
SZÁRLIGET 
Településképi Arculati Kézikönyv 

 

 
 

 

 

 

VÉGLEGESÍTETT 
DOKUMENTÁCIÓ 

2017 



 
 

1 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

 

1. Bevezetés                                                                                                                                                                                                                                                                              2 

2. Szárliget bemutatása                                                                                                                                                                                                                                                           3 

3. Örökségünk                                                                                                                                                                                                                                                                           5 

4. Eltérő karakterű településrészek  

    (Településképi szempontból meghatározó területek Szárligeten)                    12 

• Településközpont                        13 

• Beállt lakóterület Hagyományos kertvárosias lakóterület                    15 

• Volt üdülőterület                         18 

• Vasút és gazdasági terület                        20 

• Erdővel borított hegyvidéki terület                       21 

• Hegyek közti erdő-gyep-szántó mozaikos terület                     22 
5. Ajánlások 
    (A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások)                    23 

• Építészeti útmutató                        23 

• Kertek településképi útmutatója                       34 

• Közterületek településképi útmutatója                      37 
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, anyaghasználat,  
    színek, homlokzatképzés), kerítések, közterület, zöldfelületek kialakítása                   43 
 
 

 



 
 

2 

 

1. BEVEZETÉS 

Szárliget Komárom-Esztergom megyei település a Vértes és a Gerecse hegység határvonalán, két hegyvonulat között, vonzó táji, természeti környezetben található. 
A Tatabánya Felsőgalla nevű városrészétől kb. 4, városközpontjától kb. 10 km-re fekvő települést kettészeli Szárliget vasútállomása, illetve a Budapest–Hegyeshalom–
Rajka-vasútvonal. Vonattal és busszal Tatabánya, Bicske és Budapest is elérhető közelségben van. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv abban próbál segítséget adni, hogy a települést lakó- és üdülőhelyül választók mit tehetnek az épített környezetük 
alakításával, hogy a településük vonzerejét megőrizzék, unokáik számára egy élhető települést hagyjanak örökül. 
Az arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató 
résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti 
el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 
 
 
 
 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezői szabadság 
megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismerése, a sokféle izgalmas 
lehetőség feltárása. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan tovább íródik. Ezért ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, 
hogy kerüljön a könyvbe, hogy ez által büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és 
a település egyaránt. 
A kézikönyv tartalmi követelményeit kormányrendelet rögzíti, és elfogadását, a lakosságot és 

az államigazgatási szerveket bevonó, részletesen szabályozott véleményezési eljárás előzi meg. 

A kézikönyv alapozza meg az önálló rendeletbe foglalandó településképi szabályokat. A 

településképi rendelet a helyi védelemre vonatkozó szabályok, a területi és egyedi építészeti 

településképi követelmények, valamint a reklámhordozókra vonatkozó előírások mellett 

tartalmazza a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi 

véleményezés, bejelentés és kötelezés szabályait is. 
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2. SZÁRLIGET BEMUTATÁSA 

SZÁRLIGET RÖVID TÖRTÉNETE 

 

E térség ősidők óta lakott, kelták, rómaiak, hunok éltek ezen a helyen.  
A község története mégis rövid, alig egy évszázados múltra tekint vissza. A helység 20. századi kiépülése szorosan 
összekapcsolódott a Gerecse és Vértes törésvonalában kiépülő Bécs-Budapest vasútvonal adta lehetőségekkel, valamint 
a tatabányai bányászat megindulásával. Az 1920-as években I. világháborús hadirokkantak és hadiárvák kaptak itt 
építési telkeket. Mellettük a MÁK Rt. (Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat) tisztviselői, valamint a vasút 
melletti telkeken MÁV alkalmazottak építkezhettek. A terület vonzó lett a kedvező megközelíthetősége miatt, a 
kellemes táji környezetben. Újabb nagy fellendülést a ’70-es évek parcellázása hozott, ez időtől nő meg az üdülő – 
hétvégi házak száma, melyek ma már jórészt lakóépületként funkcionálnak. A települést 1930-ig Rokkanttelepnek 
nevezték, 1945-ig Szár-Újtelepnek vagy Újszárnak, 1971-ig Szár II-nek, majd hivatalosan 1971-től Szárligetnek.  
 

