a fal kőanyagához,  

fedése mai, modern forma, 
de egyszerűsége miatt a régi 

házak praktikus megoldá-
sait juttatja eszünkbe. a 

tetőkiemelés a régi házak 
mezőgazdasági nyílásait 

idézik, melyet erősít a sűrű 
rácsozat. jellemző, hogy az 

ablak - hagyományoktól 
eltérő színe ellenére arányai, 

beépítési módja miatt nem rí 
ki a kompozícióból. a felújítás 

során a műszakilag megfe-
lelő egyszerű szalag cserép 

fedés megmaradt, ezzel is 
belesimulva a természetbe és 

az épített környezetbe.

▼

kerüljük a kutyaó-
lakat, a hegyes, 
toronyszerű,  vagy 
az aránytalanul nagy 
vagy túldíszített 
tetőkiállásokat.

egyszerű, kis számú 
tetőkiállásban vagy 
tetősíkablakban 
gondolkodjunk, 
melyeket védett 
utcakép esetén az 
utcafronttól távo-
labb helyezzünk el. 
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az omszk-tó partján álló családi ház Budakalász hagyományos beépítését idézi, ugyanakkor nem vala-
miféle erőltetett múltba révedéssel, rosszul értelmezett utánzattal állunk szemben. ez az épület minden 
ízében mai. az egyszerű, cseréppel fedett nyugodt tetőnek egyedi jelleget ad a határozott vonalvezetésű 
ereszcsendesítés. a két tömeg csuklópontjában kiszélesedő tornác a nappali meghosszabbítása, egyben 
a ház legkedveltebb tere. az épületet természetes anyaghasználat (tégla, cserép, fa) jellemzi, a homlok-
zatot az elegáns vakolt felületek dominálják. 

a luppa-szigeten található nyaralóépület első üteme a nyolcvanas évek végén épült. kis alapterülete, 
konzolos terasza és lépcsőmegoldása a harmincas évek modern építészetét idézi. az acéllábakon álló 
könnyűszerkezetes toldalék a kilencvenes években épült. a varázslatos kertben álló együttest a szigetre 
jellemző kis lépték, izgalmas és értékes terek, és igényes részletképzés jellemzi.



a két-vagy többlakásos ház esetén se mondjunk le az építészeti minőségről, melynek egyik 
pillére a kreativitás: felejtsük el az egyszerű tükrözést. az ikerház két önálló egység, melyeket 
külsőleg egy épületként szükséges komponálni, de ez korántsem jelenti azt, hogy két tökéletesen 
azonos, a felezővonalnál összenőtt,- emiatt aránytalannak tűnő arccal kell rendelkezniük! nincs 
két azonos tájolás, benapozás kétlakásos épületnél, a ház nem tud azonosan reagálni a környe-
zetre. a nap járása, a rálátások, az intimitás védelme, a megközelítés mindig különböző. tévhot, 
hogy a megtükrözött alaprajz rentábilisabb, olcsóbban létesíthető. sokszor pont az ellenkezője 
bizonyosodik be a terepcsatlakozások, az elveszített jó tájoslási lehetőség, a használatot korlátozó 
kényszermegoldások miatt.

a nyaralóba kikapcsolódni, szórakozni járunk. a duna-parti kis 
telken álló zsebkendőnyi alapterületű nyaralóban felesleges, 
pazarló négyzetmétert nem találunk. az egyterű nappalihoz egy 
minimalizált méretű fürdő és egy pultnyi – mégis minden igényt 
kielégítő - konyha kapcsolódik csupán, hiszen a fő időltöltés 
színtere a dunai panorámás terasz és a varázslatos kert. a hullám-
térben emelt épület vasbeton lábait fa burkolat rejti: a praktikum 
és az esztétika nem zárják ki egymást. itt a víz az úr, vagy mi 
látogatjuk meg őt, vagy a Duna minket – okos elrendezés esetén 
nagyobb kártételek nélkül.

▼

▲ a szabadság idején igényelt természet közeliséget és egy lezserebb életformát a szabadabb és 
játékosabb terek szolgálják,egyszerű tömegformában. e kis alapterületű nyaraló lelke a nyárikonyha 
pultjával kiegészített tágas fedett-nyitott terasz, mely jó időben a nappali meghosszabbított része, fő 
időtöltések színtere. az árnyékolást és a védelmet vidám, mégsem harsány színű zsalugáter szolgálja. 
Figyeljük meg az egyszerű, nemes anyagok (látszó faszerkezet, téglapadló, vakolat) által sugárzott 
harmóniát!
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[ne feledjük: nem lábakra állított épület csak az árvíztől 
védett területekre HelyezHető el! ]
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Hiába a gondos építési szándék, drága anyagok és szépen kidolgozott részletek: ahhoz, hogy egy erős 
lejtésű telekre épülő háznak ne legyen ormótlan támfal jellege, gondoskodni kell a szintek között is 
kapcsolatot teremtő kisebb tömegekre való osztásról, és az ennek megfelelően a tetők és részlet gazdag 
homlokzatok kialakításáról. ideális esetben a szintek és a belmagasság jó meghatározásával, szintelto-
lással és ügyes térbeli elrendezéssel a táj megsebzése és felesleges költségtöbblet nélkül lehet a terepre 
illeszteni a házat. ne feledjük: a lejtős terepre való építés csak a növényzettel együtt tud teljes siker lenni. 
egyszerre gondolkodjunk épületben és kertben, igényes minél alacsonyabb, bontott vonalvezetésű 
támfalmegoldásokban, a támfalat takaró, befutó növényzetben.
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 kerítések
A kerítések esetében is beszélhetünk hagyományosan alkal-
mazott anyagokról és szerkezetekről, arányokról egyes tele-
pülések, településrészek esetén. Ennek különösen a védett 
utcaképeknél van nagy jelentősége. Az új építésű részeken 
változatosabb anyaghasználattal találkozunk. Vegyünk pél-
dát a helyi hagyományos kerítéskialakításokról. Ne feledjük 
azonban, hogy a kerítés nem feltétlenül az önmegvalósítás 
helye… kerüljük a feltűnő, formai izgalmakban bővelkedő, 
harsány megoldásokat. Gondoljuk át lehetőségeinket, a ké-
sőbbi karbantartás igényeit. Nincs szomorúbb látvány, mint 
egy évtizedekig befejezetlen, vagy egy, az idő és az időjárás 
által megtépázott, romos kerítés látványánál. A legegysze-
rűbb kerítés (sövénnyel, virágzó, szépen színesedő növény-
nyel befuttatott drótfonat) ugyanolyan szép és elegáns, mint 
egy lényegesen többe kerülő épített változat. A kerítés leg-
fontosabb eleme maga a bejárati kapu, egy szép kilincs, vagy 
egy ötletes pillérmegoldás éppen elegendő vizuális élmény!

