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1
BEVEZETÉS
A település arculatának alakulása minden lakójának ügye, hiszen az arculatot az egyenként megépített épületek összképe, együttese határozza meg. Ezért a házépítés nem 
csupán az építtető magánügye, hanem a falu lakóival való közösség felvállalása is attól a pillanattól kezdve, hogy az építés helyszínét kiválasztotta.

Ha egy utcában a meglévő egységes hangulatú házak közé bekerülnek elütköző tömegű, arányú, színű házak, akkor az utca világa zavaros lesz, mint egy olyan zenekar, amelyikben 
néhány hamis hangszer más darabot játszik mint többi. Ezzel szemben, ha a településrész sajátos jellegét felismerő, azt közösen építő házak állnak együtt, az olyan, mint amikor 
az összehangolt hangszerek egy mű különböző szólamait szólaltatják meg eggyé olvadva. 
A község vezetése hozhat bármilyen szigorú szabályokat az építkezésekre vonatkozóan, az kevés lesz az összhang megteremtéshez, mert az összhang az egyes építkezők 
arculati döntésein múlik. A közösen kialakított arculat végeredményben minden egyes építkezőnek feladata és élménye is!

Pilisszántó sajátos arculatának alakításához kíván segítséget nyújtani ez a kézikönyv a faluban építkezők, a tervezők és a község vezetői számára is. Ismerteti, bemutatja 
a település megkülönböztethető karakterű területeit és karakterüknek meghatározó összetevőit, sajátos tulajdonságait és építészeti értékeit. Ha a falu lakói nem ismerik 
ezeket, akkor idegen építési szokások bűvöletébe kerülnek, és az egyedinek gondolt szokatlan épületekkel szétfeszítik a település sajátos szövetét. Azonban, ha Pilisszántó lakói 
felismerik és megszeretik lakóhelyük karakterét, értékeit, akkor tudatosabban tudják felvállani az összhangba való illeszkedést.
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2 
PILISSZÁNTÓ 
BEMUTATÁSA
 
Pilisszántó közigazgatási területe a Pilis 
hegység déli lejtőjén, a hegyvonulatok által 
közrefogott medencében (Pilisvörösvári 
medencében), a Pilistető alatti völgyben, 
festői természeti környezetben 
helyezkedik el.
Határának északi, északkeleti részét 
az erdővel borított hegyvonulatok, 
déli, délnyugati területeit szántókkal, 
legelőkkel hasznosított, vízmosásokkal 
szabdalt dombok foglalják el.

A település és környezete szerkezetét a 
történelem településformáló tényezői 
mellett alapvetően a természetföldrajzi 
adottságok határozták meg.

Pilisszántó területe az ősidőktől fogva 
– a római koron át, a középkorban és a 
török hódoltságot követően is – lakott 
hely volt, annak ellenére, hogy szántóföldi 
művelésre alkalmas határa szűk, nagyobb 
részt vízmosásokkal szabdalt, dombos 
legelők és erdők borítják.
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Pilisszántó bemutatása

Lakóinak megélhetése a történelem során 
elsősorban az erdőhöz, a mészégetéshez, 
a bányászathoz kötődött.

Már az 1500-as években kialakult a falu 
települési területe, melynek jellegzetes 
belsőségi utcahálózata, a szintvonalakra 
ülő többszörös zsákutcás jellege mindmáig 
szinte változatlanul fennmaradt.

1659-ben a Zichy család birtokába 
került a falu, majd az 1700-as évek első 
éveiben megindult a falu benépesülése, 
nem szervezett betelepítéssel, hanem 
spontán módon. A beköltöző első lakosok 
nagy része szlovák volt, de németek és 
magyarok is települtek ide.

A hegyoldali irtások területén 
szőlőtermesztéssel kezdtek foglalkozni. 
A növénytermesztésből és állattartásból 
származó jövedelmüket mészégetésből 
egészítették ki. 
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A belterületi lakóházak száma az 1700-as 
évek eleji 5-ről 1837-re 181-re növekedett. 
1759-60-ban épült fel a templom, majd 
1772-ben a plébánia. A községháza első 
említése 1778-ból származik.
A Szent Rókus kápolnát 1811-ben építette 
a község. 

1824-ben a Gyurkovics (Jurkovics) család 
kapta meg a falut királyi adományként. Ők 
építtették 1826-ban a ma is álló kastélyt. 
Több birtokos után a XIX. sz. második 
felében a birtoktest nagy része Baross 
Károly, neves szőlész-borász kezébe kerül, 
a kastéllyal együtt.

A Törökországból hazatelepülő Orosdy 
Fülöp nagykereskedő a Pilis oldalában 
vásárolt erdőbirtokot Baross Károlytól, 
ahol 1899-ben vadászkastélyt épített.
A Kálvária dombon 1892-ben építették a 
kálváriát.

A történeti településmagnak majdnem 
megkétszerezését jelentette az 1945 
után nyugati irányba hálós utcarendszer-
rel kiépült kertvárosi jellegű lakóterület, 
Újtelep, amely az utóbbi évtizedben még 
bővült észak felé. Déli végén a Kálvária 
környéke is új lakóterület. A lakóterületi 
növekedés összességében arányos mér-
tékben történt, a falu egységes képét 
megőrizte.
Az 1970-es évektől kezdődően megindult 
a korábbi szőlők, kertek beépülése.

Pilisszántó bemutatása
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3
P I L I S S Z Á N T Ó 
ÖRÖKSÉGE

Pilisszántó területén 16 azonosított 
régészeti lelőhely van, amelyek területén a 
legrégibb koroktól fogva megtalálhatók a 
környék mindenkori lakóinak nyomai.
A meredek hegyoldalon kibukkanó 
sziklában a pilisszántói I. kőfülke a 
gyűjtögető és rénszarvas-vadász 
népcsoport időszakos megtelepedése 
idején — a paleontológiai leletek tanúsága 
szerint — hús és prémtároló kamra volt. 
A rézkorból és bronzkorból is találhatók 
leletek a falu területén.
A kerámia- és ékszerleletek egészen a 
2. század végéig jelzik kelta - eraviscus 
lakosság jelenlétét. A római korban 
ezen a területen keresztül építették ki 
az Aquincumot Brigetioval összekötő, 
stratégiai fontosságú köves utat. A 
népvándorlás korából avar temető, az 
Árpádkorból kerámia leletek kerültek elő.
Szántó középkori templomának romjai az 
Öregtemetőben bújnak meg a föld alatt. 
A közelében megtalált keresztes sírkő 
szintén középkori eredetű.
A mai katolikus templom és más épületek 
alatt részleteiben fellelhető pincejáratok 
a talán egy középkori dézsmatároló 
pincerendszer részei.
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Pilisszántón három műemléki védelem 
alatt álló emlék található.
A római katolikus templom 1759-1760-
ban épült barokk stílusban. A templom 
egyik ékessége a bejárattól balra 
befalazott reneszánsz kő relief, amelyen 
egy címerpajzs látható,  alsó részén 
három búzakalásszal, fent két hatküllőjű 
csillaggal.
A templom bejáratától jobbra egy 1727-
ből származó barokk kőkereszt áll.
A falu közepén áll az arányos tömegű, 
gazdasági szárnyakkal körülvett tágas 
előterű Baross-kúria, amely 1826-ban 
épült klasszicista stílusban, és tervezője 
feltehetően Clark Ádám volt.
Pilisszántónak nagyon sok helyi védelemre 
méltó épített emléke van.
A római mérföldkövek közül egyet a római 
katolikus templom mellé állítottak, de még 
több található a községháza kertjében.
A falu központjában található kapualjas 
házak, és a kisebb utcákban is szerte 
felbukkanó oromfalas, tornácos 
hosszúházak a falu karakterének történeti 
képviselői, amelyek meghatározzák a hely 
szelleméhez való építészeti illeszkedés 
szempontjait.
A régi mészégető kemencék nyomai 
mint ipartörténeti emlékek a település 
határában számos helyen megtalálhatók.

Pilisszántó öröksége
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Pilisszántó öröksége

A régészeti és építészeti örökségek mellett 
Pilisszántó örökségéhez tartozik gazdag 
természeti környezete, karakteres táji 
szerkezete. Az északi hegyek erdőségei, 
a déli dombos mezőgazdasági területek, 
valamint a kapcsolatokat biztosító 
vízfolyások, vízmosások, nedves területek 
láncolata, mely a természeti adottságok 
és az itt élő népek kultúrája, gazdálkodása 
révén kialakult táji arculat.

A táji környezet értékét egyértelműen jelzi, 
hogy a település jelentős része európai 
közösségi jelentőségű, illetve országos 
jelentőségű védelem alatt áll.

E természeti területek számtalan 
természeti értéket, illetve egyedi tájértéket 
rejtenek. Ilyenek a domboldalban fakadó 
állandó, vagy időszakos források, melyek a 
tájat tagozó völgyek vízfolyásait táplálják.
Egyedi tájértékek a Pilis oldalában 
fellelhető kőfülkék.
Figyelemre méltók a területen található 
védett növényritkaságok, és a védett 
állatok sokasága is.
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4
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK PILISSZÁNTÓN
Pilisszántó területrészein más-más 
építési szempontok a meghatározók. 
Az eltérő szempontok alapján 
településrészek határozhatók meg,  
amelyek történetiségükből, funkciójukból, 
és terepviszonyukból fakadóan valamilyen 
arculati egységet is mutatnak. Pilisszántó 
területén – a belterületi részeken 
kívül jellegzetes külterületi részeket 
is figyelembe véve – 12  karakteres 
településrészt különböztethető meg 
eltérő sajátosságaik szerint:
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ÓFALU

Az Ófalu a legrégebbi településrész, a 
történeti településmag. Néhány épülete 
még most is őrzi azt a településképi 
karaktert, mely a XIX. században a korábbi 
teljes épületállományra jellemző lehetett. 
Az Ófalu utca- és telekszerkezete 
a vízmosások között organikusan 
szerveződött. A főút és a mellékutcák 
alá- fölérendelt viszonya napjainkra 
tovább erősödött: a meredek főút az Ófalu 
meghatározó eleme. A főút menti épületek 
szerepe a turistaforgalom megjelenésével 
fokozatosan változik. A központban 
helyezkedik el a római katolikus templom, 
körülötte az intézmények: a községháza, 
az iskola, a műemlék Baross kúriában 
elhelyezkedő óvoda, a kúria északi 
gazdasági épületében működő kultúrház, 
a volt plébánia épületében a könyvtár, 
az egészségház, illetve mellette a régi 
temető a fel nem tárt középkori romokkal. 
Az Ófaluhoz tartozik a rugóüzem és 
a vegyiüzem területe is részben régi 
épületeikkel. 
Az intézmények és üzemi épületek 
azonban belesimulnak az egységes 
lakóterületi szövetbe.

Eltérő karakterű településrészek 
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Ófalu településrész arculata, növényzettel 
átszőtt utcaképe jellegzetes mai magyar 
falusi utcakép.
A Fő utcában az egységes (de idegen) 
nyírfasor, helyenként a szükségszerűen 
visszacsonkolt fák, az út menti zöldsávok 
változó növényzete jelen állapotában 
is biztosítja az utca kedvező zöld 
megjelenését.

Az Ófalu további, gyakran szűk, zeg-zúgos 
utcái nem alkalmasak növénytelepítésre. 
E területeken a terek, teresedések, 
illetve a kertek zöld növényzete, és egy-
egy beszögellésben növő fa biztosít 
változatos, gyakran festői utcaképet.

Az Ófalut szegélyező, illetve osztó 
Határréti árok, a vízmosás alkotta 
változatos terep és erdős növényzete, a 
víz közelsége sajátos hangulattal, különös 
karakterrel gazdagítja e falurészt.

Eltérő karakterű településrészek 
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ÚJTELEP

Az 1945 után folyamatosan bővülő, 
beépülő Újtelep megkétszerezte a falu 
addigi terültét. Szabályos utcahálózata 
között szabályos telkek fekszenek.  Északi 
része az utóbbi időkben épült be, és magán 
hordozza a változó házépítési divatok 
jegyeit.
Ennek a településrésznek elsősorban 
lakóterületi funkciója van, de itt 
helyezkedik el a sportpálya is. Merőleges 
hálózatban tervezett utcái hasonló 
szerepűek és jellegűek: széles, rendezett 
utcák, előkertes telekbeépítéssel. A többi 
településrészhez képest ezen a területen 
a legkevésbé jellemző a községet amúgy 
meghatározó meredek és változatos 
terep, az Újtelep egyenletesen emelkedő 
dombhátra ül fel.
A településrészre jellemző nagyvonalúan 
széles utcák, az utcákon a széles 
zöldsávok tágas utcaképet biztosítanak. 
Az utcákban egységes fásítás nincs, de 
a tulajdonosok által telepített változatos 
utcai és dús kerti növényzet biztosítja a 
lakóépületek kedvező zöld keretezését, 
és az utcák változatos, gondozott, ligetes 
megjelenését.

Eltérő karakterű településrészek 
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Eltérő karakterű településrészek 
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KÁLVÁRIA KÖRNYÉKE

A Kálvária környéke olyan lakóterület, 
amelynek zártkert jellegű telekszerkezete 
ma sem teljesen kialakult, és beépítése 
napjainkban folyamatos. Hangulatát az 
új lakóházak határozzák meg, amelyek 
körülveszik a lombok alatt megbújó, 
áhítatos kálvária kápolnát és stációkat.
A kialakulóban levő településrész utcái 
szűkebbek, rendezetlenebbek Újtelep 
utcáinál. Az utcák és telkek zöldfelületei is 
kialakulóban vannak.

Eltérő karakterű településrészek 
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FALU DÉLI VÉGE

A falu bejárata az Ófalu délkeleti végéhez 
csatlakozik. Az érkezőt az országút jobb 
oldalán beépült teleksor fogadja. Itt az 
1970-es évektől kialakult beépítést 
napjainkra villa jellegű épületek váltják föl. 
Az újabb épületek gyakran elszakadnak az 
utcavonaltól, így a beépítés jellege eltér a 
falu többi részén kialakult megoldásoktól.

A laza beépítés, a nagyobb szabályozási 
szélesség, az utcai fasorok, zöld sávok, 
valamint a kertek növényzete biztosítja 
e falurész zöld megjelenését, melynek 
„levegősségét” erősíti a baloldali 
beépítés hiánya, a völgyre, a völgyet 
kísérő természetközeli területekre való 
kitekintés, rálátás lehetősége.

Eltérő karakterű településrészek 
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AKÁCOS KÖRNYÉKE

Az akácos elnevezésű területen néhány 
lakótelek alakult ki a kis akácerdő mellett.
Intenzív zöldfelületekkel, jórészt erdőkkel, 
fás, ligetes területekkel körülvett, 
elkülönülő, kis kiterjedésű településrész, 
melyre növényzettel intenzíven beültetett, 
gondozott kertek jellemzőek.

Ettől északra új lakóterület kijelölése 
történt önkormányzati tulajdonú 
területen. Jelenleg beerdősült, bozótos, 
utca és telekosztás nélküli lankás terület, 
amelynek fejlődése csak távlatban 
várható.