Szárliget az 1941-es katonai felmérésen. 

 
Szárliget 1984. január 1-jével alakult önálló községgé Szártól elválva, de 
közös tanácsot fenntartva vele és Újbarokkal, majd 1989-ben önálló 
tanácsot alakíthatott. Szárliget lakói többször kezdeményezték a község 
Komárom-Esztergom megyéhez történő átcsatolását, amire végül 1999-
ben került sor. 
A község rendelkezik villany-, víz- és gázvezetékkel, szennyvízcsatornával, 
vezetékes telefonhálózattal, kábeltévé-hálózattal. Az utcák 75%-a 
aszfaltozott, a többi murvázott. A községben óvoda és általános iskola is 
működik. A közeli városok (Tatabánya és Bicske) felé jó a közlekedés 
autóbusszal, vasúton és gépkocsival is. Fekvése, tiszta levegője, jó 
minőségű ivóvize alkalmassá tenné a gyógyturizmus és a wellness-turizmus 
fejlesztésére. 
 
                                                                     Szárliget területe a Harmadik Katonai Felmérésen 1887 

              (csak az állomásépület található még meg) 
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2. SZÁRLIGET BEMUTATÁSA 

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
 
A település képét, karakterét, jellegét adó beépülését egyrészt morfológiai viszonyai, valamint a területén áthaladó közlekedési folyosó határozta meg. 
A Vértes és Gerecse közötti vízválasztóra, az erdők közötti tisztásra épültek az első lakóházak. A beépítés a község szerkezetét alapvetően meghatározó vasúti 
pályával párhuzamos utcahálózattal alakult. Az újabb telekalakítás is ezt a gyakorlatot követte. A sík terület beépítését követően az új telekalakítás felkúszott az 
erdők alatti területekre, a hegyek „szoknyájára” (a József Attila utca feletti üdülő terület parcellázásai). Az összekötő keresztutcák a morfológiai adottságok miatt 
általában rövidek és meredekek lettek. 
A beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló beépítés. Az utóbbi évek új beépítéseinél és a korábbi üdülőterületen található csak szabadonálló épület. 
A településen régmúltra visszatekintő épületek nincsenek, a kezdeti épületállomány átépült, a két világháború közötti elemeket sajnos már csak nyomokban őriznek. 
Településközpont hagyományosan nem alakult ki. Az utóbbi évtizedek törekvései (új községháza, művelődési ház, római katolikus templom, takarékszövetkezet) 
körvonalazzák a központi területet. E jelentős zöldfelületbe ágyazott terület ma már meghatározó szerepű a település élete, arculata, művi értékei szempontjából.  

 

 

 

 

 

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

HELYI, EGYEDI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK  

 

Mária Magdolna templom (István u. 52.) 

Egy település településképi arculatának alakulásában fontos szerepet 
töltenek be a közösségi létesítmények. 

Szárliget temploma nem régen, 1993-ban épült. A közösségben betöltött 
szerepe miatt e templomépület mégis érdemes a védelemre. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
Wekerle-villa (Petőfi Sándor u. 66.) 
 
A védelem az alábbiak szerint javasolható: 
- homlokzat megőrzendő, rajta új portál nem 

nyitható 
-  tetőablak az udvarra néző szárnyon lehet 
-  műhely nem nyílhat az utcára 
-  reklám a területen nem helyezhető el. 

 

 

 

Erdészház, vadászház 
(külterület, hrsz.: 014)  
A korábban a Wekerle család tulajdonát 
képező, később államosított, 1910 körül 
épült, szép állapotban lévő épület a 
Vértesben, a piros jelzésű turistaút 
mentén, Szálláskút puszta közelében 
található. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

KÖZLEKEDÉSTÖRTÉNETI MÚLT 

Szárliget vasútállomás és vasúti terület    

A vasút hamarabb jelent meg a tájban, mint a település. Ennek emléke és a 
falut kettévágó vágányok jelenléte ma is meghatározó Szárligeten. 

 

 

 

Gazdasági kisvasút emlékhely 

A fővonal mellett Szárliget térségében az 1900-as évek elején két keskeny 

nyomtávú vasútvonal is létezett, melynek emlékét a Baross Gábor utcában, 

az Önkormányzat épülete előtt a közelmúltban felállított Vértes-Gerecse 

kisvasút emlékhely őrzi. 