Ahogy az épületek esetében, az épületeknél is maradjunk 
a természetes anyaghasználatnál. Kerüljük az embermagas, 
tömör kerítéseket. Engedjünk bepillantást szépen gondo-
zott előkertünkbe! Az utca porától elsősorban a kerítés kö-
zelébe ültetett növényzet véd, és nem a bádog vagy egyéb 
szerkezetek…

országszerte, szinte minden településen találunk ma is Haidekker 
elemekből , vagy azok egyszerűbb utánzataiból álló kerítéseket. 
ez az igényes, hazai gyártású, díszes kerítéselem könnyen felújít-
ható, és igazi értéket képvisel. ne száműzzük a vastelepre!

▼
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Kerüljük az áttört kerítések nádszövettel való takarását. A belátás megakadályozásának igé-
nyesebb módja a növényzet telepítése, vagy a tartóoszlop közötti fa elemek elhelyezése. Az 
egymással  és az épülettel is harmonizáló kerítések fontos elemei a településképnek. Általá-
nosságban elmondható, hogy a fémanyagú kerítések ideális színezése a matt, sötét tónusok 
(antracit, mélyzöld és árnyalatai) Kerüljük a harsány színeket mind a fa, mind a fém anyagú 
kerítéseknél. A díszes, kovácsoltvas kerítések a villák, kastélyok tartozékai. Nem feltétlenül 
harmonizálnak egy egyszerűbb környezetben. Ha a helyi előírás megengedi, hangulatos le-
het az alacsonyabb, rakott kő vagy nyers tégla, falszerű kerítés. Jó megoldás lehet a kerítéssel 
egybeépített kukatároló, de ennek elhelyezése inkább a kocsibeállónál célszerű. Akármilyen 
elegáns is egy kertkapu és építménye, szívesebben lépünk be gyalogosan egy szép kertbe, 
mit bűzölgő kukák mellé.

A lábazaton kerüljük a kőtapéta, vagy csempeszerűen felragasztott elemek alkalmazását! Ha 
a költségvetésünket meghaladják a természetes, rakott kövek, vagy a tégla, bátran alkalmaz-
zunk egyszerűbb, vakolt, esetleg felkefélt műkővel párosított elemeket. 

Magas (2-4 M) sövényt lehet alkotni 
rendszeres nyírással néhány kisMéretű 
fáBól:
• acer ginnala (tűzvörös juhar)

• acer campestre (mezei juhar)

• carpinus betulus (gyertyán)

• crataegus monogyna (galagonya)

• elaeagnus angustifolia (ezüstfa)

• maclura pomifera (narancseper)

• morus alba (fehér eperfa)

• taxus baccata (tiszafa)

Magasra nővő cserjéBől:
• cornus mas (húsos som)

• Hibiscus syriacus (mályva)

• pyracantha coccinea (tűztövis)

középMagas (1-2 M) sövényt lehet 
alkotni rendszeres nyírással az aláBBi 
cserjékBől:
• Berberis julianae (júlia borbolya)

• chaenomeles speciosa (japánbirs)

• euonymus japonicus (japán kecskerágó)

• laurocerasus officinalis (babérmeggy – 

magas fajták)

• ligustrum vulgare (fagyal)

• prunus spinosa (kökény)

• spiraea vanhouttei (gyönygyvessző)

ha nagy helyünk van és neM akarjuk 
rendszeresen nyírni a kerítés Mellett 
a sövényt, a fenti fajokon kívül a 
következők alkalMasak Magas (2-4 M) 
sövénynek:
• Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)

• kolkwitzia amabilis (viráglonc)

• lonicera tatarica (tatár lonc)

• syringa sp. (orgona fajták)

• viburnum ’pragense’ (bangita)

• Weigela sp. (rózslonc fajok)

középMagasnak (1-2 M):
• laurocerasus sp. (babérmeggy 

alacsonyabb fajták)

• philadlephus lemoinei 

 (jezsámen)

• ribes alpinum (havasi ribiszke)

kúszócserjék, aMik alkalMasak 
kerítések Befuttatására:
• campsis radicans (trombitafolyondár)

• euonymus fortunei ’emerald’n gold’ 

(kúszó kecskerágó fajták)

• Hedera helix (borostyán)

• lonicera sp. (kúszó lonc fajták)

• parthenocissus sp. (vadszőlő fajták)

• Wisteria sinensis (kínai lilaakác)

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

az elemek hamar felmelegszenek, ezért a beültetett növények földje hamarabb kiszárad. Az 
előregyártott betonelemek általában nem esztétikusak. Az ilyen falak fenntartása nagyon 
munkaigényes; a nem megfelelően ápolt és öntözött növények kipusztulásával rideggé, nyo-
masztóvá válnak, elcsúfítják a kertünket.