Délebbre a temető kiterjedt területe 
fekszik, amelynek jelenleg használt része 
rendezett. A régi temető elnevezésű részen 
azonban elburjánzó, áthatolhatatlan 
növényzet rejti a régi, gyakran értékes 
sírköveket.

Eltérő karakterű településrészek 



19

KŐŐRLŐ KÖRNYÉKE

Az Ófalu északi irányú lakóterületi bővítése 
a Kőőrlő felé az 1980-as évektől alakult 
ki szabályosan parcellázva. Beépítési 
jellegében kapcsolódik a falu központi 
részéhez. 
Északabbra  olyan terület fekszik, amelyen 
a mészégetéshez és kőmegmunkáláshoz 
kapcsolódó régi és újabb építmények 
vegyes rendetlenségben hevernek.
Megtalálhatók itt különböző korú (régi 
egyszerű és modernebb négyes osztatú) 
mészégető kemencék, működő kőőrlő és 
építőanyag kereskedés. Az egész területen 
átfolyik egy patak, amely esőzéskor vad 
vízfolyásként rohan le a falut is végigszelő 
vízmosásba.

A Kőőrlő környéke táj és 
településszerkezeti, ökológiai, zöldfelületi, 
valamint örökségvédelmi szempontból 
kiemelt jelentőségű. A ma méltatlan 
állapotban levő településrész nagy 
lehetőségeket rejteget.
A területen az ökológiai folyosó, és 
vele a patakmeder természetközeli 
jellegű rekultivációjával párhuzamosan 
lehetőség nyílik az idegenforgalom 
és turizmus számára ezen érdekes és 
értékes terület megnyitására, feltárására. 
A még megmenthető ipari emlékek 
megőrzésével, helyreállításával itt 
bemutathatók a település hajdani lakóinak 
életét meghatározó tevékenységek.

Eltérő karakterű településrészek 
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OROSDY KASTÉLY 

ÉS SZIKLASZÍNHÁZ 

KÖRNYÉKE

Az Orosdy kastélyt gyermeküdültetésre 
használják, de turista- és 
zarándokszállásként is igénybe vehető. Az 
erdőkkel körülvett kastély és benőtt parkja 
varázslatos, ódon hangulatot áraszt, ahol 
csupán néhány különleges növény-egyed, 
a kerti kutak, medencék maradványai és 
a sétautak fellelhető nyomvonalai jelzik a 
park hajdani pompáját, fényét.
A kastélyhoz vezető út mellett kis 
telekcsoport kertes mezőgazdasági 
terület, de lassan lakóház jellegű 
épületekkel épül be.
A sziklaszínház a települési terület fölé 
magasodó, ma még tájsebként megjelenő 
kőbánya hasznosítása. E használat 
a bánya revitalizációjával, a tájseb 
megszüntetésével párhuzamosan történő 
átépítéssel válik teljessé.
A sziklaszínház fölött álló kis kápolna 
zarándokhelyként működik. A kápolnához 
vezető Csillagösvényt történelmi 
nagyjaink fából kifaragott képei kísérik.
A sziklaszínház alatti Pázsit terület 
szélén önkormányzati telken használaton 
kívüli, magántulajdonú felépítmények, 
téglaépület és fémcsarnok áll, amelyek 
hasznosítása megoldatlan. 

Eltérő karakterű településrészek 
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Eltérő karakterű településrészek 



22

HEGYALJA, KERTES 

TERÜLET

A Hegyalja kisebb részterületekre 
osztható, melyek jellegükben is 
megkülönböztethetők.
Paszinki területe szabályos 
telekszerkezetű, 900-1000 m2 körüli 
telkekből áll. Meglévő beépítettsége a 
korábban előírt 3%-os mértéket túllépte, 
jelenleg 5% beépítés megengedett. Laza 
kertes hangulata, délnyugati hegyoldali 
fekvése a Pilisi-medencére nyíló kilátással 
vonzó üdülőjelleget ad.
Nad Humni telekszerkezete szőlőskert 
jellegű, nagyon elaprózott, csak a faluhoz 
közelebb eső része beépített. Keskeny 
telkei meredekek és a hajdani szőlők 
helyét bozótos növényzet vette át.
Novoszádek területén viszonylag sok 
nagy telek van. A Boldog Özséb utca és a 
Budai út mentén jelennek meg sűrűbben 
a beépítések. Több házban laknak is, de a 
meredek, szűk földutak, az útról gyakran 
nehezen megközelíthető telkek inkább a 
kertművelésre, hétvégi kikapcsolódásra 
alkalmas helyszínek.
Változatos domborzatú terület, amely a 
falu fölé magasodva tájképi szempontból 
érzékeny.
Területén a telkek dús fás növényzete, a 
beerdősült telkek terjedése biztosítják a 
kedvező táji megjelenést.

Eltérő karakterű településrészek 
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PLACSKÓ, ÜDÜLŐ JELLEGŰ 

KERTES TERÜLET

Placskó szabályos telekszerkezetű kertes 
mezőgazdasági terület. Az 1970-es évektől 
kezdve folyamatosan beépülő területen a 
telkek növényzete teljesen felnőtt, koros 
fái, sűrű sövényei, dúsan beültetett kertjei 
üdülő hangulatot árasztanak. A kertekben 
néhol kis nyaraló jellegű házak állnak, 
máshol a megengedett beépítettséget 
bőven meghaladó épületek, amelyekben 
legtöbbször laknak is. A nagyméretű 
épületek a környezetükből gyakran 
kirívó módon kinyújtózkodnak, a lombos 
hegyoldal tájképi látványát rontják.
Szabályos, fásított utcái, dús növényzetű 
kertjei, a kertek, utcák gondozottsága a 
telkeknek csak mértéktartó (3 %) beépítése 
mellett  tudnak a területnek kedvező, 
kulturált zöld megjelenést biztosítani.

Eltérő karakterű településrészek 
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MEZŐGAZDASÁGI 

TERÜLETEK

A települést délről, délnyugatról 
mezőgazdasági területek övezik.
Domborzatuk változatos. A jellemzően 
északkelet-délnyugati irányú – szántókkal, 
gyepekkel fedett – dombokat patakok, 
vízmosások völgyei szabdalják.
A völgyeket nedves, vízállásos területek, 
természetközeli, illetve erdősödő területek 
kísérik, amelyek ökológiai folyosókat 
alkotnak, és változatossá varázsolják a 
tájat.

Eltérő karakterű településrészek 
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ERDŐK

A település északi, északkeleti részét 
alkotó hegyeket, hegyvonulatokat 
kiterjedt erdőségek borítják, melynek 
köszönhetően az erdősültség viszonylag 
magas (45 %). E mellett kisebb erdők, 
illetve beerdősült területek találhatók a 
mezőgazdasági területeken, mezsgyék, 
vízmosások mentén, illetve a települési 
terület határán.

A kiterjedt erdőségek jórészt természet-
szerűek, a növényföldrajzi tértagolásnak 
és termőhelyi viszonyoknak megfelelő 
növénytársulásokkal, de a természetes 
állományt helyenként megbontja a tájtól 
idegen fafajok – leginkább fenyők: erdei és 
fekete fenyők – csoportja.
Vízmosásokban, megbontott területeken, 
illetve száraz réteken a termőhelynek 
megfelelő „pionír” fás növények terjednek.

Eltérő karakterű településrészek 
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5
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Pilisszántót lakóhelynek választani és itt építkezésbe fogni jó döntés: közel a természet és a főváros zajától már mentes, de mégsem elérhetetlen. A falu léptéke vonzó, házai 
barátságosak, meredek utcái izgalmasak. A természetközeli környezet sokféle pihenési lehetőséget nyújt, a változatos táj, és gazdag vizuális élmény inspiráló. Az itt felépített 
ház hálás környezetre lel, nyugodt, békés, harmonikus otthont biztosít.   

Akár lakóház, akár egyéb épület tervezésébe fogunk Pilisszántón, a település arculata – tehát a falu jellegzetes képe – fontos szempont a tervezői döntések meghozatalában. A 
település arculatát figyelembe venni nem valamiféle romantikus hagyományőrzés. A kialakult arculat nem a véletlen műve, hanem a helyi adottságok következménye. Az arculat 
kialakulását befolyásoló helyi adottságok nagy része ma is igaz: az időjárási körülmények, helyi építőanyagok, terepviszonyok. A helyi adottságok egy másik nagy része örökség: 
meglévő infrastruktúra, épített környezet, épületállomány, településszerkezet, jelenleg érvényes jogszabályok.
Ha új házat építünk Pilisszántóra, érdemes, szükséges és fontos megfigyelni azt, hogy ezekre az adottságokra melyik pilisszántói ház hogyan reagál. Megfigyeléseink akkor 
válnak igazán hasznossá, ha a kilakault arculat okait is megkeressük, és nemcsak a hogyanra, hanem a miértre is választ találunk. Például:

 Miért van  a pilisszántói házak nagy részének kő lábazata?
 Miért van Pilisszántón annyi kőtámfal?
 Miért van két ablaka a régi házaknak az utca felőli homlokzatán?
 Miért nincsenek lapostetős házak Pilisszántón? 
 Miért hasonló a házak tetőhajlásszöge?

Sem a kérdések, sem a válaszok nem bonyolultak, mégis érdemes tisztázni őket, hiszen az új háznak is rengeteg adottsághoz kell alkalmazkodnia.

Az építészeti útmutató először is segítséget nyújt ahhoz a megfigyeléshez, hogy Pilisszántó épületei milyen szempontok alapján épültek, és miért néznek ki így. Másrészt segít 
azokat a szempontokat kiemelni, amelyeket új épület építésekor ma is érdemes és értékes figyelembe venni. Harmadrészt, az építészeti útmutató azokban a kérdésekben is segít 
eligazodni, amelyek a jelenleg is igaz, helyi és megörökölt adottságokon túl még döntést kívánnak.

Sokféle házat lehet építeni, a lehető legkülönbözőbb építészeti, funkcióbeli, műszaki megoldásokkal. A nem szakmabeli, és nem építész ember a tervezői szempontok 
sokaságában nehezen igazodik el. Az építész és ez a kézikönyv mind azt a célt szolgálják, hogy a felépülő ház –tömegével, szerkesztésével, szerkezetével, anyagával, részleteivel 
és szemléletével– Pilisszántó szerves részévé válhasson.

Az alábbiakban a településrészekre kidolgozott ajánlások a jó példát jelentő épületek építészeti minőségére támaszkodva határozzák meg az egyes településrészek arculati 
fejlődésének irányait, követelményeit. A fényképeken valamilyen szempontból és kizárólag jó példák jelennek meg, megfigyelésükkel a falu építési szokásait is megismerhetjük; 
ötletet és kedvet nyerhetünk a tervezés és építés örömeteli tevékenységéhez.
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Pilisszántón az eltérő karakterű településrészek arculatának különbségei jól megfigyelhetők az épületek lenyomatain, és a szintvonalak rajzolatában.
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Ófalu Újtelep Kálvária környéke Falu déli vége

Kőőrlő környéke Orosdy-kastély környéke Hegyalja Placskó

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK BEÉPÍTETTSÉGE PILISSZÁNTÓN
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ÓFALU

A főutca és a vízmosások között elnyújtózó 
Ófalu kanyargós kis utcái, pici telkeken álló 
házai Pilisszántó sajátos arculatát adják. 
Ami itt kialakult, azt a helyi természeti 
körülmények, terepadottságok, a helyi 
építőanyagok, a helyi munkalehetőségek 
és mindenféle helyi adottság határozták 
meg, és határozzák meg ma is.
Ez az egység a környezetbe való 
illeszkedést, harmóniát, arányosságot 
eleve megteremti. A kialakult arculat 
fenntartandó,  mintának tekintendő 
és követendő, amelynek legfőbb 
meghatározói a terepre illeszkedés és a 
viszonylag kis épülettömeg, az utcára néző 
kis szélességű homlokzat és a magastető. 
Az összhang megtartása érdekében alább 
részletes javaslatok találhatók az épület 
ide illeszkedő megformálására.
Mivel az Ófalu a legrégebbi és legsűrűbben 
beépült településrész, így az összes 
településrész közül itt a legmeghatározóbb 
a kialakult arculat. Új ház építésekor 
ezen a településrészen kell a leginkább 
figyelembe venni a régi házak építészeti 
szemléletét.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Az Ófalu keskeny, kicsi telkein a házak 
oldalhatáron állnak, mert így marad meg 
a legnagyobb összefüggő udvar, vagy kert 
a ház mellett. Ez arra is lehetőséget nyújt, 
hogy autóval hátra lehessen jutni a ház 
mellett, hiszen sok ház előkert nélkül az 
utcavonalon áll.
Az Ófaluban épülő új ház hosszú 
épülettömegként álljon az oldalhatáron, 
vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó 
telekhatárral párhuzamosan.
Kerülendő a közel négyzetes vagy az 
oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan 
elhelyezett alaprajz.
Az épület utcai homlokzata ne legyen 
szélesebb 8 méternél. Ha mégis 
nagyobb épületszélességet szeretnénk 
és a telek elég széles, akkor az épület 
utcai homlokzatától hátrébb húzott 
keresztirányú épületrésszel  L vagy T 
alakra egészíthetjük ki az alaprajzot. Ez 
meglévő épület bővítésekor  is jó megoldás. 
A keresztirányú épületrész azonban ne 
legyen nagyobb, mint a fő tömeg.
Az oldalhatáron álló falon oromfalat ne 
emeljünk. Alapterületet nem nyerünk vele, 
ablakot elhelyezni nem lehet rá, és a ház 
formája is fölöslegesen válik széttagolttá.

Az Ófalu területén a garázs nem telepíthető 
az utcafrontra. Az Ófaluban a garázskapu 
nem nyitható az utcai homlokzaton, csak 
az oldalkert felől.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Ófalu
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Az Ófalu keskeny, kicsi telkein a házak 
oldalhatáron állnak.

Az új épület utcai homlokzata se legyen 
szélesebb 8 méternél.

Hátrébb húzott keresztirányú épületrésszel 
T-alakra egészíthetjük ki az alaprajzot.

Az Ófaluban a garázskapu nem nyitható az 
utcai homlokzaton, csak az oldalkert felől.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Ófalu
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MAGASSÁG

Az Ófaluban az utcavonalon álló házak sora 
ritmust alkot, ezért a sorba az új épületnek 
finom illeszkedéssel kell beállnia. Az Ófalu 
lakóházai földszintesek, némelyiknek a 
tetőtere is beépült.
Új épület építése és meglévő épület 
bővítése esetén is az utcavonalon 
álló épületrésznek igazodnia kell a 
hagyományos ereszmagassághoz (3,5-4 
méter) és gerincmagassághoz (7-8 méter).
Amennyiben a tetőtér beépítése miatt 
térdfallal megemelt tetőt szeretne az 
építtető, úgy a kicsit magasabb (50-90 
cm-rel magasabb) épületrészt az utcai 
homlokzattól mért 10 méter távolságon 
túl lehet elhelyezni.
Nem elfogadható a meglévő épület 
bővítése úgy, hogy a földszint fölé térdfallal 
vagy egy egész szinttel megemelve 
kerül rá új tető és ez az utcai homlokzat 
megemelkedését eredményezi.