A Szárligeti állomásról induló egyik gazdasági kisvasút a Gerecse irányába, 

Esterházy Móric gróf uradalmában futott Mesterberken át Tornyó pusztáig, 

a másik a Vértes irányába, Wekerle Sándor birtokán, Szálláskúton át a Fáni 

völgyig. 

A keskeny nyomtávú vonalakat Szárliget állomáson kötötték össze a 

fővonallal, ahonnan a termékek tovább szállítása hagyományos nyomtávon 

közlekedő kocsikban, a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalon történt. A két 

kisvasút 1918 és 1945 között működött. A kisvasutak fát és tejet, a 

szálláskúti kisvasút továbbá üveggyártáshoz is szállított különleges homokot. 

Kezdetben lóvontatású vonatok, később gőzmozdonyok, majd 1937-től dízel 

üzemű mozdonyok közlekedtek. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
 
 

Szárliget festői környezetben, két hegyvonulat ölelésében, a Gerecse és a Vértes közé ékelődő Tatai-árok szűkületében terül 
el. Fő természeti értékei is e két hegységhez kapcsolódnak. A hegyek közé zárt, É-D-i irányú hosszanti völgyben a 
kisvízfolyások nedves élőhelyei további értékes tájképi, természeti együttest alkotnak. A mozgalmas domborzat és változatos 
tájhasználat jellemezte kedvező arculat miatt a teljes terület tájképi értéke kiemelkedő. 
A település e természeti tőkének köszönhetően és a területét átszelő és környékét feltáró Országos Kéktúra útvonal révén a 
bakancsos turizmus kedvelt kiinduló-, ill. végpontja. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

VÉRTES 

A településtől nyugatra eső Vértes-vidékén a dolomit és mészkő lepusztulása tájképileg meghatározó, 

felszíni formákban igen változatos és növény fajokban, társulásokban gazdag természeti tájat hozott 

létre. A területen kiemelkedő értéket képviselnek a különböző sziklagyep társulások, lejtősztyeppek, 

cserszömörcés karsztbokorerdők, jelentős a cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és helyenként bükkös 

állománya is. Tágabb térségében több mint 60 védett növényfaj előfordulása bizonyított. A hegység 

faunájából elsősorban a madárvilágot kell kiemelni. Különösen értékes az itt fészkelő ragadozó 

madárállomány. 

A Fejér megyei Szár, Gánt, valamint a Komárom-Esztergom megyei 

Szárliget, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló települések területére 

kiterjedő, 6500 ha-nagyságú Észak-Vértes 1994-óta helyi jelentőségű 

védett természeti terület. 
 

 

 

GERECSE 

A település fölé keleten magasodó Gerecsét aprólékos tagoltság 

jellemzi, ahol intenzíven formálódó mély völgyrendszerek alakultak ki. 

A domborzat ma is labilis, helyenként csuszamlások, omlások jellemzik 

A főként cseres-tölgyesekkel, gyertyános tölgyesekkel borított térség 

jellegzetessége a nagykiterjedésű dolomitterület, amelynek 

különleges felszíni viszonyai lehetővé teszik, hogy szubmediterrán és 

alpesi elemek is fennmaradhattak az élővilágban. Növényzete és 

állatvilága így változatos. Kiemelendők a Zuppa-hegy karsztbokorerdei 

és lejtőssztyepp társulásai. A terület állatvilága, jellemző fajai 

megegyeznek a Vértesből ismert fajokkal, több ott fészkelő fokozottan 

védett madárfajunk táplálkozóhelye a terület.  
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

 

 

 

CSÁKÁNY-PATAK, SÓSI-ÉR NEDVES 

ÉLŐHELYEI 

A hegyvidékek közé zárt völgy mélyebb 

fekvésű részein vízfolyások csörgedeznek. A 

Gerecsében eredő Csákány-patak 

Tatabányánál éri el a Galla-patakot. A 

települést Szárral összekötő úttal 

párhuzamosan kirajzolódó Sósi-ér vizét a 

Váli-víz gyűjti össze és vezeti a Dunába. A 

vízfolyásokat kísérő természetközeli ligetek 

és gyepterületek változatos tájképi 

megjelenést adnak a hullámzó domborzat 

következtében egyébként is mozgalmas 

tájnak. Életteret biztosítanak a nedves 

élőhelyekhez kötődő növény- és 

állatvilágnak, valamint táplálkozó helyet 

nyújtanak a környező hegyekben élő 

madaraknak, egyéb állatoknak. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