 kertek
A gondozott kert (előkert, hátsókert és a házunk előtti közterület) hozzájárul a rendezett 
településképhez. Öröm a lakónak és a közösségnek egyaránt.
A kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez, éghajlati viszonyaihoz (nap-
sugárzás, csapadékmennyiség, szélviszonyok). Ne csábuljunk el a kertészetek kínálata láttán: 
nem minden növény érzi jól magát a hazai fagyos teleken és tikkasztó nyarakon!
Az így kialakított kert harmonikusabban illeszkedik a környező tájba, könnyebben fenn-
tartható, és nem mellékesen a növények ellenállóbbak: kevesebb betegségük lesz, egészséges 
fenntartásukhoz kevesebb vegyszerre lesz szükség. A honos fajok alkalmazása a kerthatáron 
szelíden kapcsolja össze az intenzíven fenntartott kertet és a környező tájat (a honos fajok 
listája megtalálható a helyi építési szabályzatban).

A meglévő növényzet nagy kincs, próbáljuk az értékes fákat és cserjéket megőrizni, hiszen 
kifejlődésükhöz több évre, évtizedre van szükség!
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A változatos növényhasználattal hozzájárulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához, a 
kert minden évszakban más arcát mutatja. A megfelelően kiválasztott és elhelyezett lombos 
fák ültetésével csökkenthetjük a besugárzást, természetes árnyékolást adnak, helyet biztosí-
tanak a madaraknak fészkelésre.
A cserjék és fák együttes használatával szép növényfalakat alkothatunk, amik elhatárolnak 
az utcai forgalomtól és a szomszédos kerthasználóktól.
Ne alkalmazzunk túl sok örökzöldet, mert sok a kártevőjük, egyhangúvá és komorrá teszik 
a kertet, ráadásul mindig ugyanolyan képet mutatnak, ezért az ember nem érzi velük az 
évszakok változását.

A hagyományos falusi kert növényei jól beilleszthetők a mai 
modernebb kerthasználatba és gasztronómiai felhasználásba 
is (fűszer- és gyógynövények, helyben termesztett, vegyszer-
menetes gyümölcsök és zöldségek).

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

A támrendszerre és falra futtatott cserjék olyan helyen is árnyékot adnak, ahol a fatelepítésre 
nincs hely, ráadásul hatékonyan csökkentik az épület falának felmelegedését.

A lágy vonalak természetesebb hatást keltenek; legyünk figyelemmel a szomszédokra is, 
nézzünk utána, hogy a tervezett növény kifejlett állapotában mekkora lesz. A kerítéstől 
megfelelő távolságra ültessük a nagyobb, árnyékot adó növényeket. A gyepfelület ne legyen 
széttagolt, a nagyobb, egybefüggő terek kialakításával megkönnyítjük a fenntartást. A telek-
határra ültessük a magasabb növényeket, a gyep felé az alacsonyabb cserjéket és évelőket; az 
intenzívebb gondozást igénylő növények az épület közelében kapjanak helyet.

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

jó pélDák
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Minél kevesebb legyen a burkolt felület, az alkalmazott anyagok helyi építőanyagok legye-
nek (mészkő zúzalék, andezit kiskockakő, fa), törekedjünk az épületen használt vagy meg-
jelenő anyagok használatára a kertben is, így a ház és a kert összhangja növelhető. A kevés 
fajta, egységes anyaghasználat harmonikussá teszi a kertet, ráadásul sokszor az egyszerűbb, 
olcsóbb a szebb.

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

A geometrikusan kialakí-
tott burkolatokat lágyítják 
a melléültetett évelők és ala-
csony cserjék.

jó pélDák

 a melléképület nem mellékes!
Új építés esetén ne feledkezzünk meg a célszerű és jól mé-
retezett tárolók (kerti szerszám, raktár, műhely, garázs, ku-
katároló stb.) kialakításáról. A településkép szempontjából 
sem szerencsés az épületek mellett gomba módra szaporodó, 
jellemzően hulladékanyagból összetákolt, ipari jellegű bó-
dék látványa.  Egy gondosan megtervezett, igényesen meg-
épített épület mellett disszonáns hangot üt meg egy barká-
csáruházi katalógusból választott kis házikó látványa. Ezért 
már a tervezés során mérjük föl reális igényeinket a tároló és 
egyéb, kiegészítő funkciókat befogadó (nyárikonyha, fészer, 
fatároló stb.) melléképületekre vonatkozó igényeinket, és 
osszuk meg az építésszel, hogy kezelje a terv részeként. 
Nagyapáink, dédapáink egykor nagy igényességgel építették 
meg a terménytárolás, állattartás épületeit. Vegyünk példát 
hozzáállásukról a mai kor igényeinek melléképületek terve-
zésekor és kivitelezésekor. Gondoskodjunk a tárolók épüle-
ten belüli, esetleg a kerítéssel egybefoglalt (ha a szabályzat 
másképpen nem rendelkezik) kialakításáról. 
Bővítés vagy felújítás esetén óvjuk meg a számos egyéb 
funkció befogadására alkalmas régi istállókat, csűröket, gó-
rékat stb., melyek megbecsülendő értékek. Szakszerű felújí-
tásukhoz, a régi jellegzetességeket átmentő átalakításukhoz, 
újrahasznosításukhoz kérjük építész segítségét. Ne feledjük: 
a jó ötlet nem feltétlenül drága ötlet!



 fenntartHatÓság 

a fenntartHatÓság követelményei 
épületszinten

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

gatott energiatakarékosság. [  lásd 31. oldal]
▶ Esővizek használata, vízhasználat csökkentése, szeny-

nyvizek helyben, vagy helyközelben történő tisztítá-
sa.