TEREPALAKÍTÁS

A terep és az épület kapcsolata Pilisszántón 
tipikus kérdés, hiszen a domborzat igen 
változatos. Az Ófalu területén lankás és 
erősen lejtős telkek is előfordulnak. Új 
ház tervezésekor ebben a kérdésben is 
érdemes az eddigi  józan megoldásokat 
alkalmazni.
Az Ófaluban –és az egész településen is– 
jellemző, hogy a terepet kőtámfalakkal 
rendezik a szükséges helyeken, illetve 
az épületek kőlábazattal kapcsolódnak a 
lejtős terephez. A hosszú házak traktusai  
lépcsőzve követik a terepviszonyokat, így 
alkalmazkodva, és kihasználva a helyzetet.

Új ház tervezésekor használjuk ki a 
szintkülönbségeket, így az épület több 
szinten is megnyitható. A lakóház 
környezetéban, saját telken belül pedig 
a terepet alacsony kőtámfalakkal 
igazíthatjuk igényeinkhez.
Az Ófalu főút menti szakaszán különösen 
jellemző a kőtámfalak használata, és 
ezáltal  a lakóépületek elemelése az 
utcaszintről. A főútra tervezett új épület 
tervezésekor vegyük figyelembe a 
szomszédos támfalakat.
Azonban nem elfogadható az olyan 
nagymértékű tereprendezés, melynek 
következtében az épület teljes egészében 
terepfeltöltésre kerülne, ezáltal feltűnően 
kiemelkedne a szomszédos lakóházak 
közül.

Nem elfogadható az épület teljes mértékű 
földbe vájása sem, valamint zavaróan 
magas rézsűk és támfalak kialakítása. 
Nagymértékű tereprendezések esetén 
a lezúduló csapadék mindig komoly 
problémát jelent és károkat okoz.
Támfalra és lábazatra legelőnyösebb 
anyag a terméskő felhasználása.
Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín 
megváltoztatása, ajánlott megoldás a 
lakóépület részleges bevágása a lejtős 
terepbe és a kitermelt földmennyiség 
rézsűvel csatlakozó leterítése az eredeti 
terepfelszínre. De a szomszédos telkek 
környezetében és a telekhatárokon ekkor 
sem lehet a kialakult terepadottságokat 
megváltoztatni!

A lejtős terep figyelembevételével, 
gondosan megtervezett épületek 
szervesen illeszkednek a környezetükbe. 

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Ófalu
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Az Ófalu területén lankás és erősen lejtős 
telkek is előfordulnak. 

Ajánlott megoldás a lakóépület részleges 
bevágása a lejtős terepbe és a kitermelt 

földmennyiség rézsűvel csatlakozó leterítése 
az eredeti terepfelszínre.

Saját telken belül a terepet alacsony 
kőtámfalakkal igazíthatjuk igényeinkhez.

  A terepet kőtámfalakkal rendezik a 
szükséges helyeken

 Az Ófalu főút menti szakaszán különösen 
jellemző a kőtámfalak használata, és ezáltal  

a lakóépületek elemelése az utcaszintről.

  Az épületek kőlábazattal kapcsolódnak a 
lejtős terephez.

  A hosszú házak traktusai  lépcsőzve követik 
a terepviszonyokat, így alkalmazkodva, és 

kihasználva a helyzetet.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Ófalu
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TETŐFELÉPÍTMÉNY

Az Ófalu területén hagyományosan csak a  
szénapadláshoz készült kiemelt tetőidom, 
kutyaól-ablak, egyébként az egyszerű 
nyeregtető jellemző. A tetőtérbeépítés 
elterjedésével azonban néhol megjelennek 
a tetősíkot megbontó elemek.
Az oromfalas tömegalakítás lehetőséget 
kínál a tetőteret bevilágító ablakok 
nyitására, ezt kell kihasználni ahhoz, hogy 
a tetősík megbontását elkerüljük. 
A tetősíkba illesztett ablak szintén 
jó, javasolt megoldás. A tetősík 
megbontására csak indokolt esetben 
kerüljön sor.
Tetőablak kialakítására Pilisszántón 
sok jó példa is található, melyek csak 
kis mértékben, nem sorozatszerűen, 
a ház hátsó traktusában bontják meg 
a tetősíkot. Ezeket vegyük alapul, ha 
mégis a tetősík megbontása mellett 
döntünk. Tornyocskák, díszítő tetőidomok 
alkalmazása teljesen elfogadhatatlan.

TETŐ

Ófalu területén hagyományosan 
oromfalas homlokzatú házak sorakoznak 
az utca vonalán, kivéve a Kossuth 
Lajos utcát, ahol előfordulnak az utcára 
ereszvonallal néző, utcával párhuzamos 
gerincű házak is. A nyeregtető általában 
egyenesen fut ki, csonkakonty 
alkalmazása jellemző.  Teljesen kontyolt 
tető előfordul néhány régi házon is, de 
ez leginkább az átalakított, vagy nem 
illeszkedő újabb épületekre jellemző. 
Új épület építése esetén az oromfalas, 
konty nélküli nyeregtető alkalmazása 
javasolt. 
A tetőforma ne legyen tördelt, a 
tetőformában ne legyenek ugrások. A 
magától értetődő megoldás az egyszerű 
nyeregtető! 
A nyeregtető L vagy T alakú bővítése 
szintén megfelelő.
Kerülendők azok a fő tömeghez ragasztott 
épületrészek, amelyeket nem a befoglaló 
épülettömeg teteje, hanem attól külön 
szerkezetű tető fed.
A tető hajlásszöge a hagyományos              
35-45°. Sem a kevesebb, sem a több nem 
kívánatos!
Az utcai homlokzathoz nem csatlakozó 
épületrészeken, a fő épülettömegnek 
alárendelt, elsősorban a hátsókerthez 
kapcsolódó épületszárnyakon (pl. terasz) 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.

Manzárdtető vagy az ahhoz hasonló tört 
lejtésszögű tetők nem elfogadhatók ebben 
a környezetben.
Tornyok építése sem az egyszerű tetőidom 
követelménye miatt, sem a tetőhajlásra 
vonatkozó követelmények miatt nem 
elfogadható.
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A tetősíkba illesztett ablak szintén jó, 
javasolt megoldás.

Az oromfalas tömegalakítás lehetőséget 
kínál a tetőteret bevilágító ablakok nyitására.

Az Ófalu területén hagyományosan csak szénapadláshoz készült kiemelt tetőidom, kutyaól-ablak, egyébként az egyszerű nyeregtető jellemző.

A tető hajlásszöge a hagyományos 35-45°.
Sem a kevesebb, sem a több nem kívánatos!

A tetőablak csak kis mértékben, nem 
sorozatszerűen, a ház hátsó traktusában 

bontja meg a tetősíkot.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Ófaluban az utcai homlokzat tipikus 
kialakítása a kis szélességű oromfalas 
homlokzat. Az oromfal itt soha nem 
emelkedik a tető fölé, hanem a tető 
nyúlik ki fölötte és védi a falat. Új ház 
homlokzatképzésénél is a meglévő 
arculatot meghatározó, józan elgondolás 
követendő.
Az Ófalu régi lakóházainak a kertre 
néző oldalhomlokzatán gyakran tornác 
fut végig. Ez a kellemes átmeneti tér 
az új épületek esetében is javasolt. Jó 
kapcsolatot adhat egy hátrébb kiszélesedő 
épületrész felé.
Ha az épületen több oromfal is van, azokat 
egységesen kell kialakítani.
Az utcai oromfalas homlokzat egy síkból 
áll, nincsenek ki- vagy beugró épületrészek 
(erkély, loggia, függőlegesen elvágott 
hátraugrás, födém magasságában változó 
sík stb.) 
Az utcai oromfalas homlokzat tagolását 
a lábazat és az ablakok adják. A 
hagyományos lakóházak utcai oromfalas 
homlokzatán gyakran megjelenik még a 
tornác végénél az íves záródású bejárati 
nyílás.
A meglévő régi épületek felújításakor e 
homlokzati elemek felújítása, szükség 
esetén visszaállítása fontos.

Új épület építésekor a hagyományos 
homlokzati elemek a homlokzat belső 
arányaira való utalásként kezelendők. 
Például az ablakok itt 90-100 cm széles, 
150-190 cm magas álló téglalapok. Az 
ablakok ne tapadjanak össze, közöttük 
falszakasz vagy pillér álljon. A tornác 
végénél megszokott bejárat helyén ablak 
is elképzelhető.
Az oromfalon hagyományos kisméretű 
padlás szellőző nyílások helyett                                           
– tetőtérbeépítés esetén – ablak 
elképzelhető, de annak is álló téglalapnak 
kell lennie és sarkai nem közelíthetik meg 
túlságosan a tető síkját. Az Ófaluban 
az utcai homlokzaton fekvő téglalap 
ablaknyílás nem elfogadható.

Az Ófalu régi lakóházainak a kertre néző 
oldalhomlokzatán gyakran tornác fut végig.

Az új, utcai oromfalas homlokzat tagolását a 
lábazat és az ablakok adják.

A meglévő régi épületek felújításakor a 
homlokzati elemek felújítása, szükség esetén 

visszaállítása fontos.
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álló téglalap alakú, 
fakeretes ablakok

Az oromfalon ablakok tervezhetők, 
melyeknek álló téglalapnak kell lennie és 

sarkai nem közelíthetik meg túlságosan a 
tető síkját.

Az ablakok ne tapadjanak össze, közöttük 
falszakasz vagy pillér álljon. 

A tornác végénél megszokott bejárat helyén 
ablak is elképzelhető.

A tetősíkba illesztett ablak szintén jó , 
javasolt megoldás.
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ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

Az Ófalu hagyományos és újabb épületei 
is leggyakrabban vakoltak, de előfordul 
téglával burkolt homlokzat is.
A vakolt homlokzati felületeken előforduló 
csekély tagolás szintén vakolatból van 
kialakítva. Az Ófaluban a tetők kerámia 
cseréppel fedettek, és ezt a jelleget meg is 
kell őrizni.

Felújítás vagy új ház építése esetén a 
vakolt felületek legyenek meghatározók 
a házon. A vakolt homlokzatok színei 
legyenek telítetlenek és világosak. 
Leginkább javasolt a fehér vakolat, 
de sárgával tört fehér, szürkével tört 
fehér, okker és földszínek árnyalatai is 
elfogadhatók.

A vakolat felülete sima legyen, kis 
szemcsenagyságú anyagból készüljön. Az 
erős, durva vakolattextúrák az Ófaluban 
nem elfogadhatók.
Egyéb, a homlokzaton megjelenő 
anyagok elsősorban a homlokzat vagy 
tömeg tagolásaként jelenjenek meg, 
de elfogadható a teljes homlokzat 
téglafelületként is. Ilyenkor az égetett 
agyag tégla természetes színe 
alkalmazható, fehér vagy szürke 
mészhomoktégla nem elfogadható.

A táblás fémlemez fedések vagy a fő 
épülettömeg bármilyen fémlemez fedése 
az Ófalu területén nem elfogadható.
Szintén kerülendő a bitumenes lemez, 
szálcement, és palafedés minden formája.

A lábazat legtöbbször terméskőből készül, 
de jó megoldás a tégla lábazat is. A vakolt 
és szürkére festett lábazat is elfogadható. 
A tégla bármely természetes színe 
megfelelő, de a fehér mészhomoktégla 
nem elfogadható.
A fa szerkezetek szintén szép részletei 
lehetnek a homlokzatnak, azonban 
teljes egészében fából épült, vagy fával 
burkolt tömeg az Ófaluban idegen, nem 
elfogadható. A tetőszerkezet látszó részei, 
eresz alja, széldeszka stb. általában 
festve, vagy a fa természetes színében 
meghagyva készüljenek. A festett fa 
szerkezeteken zöld, szürke, kék, fehér 
színezés javasolt, rikító színek nem 
elfogadhatók.
Az épülettömeg tagolásával összhangban 
az alárendelt, – a fő épülettömeget 
kiegészítő – kisebb épületrészek eltérő 
homlokzati burkolatot kaphatnak, pl fa 
vagy kő burkolat.

Az Ófaluban a beton, üveg (nyílászárókon 
kívül) és fém használata az utcai 
homlokzaton kerülendő, a hátra nyúló 
épületrészeken is csak kiegészítő 
szerkezetként, kis mennyiségben 
alkalmazzuk.
Meglévő épület felújítása és új épület 
építése esetén is égetett kerámia 
cserép fedés a kívánatos. A cserép színe 
vörös, téglavörös, barna, antracit lehet, 
élénk színű színezett cserepek nem 
alkalmazhatók. A cserép textúrája is 
fontos a tetőszövet szempontjából. A 
hornyolt cserép, egyenes vagy hódfarkú 
végződéssel megfelelő, de a barát-
apáca fedés és ehhez hasonló, erősen 
domborodó elemekből készülő fedés nem 
elfogadható.
Fémlemezfedések természetes, 
szürkés színekben, kizárólag kiegészítő 
szerkezetként, – pl. oromfal és 
tetőfelépítmények fedése – valamint 
korcolt fedésként – nem táblás, elemes 
formájában – kiegészítő épülettömeg 
kishajlású tetején is elfogadható.
Az Ófaluban az utcai homlokzaton 
elhelyezett ablak fából készüljön az épület 
többi faszerkezetével egyező színben. A 
műanyag ablak az Ófalu területén nem 
elfogadható.
Anyag- és színhasználatban az anyag 
természetes megjelenésére törekedjünk, 
az anyag saját tulajdonságait kihasználva. 
A mellékelt jó példáknál ez megvalósul.
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Egyéb, a homlokzaton megjelenő anyagok elsősorban a homlokzat vagy tömeg tagolásaként jelenjenek meg, de elfogadható a teljes homlokzat téglafelületként is.

A fa szerkezetek szintén szép részletei 
lehetnek a homlokzatnak, azonban eljes 

egészében fából épült, vagy fával burkolt 
tömeg az Ófaluban idegen, nem elfogadható.

Az Ófaluban az utcai homlokzaton 
elhelyezett ablak fából készüljön az épület 

többi faszerkezetével egyező színben.

A vakolt homlokzatok színei legyenek 
telítetlenek és világosak. A lábazat 

legtöbbször terméskőből készül.

A tetőszerkezet látszó részei, eresz alja, széldeszka 
stb. általában zöld, barna színnel festve, vagy a fa 

természetes színében meghagyva készüljenek.
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KERÍTÉS

Az Ófaluban a kerítések legtöbbször 
terméskőből készültek, alacsonyabb 
vagy magasabb tömör lábazattal, 
pillérekkel, szélesebb falszakasszal és 
közöttük áttört fém, esetleg fa szerkezetű 
mezőkkel. Előfordulnak tömör kőkerítések 
is, ezek viszont kettős szerepűek: 
egyben támfalként is szolgálnak. Vannak 
téglalábazatos, téglapilléres kerítések is.