A KÖZÖSSÉG MEGTARTÓ EREJE 

Egy település közösségének életét az ott lakók alakítják, az együtt eltöltött idő, legyen az sportesemény, közös cél, ünnep vagy egy árvízi összefogás, a 

falu lelke ezeken a pontokon rajzolódik ki. 
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
                ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, 

A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMEZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 
 

                 Településképi arculati jellemzők tekintetében Szárliget közigazgatási területén 6 eltérő karakterű területrész határolható le. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Szárligetnek nincsenek régmúltra visszatekintő, évszázados épületei, ettől függetlenül így is 
meghatározható az a terület, amely a település lelke. A belterület központja az intézményi és 
vallási épületeket magába foglaló terület. 
 

 

 

A településközpont kiemelt és különleges 

feladatokat ellátó épületeket, az 

önkormányzat épületét, a közösségi 

házat, a település templomát foglalja 

magában, valamint a közöttük elterülő 

közparkot.  

Az épületek és a közterület méltán ékei 

Szárligetnek. Kiemelkedő gonddal 

szépített és karbantartott területről van 

szó, ahol nemcsak a kis részletek fontosak 

(információs táblák, virágkiültetések), de 

a tágabb környezet értekeinek 

bemutatása is helyet kap benne (Vértesi 

Natúrparkról szóló tájékoztató tábla, 

erdei kisvasút emlékhelye stb.). 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

BEÁLLT HAGYOMÁNYOS KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

Szárliget legkorábban kialakult beépített bel lakóterülete a település vasúttól Ny-ra levő része, valamint a vasúttól K-re eső területen található Petőfi Sándor utca 

menti telkek. A beállt lakóterület néven lehatárolt terület tulajdonképpen a központi lakóterületet jelenti, a legrégebb óta lakáscéllal beépített terület. Ide tartozik az 

iskolaépület is, ezen belül találhatók a települést ellátó boltok is. Az épületállomány vegyes karakterű, található itt nagy arányban a ’60-as évektől épült sátortetős ház 

és ugyanúgy jellemző a ’80-’90-es évek emeletes beépítése is. A telkek nagyjából 700-2000 m
2
 közötti területűek. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

Szárligeten jellemző a lakóépületek előtt egységesen 

húzódó előkert látványa, ez a beállt hagyományos 

kertvárosias lakóterületre általánosan igaz. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

VOLT ÜDÜLŐTERÜLET 

A település belterületének keleti, magasabban fekvő része, a Petőfi Sándor utcától 

keletre eső területrész tartozik ebbe a lehatárolásba. A belterület ezen része korábban 

üdülőterületi besorolású volt és üdülőépületek népesítették be. 

A telkek kiosztása szabályos, 1000-1500 m
2
 

nagyságú telkek találhatók itt.  

A domborzati jellemzők miatt a telkekről és 

az utcákról gyönyörű kilátás nyílik a környező 

tájra, a települést körülvevő hegyekre. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 
VASÚT ÉS GAZDASÁGI TERÜLET 

Szárliget településképi arculatában a települést kettészelő vasútterület meghatározó. 

 

 

 

 

 

 

 

A vasútvonal mellett létesült gazdasági 

terület a település szívében szintén 

településkép formáló tényező. 

Az itt működő fatelep a település 

egyetlen ipari vállalkozása, amely kb. 20 

főt foglalkoztat. A rossz minőségű, 

köves, nehezen művelhető talaj és a 

domborzatból adódó hűvösebb éghajlat 

miatt a falu határában kevés a 

mezőgazdasági művelésre alkalmas 

földterület, ezért gazdasági szerepe a 

falu életében jelentős. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

ERDŐVEL BORÍTOTT HEGYVIDÉKI TERÜLET 

 

Jól lehatárolható karaktert képeznek a Vértes és a 

Gerecse települést nyugatról, illetve keletről 

keretező hegyvonulatai. A sziklakibúvásokkal 

tarkított hegyek természetes és természetközeli 

erdőtársulásokkal borítottak, a déli oldalon 

helyenként lejtősztyepp és sziklagyep foltokkal.  