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

▶ Használat során keletkező hulladékok szelektív keze-
lésének támogatása.

anyagHasználat
Hosszú élettartamú, helyben elérhető, többször- és egyszerű 
eszközökkel felújítható szerkezeteket (fa, kő, bontott tégla, 
vályog, stb.) válasszunk. Előnyben kell részesíteni a közel-
ben gyártott, az élőlényekre az anyagok egész életciklusa 
folyamán (kitermeléskor, gyártáskor, beépítve, bontáskor, 
felújításkor és hulladékba kerüléskor) legkevésbé veszélyes 
anyagokat.

aktív és passzív energiaHasznosítás
PA passzív energiahasznosító épületek így önmagukban, célszerű szerkesztésüknek, anyag-
használatuknak és telepítésüknek köszönhetően energiahatékonyan hasznosítják a termé-
szeti adottságokat (napfény, árnyékolás, gravitációs szellőzés, napterek stb). 
Az aktív rendszerek valamilyen gyártmányt, terméket, „berendezést” igényelnek. Méretezé-
sükhöz, rendszerbe állításukhoz specialistára (épületgépész) van szükségünk. Ez esetben a 
nap sugárzási energiáján kívül a szél-, a víz- a geotermikus és geotermális energiaforrásokat 
igyekeznek hasznosítani.
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építészeti formálás 
Ne essünk abba a hibába, hogy az épülettömeget csak egy erőltetett energiatakarékosságnak 
engedelmeskedve kell megformálnunk, de abba sem, hogy kizárólag az aktuális építészeti di-
vatot kövessük. Éghajlatunkon megtalálható a nyári hőség, a téli hideg, a jelentős mennyiségű 
és időnként intenzíven érkező csapadék (víz,hó,jég), a viharos szelek, a tavaszi áradások. A 
védekezés módszerei a múltban sokfélék voltak, de modern korunk elsöpörte ezt a tudást. 
Megjelentek a típusházak, elvesztek a vidékekre, kultúrákra jellemző szerkezeti megoldások. 
A védekezés ettől kezdve az olcsó, nagysűrűségű energiára épített technika és az épületgépé-
szet szolgált. A jelenlegi építési-műszaki gondolkozásmód minden követelményt külön-külön 
szerkezettel próbál kielégíteni. Ugyanakkor a józan megfontolásból leckét kaphatunk a tradi-
cionális népi lakó- épületek névtelen alkotóitól, akik minimális eszközökkel alkalmazkodtak 
a helyi viszonyokhoz és a lényegre figyeltek. A tradicionális építészet alkotásai a világ minden 
táján ökologikusnak tekinthetők, mert a sokszínű kultúra hagyományaira és tapasztalataira 
épülő, mesterségbeli tudás felhasználásával épültek, régóta ismert, természetes és/vagy tartós 
anyagokat használtak. Mindig figyelembe vették a környezeti hatásokat és alkalmazkodtak 
hozzájuk.

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

az építészeti minőség, a 
praktikum és az esztétika 
nem egymást kizáró fogal-
mak. a hagyományos vidéki 
ház titka a méretek és az 
arányok harmóniájában rej-
lik, melyet kiválóan példáz 
ez a családi otthon. rugal-
masan képes alkalmazkodni 
a család jövőbeli igényeihez: 
a hálószobák feletti tetőtér 
beépíthető, a telek mérete 
pedig további bővítést tesz 
lehetővé. igazi ökológiai 
gondolkodást tükröz az 
anyaghasználat mellett az 
alacsony energiafogyasz-
tású épület szerkezeti 
kialakítása: a külső bontott 
téglafal és belső tartófal kö-
zött környezetbarát cellulóz 
hőszigetelés van. a hatvan 
centis falnak és az átgondolt 
elhelyezésű, hőszigetelt 
üvegezésű, zsalugáterrel 
árnyékolt fa nyílászáróknak 
köszönhetően az épület 
hőszigetelő értéke kiváló, 
mégis mentes a passzív 
ház minden kötöttségétől. 
Bár a nappaliban elhelye-
zett passzívház kandalló 
már önmagában felfűti a 
házat, e mellett hőszivattyú 
biztosítja a fűtést (padló- és 
mennyezetfűtés) és a meleg 
vizet.  a kezdeti elvárások-
nak megfelelően az épület 
fenntartási költsége töre-
déke egy átlagos családi 
házénak. 

▼

a nyári meleg kint tartásá-
ról nem a légkondicionáló 

gondoskodik, hanem a 
hosszan kinyúló eresz, a 

vastag falszerkezet , a házat 
körülfogó lomhullató fák,  és 

a jó tájolás. a ház fő arcát 
meghatározó aszimmetria, a 

jellegzetes sarokmegnyitás, az 
időtlenséget sugárzó, idővel 

szépen öregedő  téglafelü-
letek rusztikus hangulatot 

adnak, ugyanakkor érezzük a 
mai, modern kor lenyomatát. 

Figyeljük meg a kert és az 
épület egységét, a kültéri 

burkolatok egyzserűségét! ne 
feledjük: a kicsi is szép….

▼



 meglévő épület Hőszigetelése
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenntartási költségek miatt, melynél a 
technikain túl településképi szempontokat is figyelembe kell venni. Hőszigetelés külső vagy 
belső oldalra egyaránt tehető, utóbbi csak gondos számítás alapján, főleg műemlék épületek-
nél. Ne feledjük: a praktikum és az esztétika, az építészeti minőség egymással nem ellentétes 
fogalmak! Különösen fontos a vakolatszín és struktúra, az ablakpárkányok gondos megválasz-
tása. Ablakcsere esetén ügyeljünk az eredeti nyílásosztás megtartására, a nyílászárók színére! 
Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos kialakítású és osz-
tású ablakok fából történő hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására!