Az Ófaluban tömör kerítés kizárólag 
rakott terméskőből építhető, ragasztott 
kőlap burkolattal nem. A tömör kőkerítés 
magassága nem lehet több, mint a 
magasabb terepcsatlakozástól mért 1,5 
méter.
Pillérekből álló kialakítás esetén a lábazat 
és a pillérek anyaga lehet vakolt falazat, 
tégla, kő, de nyers beton csak a lábazaton 
alkalmazható, a pilléren nem.
A pillérek közötti mező lehet fém vagy 
fa, de mindig áttört szerkezetből. A 
kerítés teljes felületére nézve kell 50%-os 
áttörtségnek teljesülnie!
A fém szerkezetű mező lehetőleg egyszerű 
pálcákból álljon. 
A fa szerkezetű mező lécei, deszkái 
szélezett, gyalult anyagból készüljenek.

Drótháló, nádfonat nem alkalmazható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a belátást 
csökkenteni akarjuk, ezt növényzettel 
tudjuk szép, elegáns és egyszerre 
barátságos, ide illő módon megtenni.
Nádszövettel, táblás szerkezetekkel való 
takarás nem elfogadható.
A kerítés színe nem lehet rikító.

Az Ófaluban tömör kerítés kizárólag rakott terméskőből építhető, ragasztott kőlap 
burkolattal nem. A tömör kőkerítés magassága nem lehet több, mint a magasabb 

terepcsatlakozástól mért 1,50 méter.

A fém szerkezetű mező lehetőleg egyszerű 
pálcákból álljon.

A fa szerkezetű mező lécei, deszkái szélezett, 
gyalult anyagból készüljenek.
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Anyag- és színhasználatban az anyag természetes megjelenésére törekedjünk, az anyag saját tulajdonságait kihasználva.
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ÚJTELEP

Újtelep derékszögű utcahálózata az alsó 
részén lankás, a felső részén erősebben 
lejtős terepen terül el.
Lombokkal átszőtt laza beépítése, 
szabályos rendje a távolabbról nyíló 
rálátásokban jól látható. Az épületek az 
utca vonalától egységesen 5 méterrel 
hátrébb húzódnak, háztetői az utcára 
merőleges gerinccel állnak.
Az előkertekben igényes zöldfelületeket 
tartanak fenn. A házak arculata a területen 
fölfelé haladva változik az 1950-es évek 
jellegétől napjaink változatos építészeti 
világáig.
A változatosság lehetőségét nem elvetve 
azonban fontos, hogy az egységes 
falukép ne szakadjon fel idegen, ide nem 
illő épülettömegek, anyagok és szokások 
miatt.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Újtelepen a beépítési mód oldalhatáron álló, 
az épületek  sora az északi telekhatárhoz 
illeszkedik. Így a telek délies oldalán 
összefüggő kertsáv alakul ki. A házak 
előtt szép zöld előkert díszíti az utcaképet, 
mögöttük védett hátsókert van. Az 
újonnan épülő ház is álljon az oldalhatáron 
vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó 
telekhatárral párhuzamosan. 
Kerülendő az oldalsó telekhatárral nem 
párhuzamosan elhelyezett alaprajz.
Új ház távolsága az utcától a szomszédos 
épületek előkerti méretéhez igazodjon.
Nem elfogadható, ha egy ház az utcában 
megépült házak homlokvonalától 
előrébb, vagy hátrébb van telepítve. Az 
új háznak illeszkednie kell a már meglévő 
házak rendjébe. Az eltérő elhelyezkedés 
az utcaképet zavaróan megbontaná, 
és a szomszédos telkek hátsó védett 
kertrészeit is kedvezőtlenül befolyásolná.
Téglalap alaprajzú, az utcára merőleges 
gerincű nyeregtetős, oromfalas főtömeg 
kialakítása javasolt. 
Az épület utcai homlokzata ne legyen túl 
széles, de ha nagyobb épületszélességet 
szeretnénk, akkor az épület utcai 
homlokzatától hátrébb húzott keresztirányú 
épületrésszel L  vagy T alakra egészíthetjük 
ki az alaprajzot. Ez meglévő épület bővítése 
esetén is jó megoldás.
Kerülendő a közel négyzetes vagy az 
utcával párhuzamosan szélesebb tömeg.
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Az épület utcai homlokzatától hátrébb húzott 
keresztirányú épületrésszel L vagy T alakra 

egészíthetjük ki az alaprajzot.
Új ház távolsága az utcától a szomszédos 

épületek előkerti méretéhez igazodjon.

A házak előtt szép zöld előkert díszíti az 
utcaképet, mögöttük védett hátsókert van.
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MAGASSÁG

Újtelepen a családi házak magassága 
közel azonos, földszint és tetőtérbeépítés 
az általános. 

A meglévő épületecck közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint a környezetükben jellemző. 
A túl magas vagy túl alacsony házak nem 
illeszkednek Újtelep világába.

TETŐ

Az Újtelepen lévő lakóházak tetőformája 
egyszerű, többségében az utca vonalára 
merőlegesen állított nyeregtető, így az 
épületek szabályosan az utcára „néznek” 
a főhomlokzatukkal. A területen a 
régebben épült házak esetében előfordul 
az egyszerű sátortető is.

Az új lakóház tetőformája illeszkedjen a 
területen gyakori egyszerű nyeregtető 
formához, amely L vagy T alakban 
oldalszárnnyal kiegészülhet. Nem ajánlott, 
az utca vonalával párhuzamosan futó 
tetőgerinc, és a bonyolult, összetett, 
tördelt tetőidom alkalmazása sem.
Kerülendő a tető megbontása erőteljes 
tetőidomokkal, tetőkiemelésekkel, 
tornyocskával.

Az új háznak a környezetében meglévőkhöz 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülnie.
Nem elfogadható a 35°-nál alacsonyabb, 
illetve 45°-nál magasabb hajlásszögű tető 
alkalmazása.
A fő épülettömegnek alárendelt, 
elsősorban a hátsókerthez kapcsolódó 
épületszárnyakon (pl. terasz) azonban 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.
Lapostetős épület nem illeszkedne Újtelep 
kialakult karakteréhez.

TEREPALAKÍTÁS

Újtelep alsó részének lankás területén 
egy telken belül nem adódik jelentős 
szintkülönbség.  Az épület terepre 
illesztése tereprendezés nélkül 
megoldható.

Újtelep felső részén érdemes eleve 
a terepre illesztve megtervezni az új 
épületet és kihasználni, hogy az épület 
így több szinten is megnyitható a kert 
felé. A lejtős terep figyelembevételével, 
gondosan megtervezett épület 
harmonikusan illeszkedik a tájba a terep 
jelentős változtatása nélkül. 
Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín 
megváltoztatása, ajánlott megoldás a 
lakóépület részleges bevágása a lejtős 
terepbe és a kitermelt földmennyiség 
rézsűvel csatlakozó leterítése az 
eredeti terepfelszínre. Ugyanakkor a 
szomszédos telkek környezetében és a 
telekhatárokon ekkor sem lehet a kialakult 
terepadottságokat megváltoztatni!
Nem elfogadható az olyan nagymértékű 
tereprendezés melynek következtében az 
épület teljes egészében terepfeltöltésre 
kerülne, ezáltal feltűnően kiemelkedne 
a szomszédos lakóházak közül. Nem 
elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezésekben a 
lezúduló csapadék károkat okoz. 
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Az Újtelepen lévő lakóházak tetőformája 
egyszerű, többségében az utca vonalára 

merőlegesen állított nyeregtető.

A területen a régebben épült házak esetében 
előfordul az egyszerű sátortető is.

Kerülendő a tető megbontása erőteljes 
tetőidomokkal, tetőkiemelésekkel, 

tornyocskával.
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ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

Újtelepen az épületek vakoltak és 
általában világos színűek. 
A homlokzatokon a világos tört-fehér és 
világos homok-sárga színű vakolt felületek 
illeszkednek a kialakult színvilághoz. Nem 
elfogadható az élénk, feltűnő, kirívó színek 
használata. Vakolt felületek színe csak 
akkor térjen el egymáshoz képest, ha 
síkbeli eltérés is van közöttük. Ez esetben 
is alkalmazzunk egymáshoz közel álló, 
rokon színpárokat.
Az épületek homlokzatain faburkolat csak 
körültekintéssel és választékos módon 
alkalmazható egyes fa épületszerkezetek 
megmutatásának formájában, – pl. a 
fedélszék látszó részei, a széldeszkák, 
a korlátok, az alátámasztások – vagy 
egy kisebb homlokzatfelület burkolása 
esetén a tömeg tagolása érdekében, 
– pl. oromrész, kiugró épületrész – de 
semmiképpen nem ajánlott a teljes épület 
fahomlokzattal történő  kialakítása.
A természetes kő használata az 
épületek lábazatán, kerítéshez javasolt. 
Burkolatként a homlokzat tagolásaként 
elfogadható.
A magastetőn az égetett agyag tetőcserép 
használata javasolt. A tetőfelületek 
fedésénél a rikító színű héjazat kerülendő.
A fémlemezfedések korcolt formában, 
természetes szürke színben, kiegészítő 
épületszerkezetek – pl. tetőfelépítmények 
– fedéseként megfelelők, illetve 
kisebb épületrészeken, különálló 

melléképületeken is elfogadhatóak, de 
teljes épület fedéseként ne alkalmazzuk!
Kerülendő a kevésbé igényes vagy 
a környékre nem jellemző fedések 
használata, mint pl.  bitumenes lemez 
fedés, palafedés, táblás lemezfedések.

HOMLOKZATKÉPZÉS

Újtelepen a homlokzatok tagolása 
változatos, de az általánosan 
megállapítható, hogy az utcai 
homlokzaton egy vagy két, néha három 
ablak szokott elhelyezkedni. A viszonylag 
széles utcai homlokzatok esetében az álló 
téglalap alakú ablakformák adnak jobb 
homlokzati arányokat, míg a fekvő téglalap 
formájú ablakok a homlokzat szélességét 
hátrányosan hangsúlyozzák. Ezért az álló 
téglalap formájú ablakok alkalmazása és 
közöttük falszakasz vagy pillér beiktatása 
javasolt.
Széles fekvő ablak elhelyezése az utcai 
homlokzaton nem elfogadható.
A lakóházhoz tartozó garázs elhelyezése 
napjaink gyakran jelentkező problémája. A 
házunk utcai homlokzata az utca járókelő-
it és a vendégeinket köszöntő, bennünket 
hazaváró arca az épületnek. Ezért az utcai 
homlokzat nem állhat egyetlen hatalmas 
garázskapuból. Az utcai homlokzat ablak-
szemei, és a bejárati ajtó védett kialakítása 
adják meg a ház barátságos megjelenését. 
Ajánlott a garázst hátra telepíteni, vagy az 
épület mellett, az utcára néző főhomlok-
zattól kissé hátrább húzva elhelyezni. 
Ha garázs csak az épület utca felőli oldalán 
helyezhető el, akkor nem elfogadható, 
hogy egybefüggő kettős garázskapu 
jelenjen meg az utcai homlokzaton. A 
garázskapu vagy nézzen oldalra, vagy 
az utca felé pillérrel megosztott két kapu 
kerüljön.

KERÍTÉS

Az Újtelepen a kerítések legtöbbször 
terméskőből készültek, alacsonyabb vagy 
magasabb tömör lábazattal, pillérekkel, 
szélesebb falszakasszal és közöttük 
áttört  – fém, esetleg fa szerkezetű 
– mezőkkel. Vannak téglalábazatos, 
téglapilléres kerítések is. A ház és a kerítés 
lábazata gyakran ugyanolyan terméskő, 
ez követendő.
Az Újtelepen tömör kerítéslábazat építése 
rakott terméskőből javasolt, ragasztott 
kőlap burkolat nem ajánlott. A tömör 
kőkerítés magassága nem lehet több, mint 
a magasabb terepcsatlakozástól mért 1,5 
méter.
Pillérekből álló kialakítás esetén a lábazat 
és a pillérek anyaga lehet vakolt falazat, 
tégla, kő, de nyers beton csak a lábazaton 
alkalmazható, a pilléren nem.
A pillérek közötti mező lehet fém vagy 
fa, de mindig áttört szerkezetből. A 
kerítés teljes felületére nézve kell 50%-os 
áttörtségnek teljesülnie!
A fém szerkezetű mező lehetőleg egyszerű 
pálcákból álljon. 
A fa szerkezetű mező lécei, deszkái 
szélezett, gyalult anyagból készüljenek.
Drótháló, nádfonat nem alkalmazható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a 
belátást csökkenteni akarjuk, ezt 
növényzettel érhetjük el.Nádszövettel, 
táblás szerkezetekkel való takarás nem 
elfogadható.
A kerítés színe ne legyen rikító.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Újtelep



45

A természetes kő használata az épületek 
lábazatán, vagy burkolatként a homlokzat 

tagolásaként javasolt.

Az épületek homlokzatain faburkolat csak 
körültekintéssel és választékos módon 
alkalmazható, kisebb homlokzatfelület 

burkolása esetén a tömeg tagolása 
érdekében: oromrészen, kiugró épületrészen.

A ház és a kerítés lábazata gyakran 
ugyanolyan terméskő, ez követendő.

A homlokzatokon a világos tört-fehér és 
világos homok-sárga színű vakolt felületek 

illeszkednek a kialakult színvilághoz.
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KÁLVÁRIA KÖRNYÉKE

A Kálvária környéke részben lankás 
domborron részben mélyebben fekvő 
sík területen fekszik. Telekszerkezete a 
Kálvária közvetlen közelében a lakóház 
építésnek megfelelően kialakult, de a 
mélyebben fekvő részeken még a korábbi 
nadrágszíjas telekszerkezet átalakulása 
szükséges. Elhúzódó fokozatos beépülése 
során változatos, vegyes hangulatú házak 
terítik be. Az alábbi arculati ajánlások 
a közös tulajdonságok kiemelésével az 
egységes településkép felé igyekszenek 
terelni a további beépítéseket.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

A Kálvária környékén a legtöbb ház 
oldalhatáron áll, néhány azonban 
szabadon álló módon helyezkedik el. 
Az oldalhatáron álló épületek az északi 
telekhatárhoz épültek, így a telek délies 
oldalán összefüggő kertsáv alakul ki. A 
szélesebb telkeken szabadon álló házak 
körül szintén megfelelő kertrészek 
találhatók. A házak előtt előkert marad az 
utca felé, mögöttük védett hátsókert van.
Az újonnan épülő ház az oldalhatárhoz 
illeszkedő építési helyen belül szabadon 
elhelyezkedhet, de ez előkerti építési 
vonalhoz illeszkedjen: a Hársfa utcában 3 
méter, máshol 5 méter előkert alakuljon 
ki. Az épület az oldalsó telekhatárral 
párhuzamosan álljon. 
Kerülendő az oldalsó telekhatárral nem 
párhuzamosan elhelyezett alaprajz.
Téglalap alaprajzú, az utcára merőleges 
gerincű nyeregtetős, oromfalas főtömeg 
kialakítása javasolt. 
Az épület utcai homlokzata ne 
legyen túl széles, de ha nagyobb 
épületszélességet szeretnénk, akkor az 
épület utcai homlokzatától hátrébb húzott 
keresztirányú épületrésszel L vagy T alakra 
egészíthetjük ki az alaprajzot. Ez meglévő 
épület bővítése esetén is jó megoldás.
Kerülendő a közel négyzetes vagy az 
utcával párhuzamosan szélesebb tömeg.