A hegyvonulatok a település arculatának 

meghatározó elemei, keretezik a települést, lezárják 

a látóhatárt, a település és tájképnek határozott 

hátteret adnak. 

 

A terület domborzati adottságai, meredek 

felszínei gátat szabnak mind a 

mezőgazdasági területek, mind a 

belterület terjeszkedésének. Természeti 

adottságaik és természetvédelmi értékük 

okán e területek hosszú távon is 

erdőgazdálkodással hasznosíthatóak.  

Az erdőterületek ökológiai, 

természetvédelmi szerepük mellett a 

település és térségének jelentős 

kondicionáló felületei és a település és 

tágabb térségének rekreációs területei, 

turisztikai célpontjai.   
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZÁRLIGETEN 

HEGYEK KÖZTI ERDŐ-GYEP-SZÁNTÓ MOZAIKOS TERÜLET 

A külterület hegyek által közrezárt többi része, a Csákány-patak és Sósi-ér völgye, településképi szempontból azonos karakterbe tartoznak. A terület beépítetlen 

jellegű, arculatát a tájhasználat, illetve a növényzet, valamint a domborzat együttesen határozza meg. A vízfolyásokat kísérő, észak-déli irányú területsáv hullámzó 

felszínű, változatos tájhasználatú, a vizek útvonalát kirajzoló ligetek, gyepterületek, valamint a szántók szemet-lelket gyönyörködtető mozaikjából áll. 

Elhelyezkedésüket tekintve a víz hatásainak kitett területeken, a vízfolyások mentén és a mélyebb fekvésű területeken találhatók jellemzően a fás, bokros 

gyepterületek, a magasabb térszínek pedig szántóműveléssel hasznosítottak. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
Nem célszerű a beépítések jellegét megváltoztatni, Szárliget kapcsolódó hegyvidéki erdős tájhoz való jó viszonyát meg kell őrizni, az új, eddig be nem épült részeken 

a közterületek fásítását/növénytelepítéseit elő kell írni. 

5.ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TELEPÜLÉSKÖZPONT 
 

TEREPALAKÍTÁS, TELEPÍTÉS 
A területe közel sík, ezért a telkeken a természetes 
terep megváltoztatása nem szükséges és nem is 
javasolt.  

 

  

 

ÉPÜLETMAGASSÁG 
A település központjában található 
intézményépületek magassága nem konkurál a 
környező lakóterületekkel, a település kis temploma 
meg tudja őrizni kiemelkedő szerepét. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA, 

Az intézményi épületek tetőhajlásszöge maximum 

45
o 

lehet. Ez a legmeghatározóbb építészeti karakter 

melyhez igazodni kell. Meglévő épület bővítése, 

átalakítása esetében a tetőforma igazodjon a már 

beállt intézményi központ formáihoz. 

  

 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK 

A homlokzatokon természetes színeket (fehér, tört 
fehér, pasztell földszínek), valamint természetes 
építőanyagokat alkalmazzunk. 

A tetőhéjalás terrakotta vörös, sík égetett cserép 
vagy beton legyen. Műanyag hullámlemez, 
aluminium trapéz lemez, hullámpala, erős színek 
használata nem kívánatos. 

  

 

KERÍTÉS 
A területen nem jellemző a kerítés. Ha mégis szükséges, akkor az áttört és az oszlopos kerítések áttört részekkel vagy növényekkel történő térhatárolás a javasolt.  
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET: A HAGYOMÁNYOS LAKÓTERÜLET  ÉS  A VOLT ÜDÜLŐTERÜLET 

E területek tömbjei az elmúlt évszázad második felében alakultak ki. Épületállományuk igen heterogén, kiforrott építészeti karakterrel nem rendelkeznek. Az 
épületek azonos arányban földszintesek és egy emelettel rendelkezőek. Az így kialakult utcakép, az utcában kialakult építési vonal az irányadó ezek után is. Új épület 
építése, vagy a meglévő épület felújítása során alkalmazkodni kell a meglévő beépítéshez. 
 