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

Hőszigetelés során legyünk figyelemmel a lábazatkialakításra! 
a lábazati hőszigetelést követően helyezzük vissza a gondosan 

bontott, eredeti követ vagy téglát, vagy építsünk be az eredetivel 
azonos kialakítású új anyagot. kerüljük a csempeszerűen ragasz-

tott kőutánzatokat. Ha az épület padlószintjét figyelembe véve 
hőtechnikai akadálya nincs, jó megoldás lehet a lábazat eredeti 

állapotában való meghagyása. ezzel ugyan a hagyományostól 
eltérően a lábazat síkja a külső fal síkja mögé kerül, mégsem oko-
zunk akkora kárt a településkép és az épület karaktere szempont-

jából, mint teljes elbontásával. 

e századfordulós épület hőszigetelése során ügyeltek a vako-
latszín gondos megválasztására, visszakerültek a tagozatok 
és díszítések, az új, hőszigetelt üvegezésű ablak pedig nem 
műanyagból, hanem fából, az eredeti osztással került legyártásra. 
ennek köszönhetően az épület megtartotta karakterét.

▼

▼

▼
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a több átalakításon átesett 
épületek esetében a 

hőszigetelés jó, egyben 
vissza nem térő alkalom a 

homlokzat újragondolásá-
ra, vagy az eredeti állapot 

visszaállítására. 

▼

kerüljük a, giccses rajzolatú hungarocell és a csempeszerűen ragasztott lapka 
tégla vagy terméskő keretezéseket 
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 ipari épületek
Manapság az ipari épületek jellemzően vázas csarnoképületek, igazodva a befektetői és a 
funkció által megkívánt igényekhez. Ne feledjük azonban, hogy ez nem csupán lerakat, 
hanem kirakat is egyben: hozzátartozik a cég arculatához. A településkép oldaláról tekintve 
pedig  a  „vizuális környezetvédelem” itt sem elhanyagolható szempont. Nem mindegy, 
hogy ipari épületeink telepítése, megjelenése hogyan illeszkedik a természeti környezet-
hez. Fokozottan igaz ez abban az esetben, ha fontos kilátópontokról rálátás biztosított a 
területre. Ha a település belterületi, beépített szövetéről van szó, fontos a helyi építészeti 
arculathoz való illeszkedés is. 

▶ Az ipari épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa, 
ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek. 

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

▶ Ha fontos kilátópontokról a településkép része az épület, lapostető csak fenntartott 
és gondozott kavicsszórással és/vagy intenzíven gondozott zöldtetővel javasolt. 

▶ Javasolt a fogadóépület, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakí-
tása, természetes anyaghasználattal.

▶ Nem elfogadható a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó acél-
vázas csarnokok kihelyezése. Homlokzaton – mérlegelve az épület méretét és a kör-
nyezetben elfoglalt helyét –, javasolt a környezetbe olvadó – talaj, égbolt – színek, 

például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafo-
gott föld színek használata. Nem javasolt a csillógó 
felületek használata és  a feltűnő, harsány, a teljes 
homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók 
megjelenítése sem. 

▶ Különösen fontos az épületeket takaró és árnyékoló 
honos növényzet (fák) telepítése, az udvar és parko-
lók kulturált, parkosított kialakítása.

▶ Javasolt megoldás az egyszerű épülettömeg (csarnok-
szerkezet) közterületi fő homlokzatának a cég arcula-
tát kifejező, a maradandót, megbízhatóságot sugalló 
hagyományos építőanyagokkal történő kialakítása. 
Ugyanakkor ne tévesszünk műfajt: az ipari épületek 
nem szerencsés, ha egy középület, színház, szálloda 
vagy bank épületre jellemző forma elemeit alkalmaz-
zák. Az arculatot kifejező főhomlokzat mögött – kellő 
építészeti átmenettel - az oldal és hátsó homlokzat ele-
mei már egyszerű, jó arányúak lehetnek. 

▼
nemes arányokat és anya-

goghasználatot tükröző, ége-
tett agyagcseréppel fedett 

tüzéptelepi csarnok.

 napkollektor, 
 napelem
Hazánkban ma még az utó-
lag, a tetőre rögzítőelemekkel 
felszerelt napkollektor, szolár- 
vagy fotovoltaik berendezé-
sekkel találkozunk. Ezeket az 
utcakép védelmében az utcaf-

ronttól a lehető legtávolabb, lehetőleg a hátsókerti tetőfelületen kell elhelyezni. Célszerű azo-
kat egy tömbben tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés nem szerencsés, mert megbontja 
a tető egységes, nyugodt látványát, és rendetlen hatást kelt. Elhelyezésük csak oromzatos ma-
gastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg semmilyen irányban. 
Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők 
össze, meggondolandó a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való telepítésük. 
Lapostetőn csak az attikafal takarásában (szükség esetén annak megmagasításával) helyezzük 
el az elemeket.
A jövőt kétségtelenül egyrészt szerencsésebb, de a fentiekkel azonos építészeti hozzáállást kí-
vánó, épületbe integrálható (héjazat, homl.burkolat), másrészt a hatékonyság és fenntartás 
szempontjából is kívánatosabb napelem és napkollektor telepek jelentik.

 klímaberendezés
A klímaberendezés kültéri egységeit ne az utcai homlokzaton helyezzük el! Keressünk 
számukra kevésbé hangsúlyos, takart és védett helyet: félreeső eresz alatt a homlokzaton, 
az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva), oldalkertben (amennyiben a 
szabályzat megengedi). 

a kültéri egységeknek keressünk az utcai homlokzatnál és 
tetőfelületnél kevésbé hangsúlyos helyet!