TEREPALAKÍTÁS

A Kálvária környékének lankás területén 
egy telken belül nem adódik jelentős 
szintkülönbség. Az épület terepre illesztése 
tereprendezés nélkül megoldható.
Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín 
megváltoztatása, ajánlott megoldás a 
lakóépület részleges bevágása a lejtős 
terepbe és a kitermelt földmennyiség 
rézsűvel csatlakozó leterítése az 
eredeti terepfelszínre. Ugyanakkor a 
szomszédos telkek környezetében és a 
telekhatárokon ekkor sem lehet a kialakult 
terepadottságokat megváltoztatni!
Nem elfogadható az olyan nagymértékű 
tereprendezés melynek következtében az 
épület teljes egészében terepfeltöltésre 
kerülne, ezáltal feltűnően kiemelkedne a 
szomszédos lakóházak közül.
Nem elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezésekben a 
lezúduló csapadék károkat okoz.
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Elhúzódó fokozatos beépülése során 
változatos, vegyes hangulatú házak terítik be.

Téglalap alaprajzú, az utcára merőleges 
gerincű nyeregtetős, oromfalas főtömeg 

kialakítása javasolt. 

Amennyiben a telek adottságai miatt mégis 
szükséges a terepfelszín megváltoztatása, 

ajánlott megoldás a lakóépület részleges 
bevágása a lejtős terepbe.

MAGASSÁG

A Kálvária környékén a családi házak 
magassága közel azonos, földszint és 
tetőtérbeépítés az általános. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló magassággal kell épülniük, mint 
a környezetükben jellemző. A túl magas 
vagy túl alacsony házak nem illeszkednek 
a Kálvária környékének világába.
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TETŐ

A Kálvária környékén a lakóházak 
tetőformája többségükben egyszerű, vagy 
L vagy T alakban bővített nyeregtető. 
Az új lakóház tetőformája illeszkedjen a 
területen gyakori egyszerű nyeregtető 
formához, amely L vagy T alakban 
oldalszárnnyal kiegészülhet. Nem ajánlott 
a sátortető, és a bonyolult, összetett, 
tördelt tetőidom alkalmazása sem.
Kerülendő a tető megbontása erőteljes 
tetőidomokkal, tetőkiemelésekkel, 
tornyocskával.
Az új háznak a környezetében meglévőkhöz 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülnie.
Nem elfogadható a 35°-nál alacsonyabb, 
illetve 45°-nál magasabb hajlásszögű tető 
alkalmazása.
A fő épülettömegnek alárendelt, 
elsősorban a hátsókerthez kapcsolódó 
épületszárnyakon (pl. terasz) azonban 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.
Lapostetős épület nem illeszkedne a 
Kálvária környékén kialakuló karakterhez.

HOMLOKZATKÉPZÉS

A Kálvária környékén a homlokzatok 
tagolása változatos, de az általánosan 
megállapítható, hogy az utcai 
homlokzaton egy vagy két, néha három 
ablak szokott elhelyezkedni. A viszonylag 
széles utcai homlokzatok esetében az álló 
téglalap alakú ablakformák adnak jobb 
homlokzati arányokat, míg a fekvő téglalap 
formájú ablakok a homlokzat szélességét 
hátrányosan hangsúlyozzák. Ezért az álló 
téglalap formájú ablakok alkalmazása és 
közöttük falszakasz vagy pillér beiktatása 
javasolt.
Széles fekvő ablak elhelyezése az utcai 
homlokzaton nem elfogadható.
A lakóházhoz tartozó garázs elhelyezése 
napjainkban gyakran jelentkező probléma. 
A házunk utcai homlokzata az utca 
járókelőit és a vendégeinket köszöntő, 
bennünket hazaváró arca az épületnek. 
Ezért az utcai homlokzat nem állhat 
egyetlen hatalmas garázskapuból. Az 
utcai homlokzat ablakszemei, és a bejárati 
ajtó védett kialakítása adják meg a ház 
barátságos megjelenését. Ajánlott a 
garázst hátra telepíteni, vagy az épület 
mellett, az utcára néző főhomlokzattól 
kissé hátrébb húzva elhelyezni. 
Ha garázs csak az épület utca felőli oldalán 
helyezhető el, akkor nem elfogadható, 
hogy egybefüggő kettős garázskapu 
jelenjen meg az utcai homlokzaton. A 
garázskapu vagy nézzen oldalra, vagy az utca 
felé pillérrel megosztott két kapu kerüljön.

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

A Kálvária környékén az épületek vakoltak 
és általában világos színűek.

A homlokzatokon a világos tört-fehér és 
világos homok-sárga színű vakolt felületek 
illeszkednek a kialakult színvilághoz. Nem 
elfogadható az élénk, feltűnő, kirívó színek 
használata.
Vakolt felületek színe csak akkor térjen 
el, ha síkbeli eltérés is van közöttük. Ez 
esetben is alkalmazzunk egymáshoz közel 
álló, rokon, egymáshoz harmonikusan 
viszonyuló színpárokat.

Az épületek homlokzatain faburkolat csak 
körültekintéssel és választékos módon 
alkalmazható egyes fa épületszerkezetek 
megmutatásának formájában, – pl. a 
fedélszék látszó részei, a széldeszkák, 
a korlátok, az alátámasztások – vagy 
egy kisebb homlokzatfelület burkolása 
esetén a tömeg tagolása érdekében, 
– pl. oromrész, kiugró épületrész – de 
semmiképpen nem ajánlott a teljes épület 
fahomlokzattal történő  kialakítása.

A természetes kő és a natur tégla 
használata az épületek lábazatán, vagy 
burkolatként a homlokzat tagolásaként 
javasolt.

A magastetőn az égetett agyag tetőcserép 
használata javasolt. A tetőfelületek 
fedésénél a rikító színű héjazat kerülendő.

A fémlemezfedések korcolt formában, 
természetes szürke színben, kiegészítő 
épületszerkezetek (pl. tetőfelépítmények) 
fedéseként megfelelőek, illetve 
kisebb épületrészeken, különálló 
melléképületeken is elfogadhatóak, de 
teljes épület fedéseként ne alkalmazzuk!
Kerülendő a kevésbé igényes vagy 
a környékre nem jellemző fedések 
használata, mint pl.  bitumenes lemez 
fedés, palafedés, táblás lemezfedések.
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Nem elfogadható a 35 foknál alacsonyabb, 
illetve 45 foknál magasabb hajlásszögű tető 

alkalmazása.
A fő épülettömegnek alárendelt, elsősorban 

a hátsókerthez kapcsolódó épületszárnyakon 
(pl. terasz) azonban elfogadható lehet a 35°-

nál alacsonyabb hajlású tető.

Az új lakóház tetőformája illeszkedjen a 
területen gyakori egyszerű nyeregtető 

formához, amely L vagy T alakban 
oldalszárnnyal kiegészülhet. 

Az álló téglalap formájú ablakok alkalmazása 
és közöttük falszakasz vagy pillér beiktatása 

javasolt.
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KERÍTÉS ÉS TÁMFAL

Az Kálvária környékén a kerítések igen 
vegyesfélék. Jellemző anyag itt is a 
terméskő, acsonyabb vagy magasabb 
tömör lábazattal, pillérekkel, szélesebb 
falszakasszal és közöttük áttört  – fém, 
esetleg fa szerkezetű – mezőkkel. Vannak 
téglalábazatos, téglapilléres kerítések is.

Kálvária környékén tömör kerítéslábazat 
építése rakott terméskőből javasolt, 
ragasztott kőlap burkolat nem ajánlott. 
A tömör kőkerítés magassága nem lehet 
több, mint a magasabb terepcsatlakozástól 
mért 1,5 méter.
Pillérekből álló kialakítás esetén a lábazat 
és a pillérek anyaga lehet vakolt falazat, 
tégla, kő, de nyers beton csak a lábazaton 
alkalmazható, a pilléren nem.
A pillérek közötti mező lehet fém vagy 
fa, de mindig áttört szerkezetből. A 
kerítés teljes felületére nézve kell 50%-os 
áttörtségnek teljesülnie!
A fém szerkezetű mező lehetőleg egyszerű 
pálcákból álljon. 
A fa szerkezetű mező lécei, deszkái 
szélezett, gyalult anyagból készüljenek.
Drótháló, nádfonat nem alkalmazható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a 
belátást csökkenteni akarjuk, ezt 
növényzettel érhetjük el.Nádszövettel, 
táblás szerkezetekkel való takarás nem 
elfogadható.
A kerítés színe ne legyen rikító.
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FALU DÉLI VÉGE

A falu déli végének arculata a falu többi 
részétől eltérő irányban fejlődött az 
utóbbi évtizedekben: ligetes, villa jellegű 
beépítéssel kíséri a faluba beérkező 
országút keleti oldalát. Hangulatát a tágas 
előkertek és a mögöttük húzódó nagyobb 
épülettömegek határozzák meg annak 
ellenére, hogy van köztük még néhány 
régebbi keskeny kis ház is.
Arculatát a továbbiakban is érdemes a 
villás hangulat fenntartásával alakítani.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

A falu déli végén a beépítési mód 
oldalhatáron álló, az épületek az északi 
telekhatárhoz épültek, így a telek délies 
oldalán összefüggő kertsáv alakul 
ki. A házak előtt változó mélységű, 
szép zöld előkert díszíti az utcaképet, 
mögöttük védett hátsókert nyúlik hátra. 
Az újonnan épülő ház az oldalhatárhoz 
illeszkedő építési helyen belül szabadon 
elhelyezkedhet, előkertjével a szomszédok 
előkerti vonalához igazodjon, de legalább 
5 méter mély legyen.
Az épület álljon az oldalsó telekhatárral 
párhuzamosan. 
Kerülendő az oldalsó telekhatárral nem 
párhuzamosan elhelyezett alaprajz.
A faluban alapvetően szokásos, hosszabb 
oldalával hátranyúló épülettömeg itt is 
jó megoldás, de a villás környezetben az 
épület a négyzetes alaprajzot is elérheti.

TEREPALAKÍTÁS

A falu déli végén az utca felé egyenletesen 
lejtő terepenérdemes eleve a terepre 
illesztve megtervezni az új épületet 
és kihasználni, hogy az épület így több 
szinten is megnyitható a kert felé. A lejtős 
terep figyelembevételével, gondosan 
megtervezett épület harmonikusan 
illeszkedik a tájba a terep jelentős 
változása nélkül. 

Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín 
megváltoztatása, ajánlott megoldás a 
lakóépület részleges bevágása a lejtős 
terepbe és a kitermelt földmennyiség 
rézsűvel csatlakozó leterítése az 
eredeti terepfelszínre. Ugyanakkor a 
szomszédos telkek környezetében és a 
telekhatárokon ekkor sem lehet a kialakult 
terepadottságokat megváltoztatni!
Nem elfogadható az olyan nagymértékű 
tereprendezés melynek következtében az 
épület teljes egészében terepfeltöltésre 
kerülne, ezáltal feltűnően kiemelkedne a 
szomszédos lakóházak közül.
Nem elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezésekben a 
lezúduló csapadék károkat okoz .
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Tömör kerítés csak akkor lehet 1,5 méternél 
magasabb, ha rakott terméskőből épül.

A házak előtt változó mélységű, szép zöld 
előkert díszíti az utcaképet.

A faluban alapvetően szokásos, hosszabb 
oldalával hátranyúló épülettömeg itt is jó 

megoldás, de a villás környezetben az épület 
a négyzetes alaprajzot is elérheti.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Falu déli vége

TETŐ

A falu déli végén a lakóházak tetőformája 
többségükben egyszerű, vagy L vagy T 
alakban bővített nyeregtető. 
Az új lakóház tetőformája illeszkedjen a 
területen gyakori egyszerű nyeregtető 
formához, amely L vagy T alakban 
oldalszárnnyal kiegészülhet, de 
elképzelhető kontyolt tető,  a sátortető 
alkalmazása is. A a bonyolult, összetett, 
tördelt tetőidom azonban kerülendő.
Kerülendő a tető megbontása erőteljes 
tetőidomokkal, tetőkiemelésekkel. 
Tornyokat ne építsünk! Az esetleges 
kiugró épületrészeket a fő tetőidomon 
belül arányosan kicsi formákkal fedjük!
Az új háznak a környezetében meglévőkhöz 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülnie.
Nem elfogadható a 35°-nál alacsonyabb, 
illetve 45°-nál magasabb hajlásszögű tető 
alkalmazása.
A fő épülettömegnek alárendelt, 
elsősorban a hátsókerthez kapcsolódó 
épületszárnyakon (pl. terasz) azonban 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.
Lapostetős épület nem illeszkedne a falu 
déli végén  kialakuló karakterhez.
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MAGASSÁG

A falu déli végén a házak magassága 
alapvetően kétféle: a régebbi kisebb 
házak földszintesek, a nagyobb, villaszerű 
épületek kiemelt földszintje fölött 
tetőtérbeépítés van.  
A meglévő épületek közé épülő új házak 
a nagyobb, villaszerű épületekhez 
igazodjanak, de ne legyenek magasabbak 
a meglévő nagyobb épületeknél. A túl 
magas vagy túl alacsony házak nem 
illeszkednek a falu déli végének formálódó 
villajellegű világába.

HOMLOKZATKÉPZÉS

A falu déli végén az épületek 
homlokzatképzése változatos, de az 
általánosan megállapítható, hogy a 
homlokzatot erőteljes lábazat, egymástól 
elválasztott ablakok és homlokzati 
anyagváltások tagolják. A viszonylag 
széles utcai homlokzatok esetében az álló 
téglalap alakú ablakformák adnak jobb 
homlokzati arányokat, míg a fekvő téglalap 
formájú ablakok a homlokzat szélességét 
hátrányosan hangsúlyozzák. Ezért az álló 
téglalap formájú ablakok alkalmazása és 
közöttük falszakasz vagy pillér beiktatása 
javasolt.
Széles fekvő ablak elhelyezése az utcai 
homlokzaton nem elfogadható.
A lábazat vagy egyéb homlokzati 
felület anyagváltással történő 
tagolása, párkány, vagy pilaszter 
jellegű hangsúlyok alkalmazása 
szerencsésen befolyásolhatják a 
homlokzati arányokat, a magasság vagy 
a szélesség megosztásában segítenek. 
A tagolás túlzott alkalmazása, aprólékos 
díszítettség, sokféle anyag használata 
azonban kerülendő.
A garázs telepítése itt is kiemelt figyelmet 
kíván! Jó megoldás, ha a garázs részben földbe 
süllyesztett pinceszintre kerül az épület fő 
tömegén belül úgy, hogy a főhomlokzatnak 
mégsem a garázskapu a meghatározó 
eleme. (pl picit hátrébb ugrik, árnyékba kerül a 
legalsó szint). De a nagyobb telkeken kerülhet 
a garázs hátrébb, oldalra néző kapuval.

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

A falu déli végén az épületek vakoltak és 
általában világos színűek. Mint ahogy 
egész Pilisszántón, ezen a településrészen 
is jellemző anyag a terméskő.