TELEPÍTÉS, TELEK BEÉPÍTÉSE 
A hagyományokhoz igazodva a hagyományos 
lakóterületen az épületek általában az északi 
oldalhatáron állnak, az épületek az utcai 
homlokvonaltól 3-5 méterre vannak. Az utcaképet 
az előkertek és a házak előtti növényzet határozza 
meg. Az új épületek telepítése akkor megfelelő, ha 
azok illeszkednek az utcában álló házakhoz, se 
előrébb, se hátrább nem állnak, a tetőgerinc 
magassága azonos, az utcai homlokzat oromfalas. 
 
 
 
 
A volt üdülőterület házai szabadon állóak, a telken 
belüli elhelyezkedésük általában az utcára 
merőleges rendszerű.  
Földszint+tetőtér beépítéssel készülnek, az új 
építésű házak jellemzően már családi házként 
funkcionálnak. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 

  TEREPRENDEZÉS  
 
A lejtős területeken az épületeket településkép-
védelmi szempontból terepre illesztetten javasolt 
elhelyezni. Jó megoldás még az épület részleges 
bevágása. 
 
Nem elfogadható az épület földbevájása, a 
mesterkélt terepalakulatok kedvezőtlen látványa, a 
csapadékvíz-elvezetésből adódó problémák miatt. 
Nem elfogadható továbbá az épület teljes kiemelése 
sem, mert így az épület feltűnő platóra kerül. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ÉPÜLETMAGASSÁG 
 
E terület épületei közel azonos magasságúak, a 
régebbiek földszintesek, az újabb építésűek már 
tetőtérbeépítéssel épültek. 
Az új épületek magassága se térjen el a környező 
épületektől. 
A túl magas épületek nem illeszkednek a 
településképbe. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TETŐFORMA 
 

Az épületek tetőformája (még a korábbi hétvégi házaké is) 
egyszerű, általában az utca vonalára merőleges nyeregtető 
a jellemző. Ez a tetőforma helyenként az utcához közel eső 
részén az utcával párhuzamos keresztirányú tetővel került 
kialakításra. 
Az utcai homlokzat vagy oromfalas, vagy szélesebb, 
ereszvonalas homlokzattal néz az utcára. 
Az 1960-as években épültek az egyszerűbb sátortetős 
házak. 
Az utcaképbe nem illő összetett formák építése nem 
ajánlott.  
A tetőhajlás szöge 45 foknál magasabb nem lehet. 
Lapostetős épület létesítése nem támogatott. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  

 
ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
Igyekezzünk a környezethez való illeszkedés 
érdekében fehér, tört fehér, pasztell földszíneket, 
tégla és terrakotta vörös színeket és természetes 
építőanyagokat használni. Ne alkalmazzunk élénk és 
sötét színeket. 
Az épületek magastetős fedésére az égetett agyag 
tetőcserép használata javasolt. 
 
  

 
 
KERÍTÉS 
Az utcakép alakításában fontos szerepe van a kerítésnek, így ügyeljünk arra, hogy a kerítés és az épület anyag- és színhasználata összhangban legyen, lehetőség 
szerint áttört kerítést és bejárati kaput építsünk, az átszellőzés érdekében. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

VASÚT ÉS GAZDASÁGI TERÜLET 

 
TELEPÍTÉS, TELEK BEÉPÍTÉSE 
A telephely épületei oldalhatáron állóak, a kialakult állapotnak vizuális és funkcionális okai vannak. A gazdasági terület épületeinek feltárása és a tevékenység végzése 
az épületek takarásában, a vasút irányából van kialakítva, ennek a helyzetnek a fenntartására továbbra is ügyelni kell. 
 
 
TEREPRENDEZÉS 
A gazdasági terület a belterület központjában helyezkedik el. A terület elhelyezkedése közel sík területen van, ennek megváltoztatása nem indokolt. 