 riasztÓk
A riasztóberendezés külső egysége a legszebb homlokza-
tot is tönkre tudja tenni. Kétségtelen, hogy a legkevesebb 
gondolkodást és felkészülést igénylő, kézenfekvő megoldás 
a főhomlokzat közepére való elhelyezése, melynél sokkal 
esztétikusabb, és városképileg is szerencsésebb hely lehet 
az oldalhomlokzat, vagy egy takart, elburkolt helyzet is – 
hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés 
és a biztonsági szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lé-
nyeges a riasztás folyamatában.

 parabolaantenna
Parabolaantenna elhelyezésére számos, az utcai homlok-
zattól távol eső hely áll rendelkezésünkre, látványával ne 
csúfítsuk el az utcaképet. Ideális hely lehet a hátsó hom-
lokzat, a melléképület, a tető utcától távolabb eső felülete, 
vagy akár a kert egy takart szeglete. Ha a tetőre kerül, a 
tetősík fölé ne nyúljon ki egy méternél többet.

 egyéb kültéri egységek
Amennyiben kültérre telepítünk hőszivattyú egységet, azt 
ne az utcai homlokzaton, vagy a tető utcaképbe eső részére 
helyezzük el. Erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a 
műszaki szempontoknak is megfelelő védett hely: hom-
lokzat takart része, az épület melletti terepre telepítve (nö-
vényzettel takarva). A hely kiválasztásánál a településképi 
szempontok mellett a kifújó oldalra vonatkozó kellemet-
len (hő, zaj) hatásokat is figyelembe kell venni. 



▼
családiházas szövetbe ékelő-

dő vízműtelephely.  

▼

ideiglenes pléhdoboz helyett 
maradandóság, viszonyulás 
a helyhez. cégarculat. karak-
teres, mégis egyszerű, funk-
cionális épület: baloldalon 
az épület közönségforgalmi, 
részletgazdagabb, építésze-
tileg erősebben megformált 
bejárata, jobb oldlaon a 
gyártóüzem  egyszerű fém-
szerkezetű csarnoka.

▼ Borecet manufaktúra nagy, fémszerkezetű csarnoka, amely  azon-
ban hőszigetelt, vakolt felülettel és cserépfedés héjazattal tudato-
san az egykori, a falu határában álló magtárépületeket idézi.  
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 mezőgazdasági épületek
A „vizuális környezetvédelem” a gazdasági épületeknél sem 
elhanyagolható szempont. Nem mindegy, hogy az állattartó 
vagy tároló, borfeldolgozó épületeink telepítése, megjelené-
se hogyan illeszkedik a természeti környezethez. Az állattar-
tó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai raciona-
lizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, természetes 
anyaghasználatot kell, hogy tükrözzenek. Nem elfogadható 
a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó 
acélvázas csarnokok kihelyezése. Nagyon fontos az épüle-
teket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése. Tar-
tózkodjunk a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik 
kihelyezéséről. Ihletforrásként, és pontos műszaki, techno-
lógiai útmutatásért ajánljuk  Reischl Gábor Mezőgazdaság 
és építészet c. munkáját. 
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gazdálkodÓ 
építészet
A  gazdálkodó építészet az 
adottságokhoz, az élet igé-
nyeihez alkalmazkodó épí-
tészet. Nem mindegy, hogy 
az állattartó épületeink tele-
pítése, megjelenése hogyan 
illeszkedik a természeti kör-
nyezethez. Ezek az állattartó 
és gazdasági épületek - rikí-
tó színekben pompázó acél-
vázas csarnokokkal szemben 
- nemes arányokat, célszerű, 
természetes anyaghasznála-
tot tükröznek.   

pincék
Az egykori présházak felújításánál, vagy lakóházként való hasznosításánál nagyon fontos az 
eredeti, vagy új gyártású, lehetőleg az eredetivel azonos, egyenes vágású, természetes színű 
égetett agyagcserép felhasználása. A kedvesen tökéletlen, a sarkokon puhán gömbölyített és 
melegséget sugárzó, de erősen megrongálódott vakolatot felújításnál (akár gyárilag előkevert) 
homlokzati vékonyvakolattal és homlokzatfestéssel pótolhatjuk, számítva a mesterember fan-
táziájára és elhivatottságára, ami a részletek kidolgozását illeti... Maradjunk az eredeti szín-
nél, melyet az egyes rétegek vagy az épebb oldalhomlokzat pontosan mutatnak. Az egykori 
pincesorok egyedi hangulatát a változatos anyaghasználat és a változatos, egymást kiegészítő, 
összképében harmonikus homlokzatszínezés adja. Manapság azonban a felújításoknál ural-
kodnak a sárga és a tojáshéj árnyalatai, ez az uniformizáció nem egy szerencsés tendencia, 
hiszen hangulatot éppen a különböző, de egymással harmonizáló színek sokasága adta. Éppen 
ezért javasolt egy egész utcaképet érintő színezési terv elkészítése a főépítész irányításával. A 
pincesor homlokzatain az ablakok kicsik, így e nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes ará-
nya karakteres arcot ad a háznak. A másik jellegzetes elem a keményfa ajtó, egyedi vasalatokkal 
és finom részletmegoldásokkal, melyet a lakóház funkció esetén is tartsunk meg.
Az utcáról közvetlenül nyíló, présház nélküli pincék megerősítésénél törekedjünk az utcafron-
ti terméskő falazat visszaállítására. A látszó beton támfal látványa nem elfogadható, az időjárás 
viszontagságainak nem ellenálló, csepeszerűen ragasztott kőburkolatok intakt jellege pedig 
nem illik a pincék hangulatához. A felújításkor is kövessük az olyan apró jellegzetességeket, 
mint például az egyszerű, látszó fa keret, a lapos ívű boltöv, az egyedi kovácsolt vasalatok, 
színes  ajtólapok, mely részletek elhagyása vagy arányainak megváltoztatása nagy veszteség.