A homlokzatokon a világos tört-fehér és 
világos homok-sárga színű vakolt felületek 
illeszkednek a kialakult színvilághoz. Nem 
elfogadható az élénk, feltűnő, kirívó színek 
használata.
Vakolt felületek színe csak akkor térjen 
el, ha síkbeli eltérés is van közöttük. Ez 
esetben is alkalmazzunk egymáshoz közel 
álló, rokon, egymáshoz harmonikusan 
viszonyuló színpárokat.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Falu déli vége

KERÍTÉS

A falu déli végén a kerítések igen 
vegyesfélék. Előfordulnak a terméskőből 
épült magas kerítésfalak, és alacsonyabb 
áttört kerítések is.
A falu déli végén tömör kerítéslábazat 
építése rakott terméskőből javasolt, 
ragasztott kőlap burkolat nem ajánlott. 
Tömör kerítés csak akkor lehet 1,5 méternél 
magasabb, ha rakott terméskőből 
épül, illetve ha igazodik a szomszédos 
kerítésekhez. Pillérekből álló kialakítás 
esetén a lábazat és a pillérek anyaga 
lehet vakolt falazat, tégla, kő, de nyers 
beton csak a lábazaton alkalmazható, a 
pilléren nem. A legegyszerűbb, kézenfekvő 
megoldás, ha kerítésnek alacsony 
terméskőfalat építünk.
A pillérek közötti mező lehet fém vagy 
fa, de mindig áttört szerkezetből. A 
kerítés teljes felületére nézve kell 50%-os 
áttörtségnek teljesülnie!
A fém szerkezetű mező lehetőleg egyszerű 
pálcákból álljon. 
A fa szerkezetű mező lécei, deszkái 
szélezett, gyalult anyagból készüljenek.
Drótháló, nádfonat nem alkalmazható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a 
belátást csökkenteni akarjuk, ezt 
növényzettel érhetjük el.Nádszövettel, 
táblás szerkezetekkel való takarás nem 
elfogadható.
A kerítés színe ne legyen rikító.



53

Az épületek homlokzatain faburkolat csak 
körültekintéssel és választékos módon 
alkalmazható egyes fa épületszerkezetek 
megmutatásának formájában (pl. a 
fedélszék látszó részei, a széldeszkák, a 
korlátok, az alátámasztások),
vagy egy kisebb homlokzatfelület 
burkolása esetén a tömeg tagolása 
érdekében (oromrész, kiugró épületrész),
de semmiképpen nem ajánlott a teljes 
épület fahomlokzattal történő  kialakítása.
Kerüljük a durva megmunkálású, rusztikus 
hatást keltő, illetve a fa szerkezeteket, pl. 
boronafalakat imitáló, de pusztán díszítést 
szolgáló fa burkolatokat.
A természetes kő és natur tégla használata 
az épületek lábazatán, vagy burkolatként 
a homlokzat tagolásaként javasolt. 
A magastetőn az égetett agyag tetőcserép 
használata javasolt. A tetőfelületek 
fedésénél a rikító színű héjazat nem 
elfogadható.
A fémlemezfedések korcolt formában, 
természetes szürke színben, kiegészítő 
épületszerkezetek (pl. tetőfelépítmények) 
fedéseként megfelelőek. Kisebb 
épületrészeken, illetve különálló 
melléképületeken is elfogadhatóak, de 
teljes épület fedéseként ne alkalmazzuk!
Kerülendő a kevésbé igényes vagy 
a környékre nem jellemző fedések 
használata, mint pl.  bitumenes lemez 
fedés, palafedés, táblás lemezfedések.

Az új lakóház tetőformája illeszkedjen a 
területen gyakori egyszerű nyeregtető 

formához, amely L vagy T alakban 
oldalszárnnyal kiegészülhet, de elképzelhető 

kontyolt tető,  a sátortető alkalmazása is.

Mint ahogy egész Pilisszántón, ezen a településrészen is jellemző anyag a terméskő. A legegyszerűbb, kézenfekvő megoldás, ha 
kerítésnek alacsony terméskőfalat építünk.

A homlokzatokon a világos tört-fehér és 
világos homok-sárga színű vakolt felületek 

illeszkednek a kialakult színvilághoz.

A homlokzatot erőteljes lábazat, egymástól 
elválasztott ablakok és homlokzati 

anyagváltások tagolják.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Falu déli vége
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AKÁCOS KÖRNYÉKE

Az akácos lakóterület a néhány meglévő 
telken kívül önkormányzati tulajdonban 
lévő, telekszerkezetileg még ki nem 
alakított bozótos terület. Szociális célú 
lakótelkek kialakítása elképzelhető. 
Arculatára vonatkozóan a szomszédos 
Újtelepre vonatkozó ajánlásokat érdemes 
figyelembe venni.

A temető északi része, amelyet 
mostanában használnak, rendezett, de 
a déli részen értékes építményeket és 
sírköveket takar az elvadult növényzet. 
A terület megtisztítása során az értékek 
védelméről is gondoskodni kell, érdemes 
lenne a felhagyott sírok régi köveit egy 
alkalmas helyre bemutatható módon 
összegyűjteni.
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Érdemes lenne a felhagyott sírok régi köveit 
egy alkalmas helyre bemutatható módon 

összegyűjteni.

A csobánkai temető kiállított régi sírkövei.
Az Akácos területén még csak néhány 

meglévő telek épült be.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Akácos környéke
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mészégető kemence szabadtéri múzeumban
(Svájc, Zweilütschinen)

A mészégető kemencék, a hozzájuk tartozó 
kémény megőrzése, bemutatásra alkalmas 

felújítása a falu turisztikai vonzerejét 
növelhetnék.

KŐŐRLŐ KÖRNYÉKE

A terület sajátos, kőhöz kapcsolódó 
funkciója, érdekes ipari emlékei és festői 
környezete minden mástól különböző 
lehetőségeket rejt magában. Fejlesztését 
egyedileg megformált arculattal kell 
elvégezni sajátos, magas építészeti és 
tájépítészeti színvonallal.

A mélyen futó vízmosás megtisztítása, 
átjárható összekapcsolása a feljebb lévő 
területekkel és a falu közepe felé haladó 
szakasszal a vizek lefolyásának rendezése 
mellett turisztikai szerepet is jelent.
A mészégető kemencék, a hozzájuk tartozó 
kémény megőrzése, bemutatásra alkalmas 
felújítása a falu turisztikai vonzerejét 
növelhetnék. Ehhez azonban a terület 
hulladékoktól és elvadult növényzettől 
való megtisztítása szükséges. A kőörlő, 
építőanyag-kereskedő funkciót érdemes 
lenne további, kőhöz kapcsolódó 
vállalkozásokkal kiegészíteni (kő 
kereskedés, kőmegmunkálás) úgy, hogy 
azok a turizmus számra is látványosságot 
jelentsenek.

Lakófunkció önálló letelepítése nem 
javasolt, de a turizmust idevonzó 
fejlesztés, vendéglátó funkciók 
(panzió, zarándok szállás, vendéglő, 
sportfelszerelés kölcsönzés, javítás) 
telepítése esetén kiegészítő, a fenntartás 
érdekében szükséges lakás elhelyezhető. 

Új épület építése esetén a tömegformálás 
a terepre illesztés és a tájképben való 
illeszkedő megjelenés szempontjai szerint 
kell, hogy történjék.
Anyaghasználat tekintetében a faluban 
hagyományos építőanyagok használatát 
kell előnyben részesíteni, de a kő 
alkalmazása kifejezetten ajánlott.

Az arculatformálás egyedi módja miatt 
helyi mintaadó példa nincs, azonban 
Magyaroszágon is, és külföldön is 
találni fölhagyott ipari terület és annak 
természeti környezetére jól reagáló 
építészeti megoldásokat.
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OROSDY KASTÉLY 

ÉS SZIKLASZÍNHÁZ 

KÖRNYÉKE

A kastélyépület elvesztette eredeti 
romantikus arculatát és az épülethez 
tartozó sajátos kiegészítő építmények, 
medence, vízmelegítő, szökőkutas park 
pusztulásra ítélten bújnak meg a fák 
között. Felújítása, sajátos arculata egyedi 
megoldásokat kíván.

A kőbánya rekultivációjaként kialakult 
sziklaszínház infrastruktúrája megoldatlan. 
A messziről látható tájseb enyhítését 
a rekultiváció során meg kell oldani. A 
sziklaszínház megfelelő működtetéshez 
építést is jelentő fejlesztésre van 
szükség. Tájképi kitettsége miatt itt 
csak a sziklaszínház üzemeltetéséhez, 
fenntartásához szükséges, épületnek 
nem minősülő építmény, közmű, világítás 
műtárgyai, helyezhetők el, valamint 
raktározás és mobil illemhely elhelyezése 
céljából kőből épített, legalább részlegesen 
a sziklafalba süllyesztett, az illemhely 
illetve a raktározás látványbeli takarását 
szolgáló, 50 m2-nél nem nagyobb 
alapterületű építmény. Kialakításuk egyedi 
arculati megoldásokat kíván!
A sziklaszínház alatti terület szélén 
önkormányzati telken használaton 
kívüli, magántulajdonú felépítmények, 
téglaépület és fémcsarnok áll. Ezek 

hasznosítása nehezen megoldható 
feladat a tulajdoni viszonyok miatt. A 
téglaépület szálláshelyként, vendéglőként 
is működhetne, a csarnok rendezvények 
számára alkalmassá tehető megfelelő 
ajtók, ablakok alkalmazásával. A csarnok 
településképi megjelenése nem kedvező, 
élénk kék színe zavaró. Az épületek 
hasznosítása, felújítása során a település 
arculati jellemzőit figyelembe vevő, de 
egyedi építészeti megoldások alkalmazása 
szükséges.

Az arculatformálás egyedi módja miatt 
helyi mintaadó példa nincs, azonban 
Magyaroszágon is, és külföldön is 
találni fölhagyott ipari terület és annak 
természeti környezetére jól reagáló 
építészeti megoldásokat.

Pilsszántó öröksége, régészeti és ipari 
hagyatéka bőven ad lehetőséget arra, 
hogy a település turisztikai vonzerejét 
növelje. Az értékes hagyatékok 
számára a bemutatásra alkalmas és 
vonzó környezetet kellene teremteni. 
Az elhagyott mészégetők, a kőörlő, 
a sziklaszínház, és az Orosdy kastély 
környezeteinek rendezése és az 
értékek kedvező bemutatása még nagy 
hiányosság a lehetőségekhez képest.
Ameddig az örökségeket és hagyatékokat 
méltó környezet nem veszi körül, addig  
további jelképek elhelyezése fölösleges a 
szimbólumakkal már amúgy is túlterhelt 
környezetben.
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Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Orosdy kastély és sziklaszínház környéke
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Mátraverebély melleti Szentkút 
zarándokközpontja Nagy Tamás tervei 
szerint

Sziklaszínház látványai az olasz 
AM3 Architetti Associati és Cannone 
Architetti építészirodák tervei szerint

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Orosdy kastély és sziklaszínház környéke
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PASZINKI, NAD HUMNI, NOVOSZÁDEK

A hegyaljai kertes területek a Hosszúhegy 
oldalán fekszenek, de telekszerkezetük a 
három területrészen különböző. A Paszinki 
kertes területnek szabályos utcahálózata 
van, és szabályos, lényegében egyforma 
szélességű telkei vannak. Nad Humni és 
Novoszádek utcái szervesen igazodnak a 
lejtős terephez, amelyekre a Nad Humni 
területén nagyon keskeny és pici telkek, 
míg Novoszádek területén nagyobb, 
hosszabb és itt-ott szélesebb telkek 
fűződnek fel.
A kertes területek telkein az építési 
lehetőségek szerények, de nem egészen 
egyformák: Paszinki területén 5% 
beépítettséggel gazdasági és üdülő 
épületek is elhelyezhetők, míg Nad Humni 
és Novoszádek területén csupán bizonyos 
teleknagyság fölött, és csak a kertművelés 
számára szükséges kisméretű, gazdasági 
jellegű épületek építése megengedett 3%-
os mértékig. (Csak egy kisebb területrész 
van, ahol 7000 m2-nél nagyobb telken 
lakóház is elhelyezhető.)
A kialakult állapot a megengedett beépítési 
lehetőségektől eltérő képet mutat: sokfelé 
láthatók olyan házak, amelyekben laknak, 
de a településfejlesztés irányai egyik 
területre sem jelölik ki a lakóterületté 
fejlesztést. Az érvényben lévő építési 
szabályok a burjánzóan indult építkezés 
visszafogását célozzák.

HEGYALJA, KERTES TERÜLET

TÁJKÉPI LÁTVÁNY

Paszinki esetében a szabályosan kiosztott 
telkeken egyenletesen jelennek meg a dús 
lombú kertekkel körülvett kicsi épületek.

Nad Humni és Novoszádek jellegét a 
nagyon laza beépítés határozza meg: 
kisebb telkeken nem lehet épületet 
elhelyezni, nagyobb telkeken egy- egy 
korlátozott méretű épület állhat. Ez a 
szabályozás a sok irányból rálátást kínáló 
kiterjedt hegyoldalon ritkásan elszórt 
pici épülettömegek látványát kívánja 
meghatározni és ezen a szinten meg is 
tartani. Egy-egy nagyobb épülettömeg 
azonban már belekerült e képbe, és 
különösen felhívja a figyelmet arra, hogy 
ilyen épületek szaporodásával a hegyoldal 
tájképi látványa veszélybe kerülne. A 
lakóház méretű épületeknek a faluban van 
a helyük, itt csak kisebb tömegeket tud 
befogadni a táj.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

TEREPRENDEZÉS, TELEPÍTÉS, TÖMEG

A hegyaljai kertes területeken változó 
mértékben, de mindenütt lejtős terepre 
kell számítani. A természeti környezetbe 
ágyazott kertes területeken az épületek 
terepre illesztése elengedhetetlen 
követelmény. Sem az épület elhelyezése, 
sem a megközelítése érdekében ne 
kerüljön sor a terep megváltoztatásra.
A kisméretű épületek elhelyezését úgy kell 
megoldani a szabadon álló építési helyen 
belül, hogy a teleknek az építésre és a 
megközelítésre legalkalmasabb részére 
kerüljön. Ezért ezeken a területeken 
nincsen kötött előkerti építési vonal, az 
épület az építési helyen belül bárhol állhat. 
Javasolt azonban hogy az épület alaprajza 
az oldalhatárral párhuzamos rendben 
merőleges rendszerű legyen. Ne álljon 
az épület az oldalhatárral szöget bezáró 
módon.
A kisméretű gazdasági épületek, kerti 
kisházak kertilakok tömege általában 
egyszerű, téglalap alaprajzra illesztett 
tömeg. Az erősen tagolt épülettömeg 
kerülendő.
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A Hegyalján csak kisebb tömegeket tud 
befogadni a táj.

Az épület megközelítése érdekében ne 
kerüljön sor a terep megváltoztatásra.