lovastanya

A lovastanya épületegyüttese tökéletesen követi a terep lejté-
sét. A hátsó zárt homlokzat sem mellékes, a nyílások rendje 
ritmusosan komponált. A népi építészetet nem formailag, ha-
nem szemléletében követi: a tájolt ház átmeneti terekkel kap-
csolódik az udvarhoz és a kerthez, racionális alaprajza a csalá-
di élethez igazodik. Egyszerű, kevés fajta anyag használatára 
törekszik, mely nem a szegénység, hanem a „puritanizmus 
nemességének” kifejeződése. A díszítés a ház egy-egy kiemelt 
pontján jelenik meg, jelen esetben egyedi ablakosztásokban 
és a fény-árnyék hatásokra építő sima és színes üvegtéglák 
gondosan szerkesztett, arányos elhelyezésében.  A nemességet 
kiemeli, hogy a ház és a hozzá kapcsolódó istálló egészének ar-
chitektúráját a természetes, könnyen felújítató anyagok mel-
lett a jó arányú, egyszerű és tiszta formák, felületek egysége 
határozza meg. 
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A közterületi burkolatoknál részesítsük előnyben a 
természetes, újrarakható, szükség esetén vízáteresztő és jól 
karbantartható anyagokat. Kerüljük a rikító színeket és min-
tázatokat, melyek hamar idejétmúlttá válnak. Egy szépen 
öregedő, természetes (vagy természetes kőszórású) burkolat  
sosem megy ki a divatból, és hozzájárul a település egyedi 
hangulatához. 

A nyílt árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk 
gondozatlanul!  Az árkokat átszelő gépkocsi behajtók és 
hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus 
faluképhez! Használjuk a helyi építőköveket!

Egy település arculatához hozzátartoznak az egységes informáciÓs táblák és a finom 
formálású, időtálló, lehetőleg azonos RAL színkód alapján készült utcabútorok (padok, 
kandeláberek, buszmegállók, pollerek, kandeláberek), melyeket egy gondos főépítészi terv 
birtokában, helyben is el lehet készíteni. Az információs táblákon alkalmazzunk egymás-
sal harmonizáló színeket [  lásd 26. oldal], és vonjuk be az addig külön táblaerdőt képező 
magánhirdetéseket is.  A közterek burkolati- és zöldfelületi kialakításának tervezését bízzuk 
szakemberre (főépítészre és kert-és tájépítő mérnökre). A harmónia kulcsa az átgondolt kon-
cepcióban rejlik, melyhez hozzájárul a helyi építőkövek és egységes utcabútorok használata.  

jó pélDák

 közterületek, utcák, terek
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek állapota, melyek gondozása közérdek. 
Ehhez mindenki hozzáteheti a magáét, ha gondozza az előkertjét, kaszálja a gyepet a 
portája előtt, virágot, fát ültet. Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a 
ház fényét is, ahová öröm hazatérni. 

Ahol  szűkebb hely marad a növénytelepítésre, ott egy-egy karakteres, jó tűrőképes-
ségű évelő vagy cserje használatával lehet szép utcaképet elérni: levendula, zsálya, nőszirom, 
sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, kúp-
virág, kakukkfű, törperózsa a naposabb területekre, meténg, árnyliliom, gyöngyvirág, nefe-
lejcs, waldstein pimpó, bőrlevél, kövérke, orbáncfű az árnyasabbra. Kerüljük az összevissza 
nyírt, hiányos sövények, a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását! 

A növények, és a városvezetés által telepített fasorok azonban nem csak a kellemes vizu-
ális élmény miatt érdekesek számunkra: telepítésükkel jelentősen csökkenthető a por és a 
felmelegedő falakból és aszfaltból származó igen jelentős hőterhelés. A növények vonzzák 
a madarakat, így kevesebb kártevővel kell számolnunk. A gyümölcsfasorok pedig finom 
csemegét kínálnak az iskolából hazatérő csemetéinknek. Ahol az utakat, utcákat szélesebb 
zöldsáv kíséri, lehetőség van egységes fasorok kialakítására. A növényválasztásnál figyelembe 
kell venni a termőhelyi viszonyokat, a felsővezetékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt, ami 
karaktert ad a településrésznek (pl. gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió; berkenyék, juharok, 
hárs stb). 
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 kereskedelmi egységek kitelepülései, piacok  
Vendéglátóhelyek kültéri teraszának kialakításakor törekedjünk az utcaképpel és a környező 
épületekkel harmonikus megoldások alkalmazására. Indokolatlanul ne helyezzük pódiumra 
az asztalokat. Ne rekesszük el épített határoló elemekkel, a berendezés ne akadályozza a gya-
logosforgalmat. Növényládák telepítése esetén gondoskodjunk a folyamatos fenntartásról. 
Előnyös lehet a fűfélék, virágzó növények kiültetése, a tuják használata azonban nem java-
solt. Kerüljük a feltűnő, harsány színű, fix bútorokat. Használjunk változatosan kihelyez-
hető, visszafogott színezésű, természetes anyagú mobil bútorokat.  Szükség esetén lehetőleg 
nyers, diszkrét színű, minta és feltűnő méretű logótól, reklámoktól mentes, összecsukható 
textil szerkezetekkel árnyékoljunk.  

A vendéglátÓHelyek kitelepüléseinél, valamint a pia-
cok, vásárok esetében az egységes, lehetőleg nyers és nem 
rikító színű, minta nélküli napernyőket részesítsük előny-
ben. A száz színben pompázó, reklámfelületként használt 
napernyők látványa a legszebb utcaképet is elcsúfítja… 
a logó és a visszafogott színezésű reklám elhelyezésére al-
kalmas a napernyő függőlegesen lelógó textilsávja is. Kerül-
jük a fehér, vagy egyéb, feltűnő színű műanyagbútorokat, 
a rikító műfüvet, melyek több száz méterről is vonzzák az 
ember tekintetét.  

Egy település fontos elemei a vízfolyások, melyek közül van, 
amelyik állandó vízutánpótlással rendelkezik, némelyik pe-

dig csak nagyobb esőzések, olvadások alkalmával telik 
meg vízzel. Ezek a medrek gyakran kísérik az utcákat, 
hangulatos zöldfelületi elemként. A medrek mérnökbio-

lógiai kialakításával növelhetjük a természetközeliség érze-
tét, az egységes Hidak építésével és a patakpartra jellem-
ző fafajok, cserjék alkalmazásával szép zöldfelületi sávokat 

alakíthatunk ki. 

Építészeti minőséget kell, hogy tükrözzenek az olyan kisebb építmények is, 
mint a biciklitárolók, buszmegállók, sütögetők stb. Lehetőleg kerüljük a te-
lepülésképbe sokszor nem illeszkedő katalógusok egyenkínálatát. A főépítész 
bevonásával egyedi, a helyi arculathoz színében, anyagában és léptékében 
illeszkedő, időtálló, könnyen megépíthető és felújítható szerkezetekben gon-
dolkodjunk. Ne feledkezzünk meg a környezet rendezéséről sem. Ez utóbbi 
esetében nem érdemes félmegoldásokban gondolkodni: egy, az optimálisnál 
gyérebb növénykiültetés, a járda szegélykövének hiánya, vagy a gyomokkal 
teli, nem gondozott és nem locsolt közterület nagyban lerontja az összképet. A jó ötlet 
pedig nem feltétlenül drága ötlet...



gondosan tervezett, 
ízléses, visszafogott, de 
hatásos

 portálok, cégérek, reklámok
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek, va-
lamint a kirakatportálok is ugyanúgy hozzátartoznak, mint 
az épületek vagy a növényzet. Az igénytelen táblaerdő és a 
tolakodó, harsány vagy éppen elhanyagolt kirakat nem más, 
mint vizuális környezetszennyezés. A hirdetés lényege a tájé-
koztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. 
Ne feledjük: cégtábláknál nem a méret, és nem is a meny-
nyiség a lényeg. A hosszú távú gondolkodás az ízlésesen 
tervezett, igényes arculat mellett teszi le a voksot, mely bi-
zonyítottan hozzájárul a kedvező, bizalmat ébresztő üzleti 

túl sok, túl harsány, 
igénytelen

▶ Nem a méret a lényeg! A reklám ne takarja el, az 
épületdíszeket, tagozatokat. Adjuk meg a tiszteletet 
az épület nyílászáróinak, kapuinak – ne ide helyez-
zük el a cégtáblákat, reklámokat. 

▶ Míves, ötletes megoldású cégéreket készíttessünk!  
Kerülendők a zárt, belülről megvilágított, esetleg 
villogó típusok, elegánsabb megoldás a cégér külső 
megvilágítása. 

▶ A portálok, kirakatszekrények méretét és elhelye-
zését is a homlokzattal együtt, egy egységként kell 
kialakítani, melyhez kérjük építész segítségét!

Az ízléstelen cégtábla rossz PR. A cégtáblánk legyen
▶ grafikus által gondosan tervezett, jó arányú, olvasha-

tó, ízléses betűtípussal, visszafogott színvilággal
▶ igényesen kivitelezett, használjunk minőségi anya-

gokat, melyek az időjárás próbáját is kiállják
▶ karbantartott, hiszen nem tesz jót az üzletnek, de a 

városképnek sem a rozsdaette, felpöndörödött szélű, 
kopott, meggörbült tábla, a hiányos betűsor, a nem 
működő világítás, a kitört, letört, a rögzítés gondat-
lansága miatt felhullámosodott tabló

jó pélDák

kisugárzáshoz. A jó ötlet nem feltétlenül drága ötlet! Egy 
drága megoldás
is lehet igénytelen, míg kis kreativitással és jó arányérzék-
kel egy alacsonyabb költségvetésből is minden szempontból 
időtálló és figyelemfelkeltő megoldás születhet.

▶ Az épületekre helyezett hirdetőtáblák és vitrinek, 
cégtáblák, cégérek, falra festett feliratok, reklámok és 
üzletportálok legyenek egyedi tervezésűek, melyhez 
grafikus vagy építész segítségét kérjük.

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

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

▶ Az esztétika mellett a minőségi anyagválasztás, vala-
mint az időjárás és az UV állósság kiemelt szempont. 



milyen Budakalász és milyen benne egy ház a még 
romlatlan, őszinte gyermeki szemmel? Hát milyen 
lenne…hosszú téglalap, kis kontyolt, cseréppel 
fedett magastetővel, padlásablakkal! arányos, 
kedves arccal, osztott ablakos homlokzattal, talán 
kőpilléres, áttört kerítéssel körülvett, nagy árnyas 
kerttel…takaros , cseresznyefákkal szegélyezett 
utcában áll.  a közelben robog a Hév, de ide látszik 
a kálvária három keresztje, a tavak, és a napsütötte 
pilis lankái.  



Kedves Olvasó!
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ez a kisváros, mely érték örök, változatlan. A közlés módja lehet az, ami olykor talán töké-
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alakítsuk, hogy minél inkább teljesíteni tudja kitűzött célját.  Ezért kérjük, hogy véleményé-
vel és javaslataival, valamint  további jó példákkal támogassa a megkezdett munkát!
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