A kisméretű gazdasági épületek, kerti 
kisházak tömege általában egyszerű, 

téglalap alaprajzra illesztett nyereg vagy 
félnyeregtetős tömeg.
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MAGASSÁG ÉS TETŐ

A gazdasági, hétvégi épületek esetében a 
kisebb homlokzat magasság lesz arányos 
az alaprajzi kiterjedéssel. Nem elfogadható 
a pici alapterületre felhúzott aránytalanul 
magas homlokzat.
Apró, jellemzően nyaraló jellegű 
házaknál elfogadható a hagyományostól 
eltérő kishajlású, asszimetrikus vagy 
félnyeregtető is. A 45⁰-nál meredekebb 
hajlású tető kis méretű épületen 
elfogadható, ha az eresz vonala a terep 
fölött 1 méternél nem magasabb.
Nagyobb méretű nyeregtetős épület 
főtömegén azonban a tetőszerkezet 
hajlásszöge 35⁰-nál kisebb és 45⁰-
nál nagyobb nem lehet, de egy kisebb 
kiegészítő épületrészen 35⁰-nál kisebb 
hajlású tető kialakítható.

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

A kertes területeken a hagyományos 
falazott vakolt homlokzatok mellett 
gyakoriak a fából épült, vagy fával burkolt 
homlokzatok is. Téglával vagy terméskővel 
burkolt részleteket, lábazatokat is 
találunk. Ezek az építőanyagok jól illenek a 
kertes területekhez. A táblás kőburkolat, a 
teljes homlokzat tégla burkolása azonban 
nem ide való, kerülendő.
A kerti kisházak tetőfedése nagyon 
változatos és ez el is fogadható, de 
kerülendők az élénk színek, bármilyen 
héjazat alkalmazása mellett döntünk is.
A tetőhéjazatként elsősorban a 
cserépfedés ajánlott. A műanyag 
táblás fedés és fém táblás fedés nem 
elfogadható.

KERÍTÉS ÉS TÁMFAL

A Hegyalja és kertes terület telekeit 
általában áttört, laza kerítések övezik. A 
kerítéseknek ez a jellege fenntartandó 
és kövtendő, hiszen nem lenne előnyös 
a környező természetet, vagyis a kertek 
összeföggő egységét tömör, magas 
kerítésfalakkal fölszabdalni.
Hegyalja, kertes területen áttört 
kerítést építsünk dróthálóból, 
fémpálcákból, falécekből, illetve ajánlott 
a kerítésépítmény mellett –vagy helyett– 
sövény telepítése. A kerítés színe nem 
lehet rikító.
A lejtős terep miatt kisebb támfalak 
megejelnése  a kerten belül elfogadható.
Ennek anyaga helyi terméskő legyen, és 
ne legyen 1,5 méternél magasabb.
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Ajánlott a kerítésépítmény mellett –vagy 
helyett– sövény telepítése.

A kerti támfalak anyaga helyi terméskő 
legyen, és ne legyen 1,5 méternél magasabb.

A lejtős terep miatt kisebb támfalak 
megejelnése  a kerten belül elfogadható.

A tető gerince a lejtéssel párhuzamos legyen, 
hogy a ház az oromfallal nézzen a lejtő felé.

A tetőhéjazatként elsősorban a cserép fedés 
ajánlott.

Gyakoriak a fából épült, vagy fával burkolt 
homlokzatok is.

Hegyalja, kertes területen áttört kerítést 
építsünk dróthálóból, fémpálcákból vagy 

falécekből. A kerítés színe nem lehet rikító.
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PLACSKÓ

Placskó kertes területén a telkek beépítési 
lehetőségei szerények: csak a kertművelés, 
hétvégi kertészkedés számára szükséges 
kisméretű, gazdasági jellegű épületek 
építése megengedett 3%-os mértékig. 
A kialakult állapot a megengedett beépítési 
lehetőségektől eltérő képet mutat: sokfelé 
láthatók olyan házak, amelyekben laknak, 
de a településfejlesztés irányai erre a 
területre nem jelölik ki a lakóterületté 
fejlesztést.

TÁJKÉPI LÁTVÁNY

Placskó területére már Solymártól kezdve 
rá lehet látni, szabályos beépítésének 
rasztere messziről megmutatkozik: 
az egyenletesen kiosztott telkeken 
ritmusosan jelennek meg a dús lombú 
kertekkel körülvett kicsi épületek. Egy-
egy nagyobb épülettömeg azonban 
különösen felhívja a figyelmet arra, hogy 
ilyen épületek szaporodásával Placskó 
hegyoldalon feltárulkozó tájképi látványa 
elveszítené karakterét. A lakóház 
méretű épületeknek a faluban van a 
helyük, itt csak kisebb tömegek építése 
javasolt, amelyeket a kerti növényzet 
többé-kevésbé el is takar, legfeljebb egy 
kisfelületű háztető bukkan ki a lombok 
között. Nagyobb épülettömegek a tájképi 
érték megőrzése érdekében kerülendők!

TEREPRENDEZÉS, TELEPÍTÉS, TÖMEG

Placskón változó mértékben, de 
mindenütt lejtős terepre kell számítani. A 
természeti környezetbe ágyazott kertes 
területeken az épületek terepre illesztése 
elengedhetetlen követelmény.
Sem az épület elhelyezése, sem a 
megközelítése érdekében ne kerüljön sor 
a terep megváltoztatásra. A kisméretű 
épületek elhelyezését úgy kell megoldani 
a szabadon álló építési helyen belül, hogy 
a teleknek az építésre és a megközelítésre 
legalkalmasabb részére kerüljön. Ezért 
ezeken a területeken nincsen kötött 
előkerti építési vonal, az épület az építési 
helyen belül bárhol állhat. Javasolt azonban 
hogy az épület alaprajza az oldalhatárral 
párhuzamos rendben merőleges 
rendszerű legyen. Ne álljon az épület az 
oldalhatárral szöget bezáró módon.
A kisméretű gazdasági épületek tömege 
általában egyszerű, téglalap alaprajzra 
illesztett tömeg. Az erősen tagolt 
épülettömeg kerülendő.
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A lakóház méretű épületeknek a faluban van 
a helyük, itt csak kisebb tömegek építése 

javasolt, amelyeket a kerti növényzet többé-
kevésbé el is takar, legfeljebb egy kisfelületű 

háztető bukkan ki a lombok között.

A kisméretű gazdasági épületek, hétvégi 
kertilakok tömege általában egyszerű, 

téglalap alaprajzra illesztett magastetős 
tömeg. 

Az épület megközelítése érdekében ne 
kerüljön sor a terep megváltoztatásra.
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MAGASSÁG, TETŐ

A gazdasági épületek, kerti kisházak 
esetében a kisebb homlokzat magasság 
lesz arányos az alaprajzi kiterjedéssel. 
Nem elfogadható a pici alapterületre 
felhúzott aránytalanul magas homlokzat.
Apró, jellemzően nyaraló jellegű 
házaknál elfogadható a hagyományostól 
eltérő kishajlású, asszimetrikus vagy 
félnyeregtető is. A 45⁰-nál meredekebb 
hajlású tető kis méretű épületen szintén 
elfogadható, ha az eresz vonala a terep 
fölött 1 méternél nem magasabb.
A nagyobb méretű nyeregtetős épület 
főtömegén azonban a tetőszerkezet 
hajlásszöge 35⁰-nál kisebb és 45⁰-
nál nagyobb nem lehet, de egy kisebb 
kiegészítő épületrészen 35⁰-nál kisebb 
hajlású tető kialakítható.

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK

A kertes területeken a hagyományos 
falazott vakolt homlokzatok mellett 
gyakoriak a fából épült, vagy fával burkolt 
homlokzatok is. Téglával vagy terméskővel 
burkolt részleteket, lábazatokat is 
találunk. Ezek az építőanyagok jól illenek a 
kertes területekhez. A táblás kőburkolat, a 
teljes homlokzat tégla burkolása azonban 
nem ide való, kerülendő.
A kerti kisházak tetőfedése nagyon 
változatos és ez el is fogadható, azzal, 
hogy bármilyen héjazat alkalmazás esetén 
is kerülendők az élénk színek.
A tetőhéjazatként elsősorban a 
cserépfedés ajánlott. A műanyag 
táblás fedés és fém táblás fedés nem 
elfogadható.

KERÍTÉS ÉS TÁMFAL

Placskó telekeit általában áttört, laza 
kerítések övezik. A kerítéseknek ez a jellege 
fenntartandó és kövtendő, hiszen nem 
lenne előnyös a környező természetet, 
vagyis a kertek összeföggő egységét 
tömör, magas kerítésfalakkal fölszabdalni.
Hegyalja, kertes területen áttört 
kerítést építsünk dróthálóból, 
fémpálcákból, falécekből, illetve ajánlott 
a kerítésépítmény mellett –vagy helyett– 
sövény telepítése. A kerítés színe nem 
lehet rikító.
A lejtős terep miatt kisebb támfalak 
megejelnése  a kerten belül elfogadható.
Ennek anyaga helyi terméskő legyen, és 
ne legyen 1,5 méternél magasabb.
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A lejtős terep miatt kisebb támfalak 
megejelnése  a kerten belül elfogadható.

Placskón áttört kerítést építse elfogadható.

Ajánlott a kerítésépítmény mellett –vagy 
helyett– sövény telepítése.

Gyakoriak a fából épült, vagy fával burkolt 
homlokzatok is.

A kerti kisházak tetőfedése nagyon 
változatos és ez el is fogadható, azzal, hogy 

bármilyen héjazat alkalmazás esetén is 
kerülendők az élénk színek.

A tetőhéjazatként elsősorban a cserép fedés 
ajánlott. 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Pilisszántó mezőgazdasági területeinek 
jelenlegi táji sajátosságait meg kell őrizni. 
Ennek érdekében nem szabad megengedni 
a vízfolyásokat, vízmosásokat kísérő 
ökológiai folyósók beszűkülését, 
megszűnését. Ökológiai kapcsolatokat 
biztosító szerepüket erősíteni kell. A 
mezőgazdasági hasznosítás során 
az extenzív területhasználatokat kell 
előnyben részesíteni, de a felhagyott 
mezőgazdasági területek elbozótosodását 
meg kell előzni.
A mezőgazdasági területeken épületek 
gyakori megjelenése nem kívánatos, ezért 
minimális beépítés megengedett.

Új épület elhelyezésekor a tájba és a terepre 
illesztés szempontjai a meghatározóak. 
A domborzatnak a beépítésre alkalmas 
részén, de nem kiugró, kimagasodó helyen 
keressük az épület helyét. Az épületre 
nyíló rálátások olyanok legyenek, hogy az 
épület ne kerüljön a horizont vonal fölé. Az 
épület egyszerű tömeg legyen, túlságosan 
tagolt, tördelt tetőfelület nem ajánlott.
A tájban már meglévő, a tájképet zavaró 
épületek, építmények tájbaillesztése 
növénytelepítéssel – fásítással, fasorok 
ültetésével – segíthető.

Építészeti útmutató - településrészekre vonatkozó ajánlások - Mezőgazdasági területek

Építőanyagok közül természetes anyagok 
használata ajánlott (fa, terméskő, tégla), 
melyek esetleges színezése világos, 
pasztell földszínekkel elfogadható.
Tető kialakítása magastető legyen, 
tetőfedésre természetes anyagok 
használhatók, műanyag és fémlemez nem 
alkalmazható.
Útburkolatok kialakítása során a szórt 
burkolatokat javasoltak, egyéb esetekben 
vízáteresztő, környezethez illeszkedő, 
világos, színű, lehetőleg terméskő vagy 
tégla burkolat kialakítása javasolt.
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ERDŐK

Pilisszántó erdeinek kiterjedését, 
természetes növényállományát, jelenlegi 
állapotát meg kell őrizni. Ennek érdekében 
az erdőszéleken a degradálódást, a 
vízmosások mentén a talajeróziót meg 
kell gátolni. A erdőgazdasági területen 
csak honos, a tájra jellemző növényfajok 
telepítése elfogadott.
A felhagyott, rekultivációra váró 
bányaterületekre az erdő kiterjedését elő 
kell segíteni. Ezeken a helyeken közjóléti 
erdőt kell nevelni, amit alkalmassá kell 
tenni pihenésre, sportra, rekreációs 
tevékenységekre, mert így mentesíteni 
lehet a természetvédelem alatt álló 
erdőket az efféle funkcióktól.
A külterületen húzódó erdők többnyire 
természetvédelmi és kisebb mértékben 
közjóléti rendeltetésűek. Beépítés nem 
jellemző. A meglévő épületek, építmények 
tájba illeszkednek, ez az állapot a jövőben 
is megőrzendő, követendő. 
A erdőgazdasági táj karakterű területen 
csak honos, a tájra jellemző növényfajok 
telepítése elfogadott.
Az erdőkben csak közjóléti rendeltetés 
esetén, kivételesen helyezhető el épület és 
csak turisztikai vagy erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó rendeltetéssel. Ezek 
tervezésekor a tájba illesztés egyedi 
meggondolásai alapján kell az épületet 
telepíteni és tömegét megformálni.
Az erdőkben szükségszerűen megjelennek 
erdészeti létesítmények, – pl. vadetetők – 
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vagy a turistákat szolgáló pihenőhelyek 
berendezései. Az építmények, berendezési 
tárgyak – padok, asztalok, esőbeállók – 
lehetőség szerint fából készüljenek.
Építőanyagok közül természetes anyagok 
használata ajánlott, vagyis fa, terméskő, 
tégla. Tetőfedésre cserép és fazsindely 
javasolt.
Útburkolatok kialakításánál a szórt 
burkolatokat javasoltak. Épületek, 
építmények közvetlen környezetében 
vízáteresztő, környezethez illeszkedő, 
természetes, lehetőleg terméskő vagy 
téglaburkolatok kialakítása javasolt.
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KERTEK

A település arculatának alakulásában a 
közterületek kialakítása, állapota mellett 
a kertek kialakítása és állapota is jelentős 
szerepet játszik.

A kert az épített környezet része, azzal 
egységet, harmonikus összhangot kell, 
képezzen (mind kialakításban, mind 
anyaghasználatban egyaránt).

A falusi kertek elrendezésénél szigorú 
célszerűségi szempontok domináltak, és 
dominálnak ma is.
A három jellegzetes funkcionális egység 
– gazdasági udvar, díszkert (kiskert, 
virágoskert), haszonkert – a falusi 
kertekben még ma is fellelhető, csupán 
a gazdasági udvar alakult át – gyakran 
gyepes – pihenőkertté. Az állattartás 
elsorvadása következtében a szigorú 
funkcionális határok elmosódtak, a belső 
kerítések megszűntek.
A falusi kertekben telepített növényzetnél 
a célszerűség ma is nagy szerepet játszik. 
Az alkalmazott fák elsősorban haszonfák, 
melyek az árnyékolás mellett hasznos 
termést is hoznak.
A díszkert (virágoskert) hagyományosan az 
utcáról jól látható elő- és oldalkertekben, 
illetve a bejárat mentén kap helyet. 
Növényzetére tarka összevisszaságban 
ültetett évelők és egynyári virágok a 
jellemzők, melyek között gyakoriak a 
gyógy- és fűszernövények.

Cserje a régi falusi kertekben ritka. 
A telekhatárra is jórészt kistermetű 
gyümölcsfákat telepítettek. Ennek ellenére 
néhány virágzó cserjeféle (labdarózsa, 
orgona, mályvarózsa, stb.) jellemző falusi 
dísznövény, de a díszkertben gyakori a 
rózsa és a bejárat körül – felfuttatva – a 
szőlő is.
Déli, védett udvarrészekben (gazdasági 
udvarrészben is) gyakran díszlik az 
edénybe ültetett leander.

A mai falusi kertekben (így Pilisszántó 
Ófalu területén) is fellelhető a funkcionális 
tagozódás. A hagyományos növényzet 
mellett, vagy annak kiváltására 
megjelentek a „városi” (városokban 
felkapott, elterjedt) növények, elsősorban 
talajtakarók, örökzöldek, fenyő és thuja-
félék.
Célszerű – elsősorban Pilisszántó Ófalu 
területén – az építészeti hagyományok 
megőrzése mellett, a kertkialakításokban 
és a növényanyag használatban is a 
hagyományok megőrzésére törekedni. 
Oszlopos, formára nyírt tűlevelű, 
pikkelylevelű örökzöldek telepítése 
tájidegen, kerülendő.
Az új falurészek kertjeiben is megtalálható 
a funkcionális megosztás, a tulajdonosok 
életvitelének, igényeinek megfelelő 
arányban. A különböző funkciójú 
területek nem határolódnak el élesen, az 
összemosódás e területeken erőteljesebb.

Növényzetük jelentősen eltér a 
hagyományos falusi kertekétől. Jellemző 
a cserjefélék, talajtakarók és örökzöldek 
tömeges ültetése.
E kertek növénytelepítésénél javasolható 
a táj jellegével összhangban levő 
lombhullató fás növényzet, magas 
díszértékű, hosszan, dúsan virágzó 
növények népszerűsítése, a thuja-félék 
telepítésének visszafogása.

Kerti építmények (garázsok, fatárolók, 
szaletlik, stb.) megjelenése a mai 
kertekben gyakori.
Elvárás, hogy e létesítmények az 
épülettel és kerítéssel (elhelyezésükben, 
kialakításukban, anyaghasználatukban) 
harmóniában létesüljenek. Kedvező, 
ha e létesítmények kúszó, vagy dúsan 
telepített növényzettel takartak.
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KÖZTERÜLETEK - UTCÁK, 

TEREK

A települési környezet minőségét, 
színvonalát a közterületek, a közterületi 
zöldfelületek állapota nagymértékben 
meghatározza.
Pilisszántó községben cél a 
környezetminőség biztosításával 
párhuzamosan a falusi jelleg, a falu sajátos 
egyéni arculatának megőrzése.
A település közterületeinek kiépítettsége 
a falusi környezetnek megfelelő, 
gondozottságuk szembe tűnő, az egész 
település tiszta, ápult képet mutat. A 
falu bejáratára azonban érdemes lenne 
még több gondot fordítani, hiszen ez adja 
meg az első benyomást az érkezőnek. 
A közterületet tudatosabb kiépítése: 
az út egyik oldalán járda, másik oldalán 
zöldfelületek kialakítása, fasor ültetése 
javasolt.
A település közterületei a különböző 
beépítésű (jellegű) településrészeken 
erősen különbözőek. Míg az Ófalu 
utcái (még a Fő utca is) egyes 
szakaszokon keskenyek, helyenként 
zeg-zugosak, terekkel, teresedésekkel 
és beszögelésekkel tarkítottak, az újabb 
településrészeken (Újtelep területén) 
egyenes, nagy szabályozási szélességű 
utcák a jellemzőek.
A közterületek eltérő domborzata 
és szabályozási vonala (kiterjedése) 
más-más utcaképet eredményez. 

Ófalu utcái izgalmasak, gyakran festői 
megjelenésűek. Újtelep utcái nyugodt, 
áttekinthető, rendet sugalló utcaképet 
biztosítanak.
Az utcák növényzete kiemelkedő szerepet 
tölt be a településkép formálásában. A 
virágos, zöld utcák, gondozott kertek 
fontos elemei az élhető településnek, 
ezért a közterületek tudatos, átgondolt 
növényesítése a települések fontos 
feladata.
Pilisszántó közterületeinek 
növényesítésénél az alábbi változások, 
kiegészítések javasolhatók:
A falu főutcájában található, környezettől 
idegen, forgalmat zavaró nyírfák kiváltása 
megfontolásra érdemes. Helyettük 
a szabályos, keskeny, zárt koronát 
nevelő, fényes – ősszel színeződő – 
lombú vadkörte-fajta (Pyrus calleryana 
Chantidees.) telepítése javasolható, 
melynek szennyezés-tűrő tulajdonsága is 
alkalmassá teszi e célra.
Az Ófalu keskeny, szűk utcáiban vagy 
villamos légvezetéke alatt alacsony 
növekedésű, gömb koronájú fák telepítése 
javasolt. Ilyenek a Crataegus laevigata 
„Pauls Scarlet”, a Fraxinus excelsior „nana”, 
a Fraxinus ornus „Mecsek”, a Morus alba 
„nana”, a Prunus fruticosa „globosa”, a 
Sorbus aria és a Sorbus barbasii.
A teresedéseken, utcazúgokban, villamos 
légvezetékektől mentes szélesebb 
utcákban tekintélyesebb fák, elsősorban 
hársak, juharok és a falusi környezetben 
gyakori diófélék telepítése is lehetséges.

Újtelep területén az utcafásításnál 
a meglévő növényzet megóvására, 
kiegészítésre kell törekedni.
Az újonnan kialakított utcák egységes 
fásításáról – az utcák kiépítésével 
egy időben – javasolt gondoskodni. A 
fafajták megválasztásánál a környező 
táj természetes növényállománya irányt 
adhat, de befolyásolja a kiválasztást az 
utcák szabályozási szélessége, a terület 
termőhelyi viszonyai, és nem utolsó sorban 
a kiválasztandó fák jellemzői. Sorfának 
azok a fajok a legalkalmasabbak, amelyek 
egyenes törzset, felálló koronát nevelnek, 
ágaik nem törékenyek, szemetelő termést 
nem hoznak, és megfelelő tűrőképességgel 
is rendelkeznek a környezeti ártalmak és 
az esetleges csonkolások tekintetében.
Az utcai zöldsávok cserje és gyepszintű 
beültetése Pilisszántó területén 
jelenleg erősen heterogén. A nyírt 
sövénytől a talajtakaró cserjéken át a 
virág- és gyepfelületekig – szakaszos 
előfordulásban – minden megtalálható.
Javasolható a zöldsávok beültetésének 
egységesítése Ófalu területén – az 
előkertekhez kapcsolódóan – a falusias 
jellegű „vegyes virágos” beültetés 
általánosítása.
Újabb településrészeken, széles 
zöldsávokban a gyepes felület is megfelelő, 
szoliter cserjékkel – laza elrendezésben – 
beültetve.
Kerülendő a járda úttest felőli oldalán 
a cserjesáv zárt, nyírt sövényszerű 
nevelése, mert leszűkíti a járdát, takarja 
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a gyalogost, és ezért balesetveszélyes 
helyzeteket termet. Egységes kialakítása 
és fenntartása pedig a gyakorlatban nem 
szokott megvalósulni.
A telket védő, belátás ellen takaró sövényt 
ne a kerítés külső oldalán telepítsünk, 
hanem a telken belül! 
Az útpadkán sziklák, kövek, tüskés 
bokrok telepítése elfogadhatatlan, mert 
akadályozza a közterület közös használatát, 
a gyalogos, kerékpáros forgalmat.
Az utcák képéhez hozzátartoznak a 
csapadékvíz elvezetés árkai, amelyeknek 
az egyre gyakoribbá váló szélsőséges 
csapadékesemények miatt fontos 
szerepük van. A  falut körülvevő hegyekről 
a falun is keresztülfutó és az utcákon 
keletkező esővíz elvezetésére szolgálnak. 
Nem arra valók, hogy a háztetőnkről és a 
telken belüli burkolatainkról ide vezessük a 
vizet. A hától a levegőben vagy a járdán át 
vezetett esőcsatornák és folyókák rontják 
az utca képét és veszélyesek is. A telkünkre 
házunkra leeső esőt igyekezzünk a telken 
belül tartani és öntözésre használni!
A szélesebb utcákban nyílt árokban 
lehet a csapadékvizeket összegyűjteni 
és elvezetni. A kisebb lejtésű utcákban 
füves árok, a meredekebb utcában 
szilárd fenékkel kialakított, energiatörő 
lépcsőkkel tagolt árkot kell kialakítani. Az 
árok fölött telkenként egy kocsibehajtót 
vezessünk át, és az ne legyen szélesebb 
3,5 méternél. A kocsibehajtó lehet földdel 
fedett cső áteresz, továbbá beton vagy kő 
szerkezetű kis híd.
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UTCABÚTOROK

A település közterületeinek 
bebútorozására javasolható egy – 
Pilisszántó település számára készített, 
vagy összeválogatott – helyi, karakteres 
komplex bútorcsalád tervezése, illetve 
ajánlott gyártmányok kiválasztása.
E bútorcsalád a padoktól, korlátoktól, 
irányító- és reklámtáblákon át a 
növénytartók, zászlótartók, kandeláberek, 
stb. terén is összhangot teremtene.

Az utcabútorok a település különböző 
karakterű területein eltérhetnek, de 
anyagukban és formavilágukban összhang 
kell, hogy uralkodjon.

Az utcabútoroknál a drága városias 
megoldásokat, anyagokat (túldíszített 
öntöttvas, illetve kovácsoltvas elemeket) 
kerülni kell.
Természetes anyagokból készült, 
egyszerű, letisztult vonalú (fa, vessző, 
kő), falusias jellegű utcabútorokat kell 
előnyben részesíteni.
Textíliák használata – zászlók, ernyők – 
tömegesen nem, csak alkalmanként  java-
solható: vendéglátóhelyek, rendezvények 
díszítésére, figyelem-felhívásra.
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REKLÁMOK

A falu főutcája mentén vagy elszórtan 
más utcákban is a boltok, vállalkozások 
reklámozása, cégtáblájuk megjelenítése 
fontos igény, de kialakításuk során a 
településképi szempontokat is figyelembe 
kell venni.
A reklámhordozók ne kerüljenek az 
épület tetőszerkezetére, hanem csakis 
az épületnek az utcára néző homlokzat 
felületére.
Új épület építése esetén a reklámhordozó 
helye, kialakítása is legyen a terv része!
A tömör – ablakok, ajtók nélkül számított 
–  homlokzatfelületnek legfeljebb ¼ részét 
fedje reklámhordozó.
A reklámhordozó kiterjedése, 
elhelyezkedése legyen összhangban 
a homlokzat tagolásával, ne takarja 
el a karakteres részeket, igazodjon a 
nyílásrendhez.
A reklámhordozó színe lehet élénk, 
figyelemfelhívó, de többféle szín 
alkalmazása esetén törekedni kell a 
harmonikus színek alkalmazására. 
Nem a piros ez egyetlen figyelemfelekeltő 
szín! Az átmeneti színek alkalmazásával 
vonzó, barátságos, és igényes árukínálatra 
jobban utaló reklám alakítható ki.

Fontos, hogy az üzletbe a kirakaton, 
ablakon, üvegezett ajtón keresztül be 
lehessen látni, ezért az üvegfelületeket ne 
fedje matrica vagy egyéb nem átlátható 
felületű dekoráció, reklám.
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A reklámhordozók ne kerüljenek az épület 
tetőszerkezetére, hanem csakis az épületnek 
az utcára néző homlokzat felületére.

Az üvegfelületeket ne fedje matrica vagy 
egyéb nem átlátható felületű dekoráció, 
reklám.

Az átmeneti színek alkalmazásával vonzó, 
barátságos, és igényes árukínálatra jobban 
utaló reklám alakítható ki.

kávézó bejárata Csobánkán
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ÉPÜLETRE TELEPÍTETT 

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Az épületgépészeti berendezések, mint 
például a parapet-konvektor, szerelt 
égéstermék-elvezető, parabolaantenna, 
légkondicionáló berendezés kültéri 
egysége és kifolyója vagy egyéb technikai 
berendezés, településképi szempontból 
zavaróak, az utcaképet rombolják. Ezért 
ezeknek a közterület felőli homlokzaton, 
tetőfelületet való elhelyezése nem 
elfogadható.
A lakóházakon napenergiát hasznosító 
berendezés (napelem, napkollektor) 
elhelyezése a következő módokon ajánlott:
épület tetejére a tetőfedésbe integráltan, 
vagy a tető síkjával párhuzamosan vagy 
épület falára a közterületről nem látható 
módon vagy kerti állványra az építési 
helyen belül a közterületről nem látható 
módon és a hátsókertben.

A Vörösmarty utcáról és a Kossuth Lajos 
utcáról nyíló telkek esetében az Ófalu 
védett településképe miatt fokozottan 
kell figyelni a napenergiát hasznosító 
berendezések elhelyezésére: lehetőség 
szerint a közterületről nem látható 
módon létesüljön, ha ez nem lehetséges 
elsősorban a lakóház magastetőjén, 
a tetőfedésbe integrált megoldások 
javasoltak.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK
Az itt tárgyalandó sajátos építmények 
körébe az energiaellátás és az 
elektronikus hírközlés építményei és 
műtárgyai tartoznak. Ezen építményekre 
vonatkozóan a település nem határozhat 
meg a település egész területére 
vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. Ugyanakkor a településképi rendeletben 
meg kell jelölni az elsősorban alkalmas 
területeket is.
Az energiaellátás és az elektronikus 
hírközlés építményei gyakran jelentősen 
befolyásolják a településképet, tájképet, 
ezért elhelyezésük során különös 
figyelmet kell fordítani a megfelelő 
telepítési helyszín megválasztására, a 
tartó szerkezet és kapcsolódó építmények 
tájbaillesztésére. 

Pilisszántó tájképi környezete kifejezetten 
értékes, ezért amennyiben technikai 
feltételek engedik, az antennákat a 
telepítés körzetében már meglévő, 
alkalmas objektumokra (más szolgáltató 
meglévő tornya, kémény, víztorony, kilátó) 
javasolt elhelyezni.
Újonnan létesítendő vezeték nélküli 
elektronikus hírközlés tartószerkezet 
elhelyezése számára olyan terület 
javasolt, ahol a tartószerkezetet 
megfelelő magasan takaró növényzet már 
megtalálható, így a tartószerkezet tájba 
illesztéséhez a környezeti feltételek már 
adottak.
Az adótornyok kialakítása során rácsos, 
ragasztott faszerkezetű adótornyok 
telepítése javasolt, ahol a kapcsolódó 
berendezési tárgyak takarására 
szintén egyedileg tervezett faszerkezet 
építése ajánlott, melynek színezése a fa 
természetes színéhez igazodó legyen. 
Ezen szerkezetek egyedi esetekben 
kilátóként is használhatóvá tehetők.

Építészeti útmutató - általános ajánlások - Sajátos építmények



76

IMPRESSZUM

 
PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
www.pilisszanto.hu
hivatal@pilisszanto.hu
2095 Pilisszántó,
Kossuth Lajos utca 92.
Telefon:  06 26 349 544

Polgármester: Csicsmanczai Tamásné
hivatal@pilisszanto.hu

Főépítész: Ábrahám Péter
abraham.ezusthegy@gmail.com
 
 
SZERKESZTETTE: Balogh Imola
SZÖVEG: Kálmán Kinga
FOTÓ: Kálmán Kinga, Balogh Imola
 
 
Pilisszántó, 2017.