 
 
ÉPÜLETFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT 
A beépítés a gazdasági területen már kialakult. A kirívó színek alkalmazása mind a falak, mind a tetőhéjalás esetében kerülendő.  
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

NÖVÉNYALKALMAZÁS 
Az épületek között elhelyezett növények segítik a terület takarását, ezért 
környezetvédelmi és településesztétikai szempontokból is hangsúlyt kell fektetni a 
lakókörnyezetbe ékelődött gazdasági épületek közötti környezetrendezésre. A 
megfelelő arányú, mennyiségű növényzet segít a gazdasági épületek dominanciáját 
csökkenteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERÍTÉS 
Az áttört és az épített lábazatos kerítés az 
elfogadható vizuálisan. A legoptimálisabb 
megoldás a kerítés menti élősövény 
kialakítása lenne. 
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ERDŐVEL BORÍTOTT HEGYVIDÉKI TERÜLET 

A Vértes és Gerecse természetes és természetközeli erdő- és gyepterületekkel borított hegyvonulatai tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő területek. Mindkettő Natura 2000 területként teljes egészében nemzetközi védelemben részesül, az Észak-

Vértes továbbá helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A területen folytatott erdőgazdálkodás és turisztikai tevékenység így a 

természetvédelmi célokkal összhangban történhet. 

Művelés 

A területen cél a táj jellegét, tájképi adottságokat meghatározó felszíni formák, természetes erdő- és gyeptársulások megóvása, 

fenntartása. Fontos ezen célok megvalósulása érdekében az erdőállományok állapotának, elegyarányának, korosztályviszonyainak 

javítása, a természetközeli erdőgazdálkodási módok előtérbe helyezésével. Kerülendők a nagy területi kiterjedésű vágásterületek, 

véghasználatok. A vadlétszám olyan szinten tartása szükséges, ami nem gátolja az erdőfelújítást. Megakadályozandó a cserjések 

túlzott térfoglalása az értékes gyepterületeken. A tájidegen és özönfajok – különösen selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, 

bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar visszaszorítására kell törekedni. További részletes ajánlásokat a 

Natura 2000 területekre elkészült kezelési tervek tartalmaznak, melyek mindenki számára hozzáférhetők. 

 

 

 

Építmények elhelyezése 

A természetes folyamatok érvényesülése és a ritka, védett növény- és 

állatfajok élőhelyeinek védelme miatt a terület beépítetlen jellegét meg kell 

őrizni. A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozott 

keretek között történhet. A turizmust kiszolgáló létesítmények 

(túraútvonalak, ismertető táblák, erdei pihenőhelyek, erdei játszóterek stb.) 

természetvédelem érdekeit figyelembe vevő kijelölése, illetve elhelyezése 

biztosíthatja, hogy ennek a természeti tőke nyújtotta gazdagságnak minél 

többen és minél tovább részesei lehessünk.  
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

MŰVELÉS  

A hegyvonulatok között észak-déli irányban 

elhúzódó lankás völgy megjelenését az erdők, 

gyepek, ligetek, szántók váltakozása és a 

hullámzó domborzat teszi megkapóvá. Cél a 

tájjelleg, e változatos tájhasználat megőrzése, 

mely a vízfolyásokat kísérő erdők, ligetek, 

gyepterületek megóvásával érhető el.  

 

ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE, TELEPÍTÉS 
 

HEGYEK KÖZTI ERDŐ-GYEP-SZÁNTÓ MOZAIKOS TERÜLET 
 

 

A tájjelleg védelme érdekében e tájrészleten is a beépítetlen külterületi jelleg megőrzése a 

kívánatos. Az esetlegesen megvalósításra kerülő építések (pl. gyepterületek fenntartását 

szolgáló mezőgazdasági épületek létesítése) a terület tájképvédelmi jelentősége miatt 

fokozott körültekintést igényel. A helykiválasztásnál kiemelt figyelemmel kell lenni a tájképi 

változásokra, a település főbb nézőpontjaiból (pl. települési főutakról) feltáruló látványra. 

Kerülendők a kiemelkedések, magaslati pontok, a védett fekvésben történő 

épületelhelyezés nemcsak tájbasimuló létesítményeket, de többnyire energiahatékonyságot 

is eredményez. Előtérbe helyezendők az olyan területek, ahol valamilyen meglévő tájalkotó 

elem (pl. erdősáv, facsoport) segíti a tájba illesztést. 

TEREPRENDEZÉS 

Épület elhelyezés esetén a szintkülönbségek áthidalására növényzettel 

beültetett rézsűfelületeket ajánlott alkalmazni, a tájban idegenül ható 

támfalak létesítését nem javasoljuk. A merev vonalvezetésű rézsűk helyett 

szabálytalan vonalvezetésű rézsűk kialakításával kedvezőbb tájképi megjelenés 

érhető el. A meredek rézsűk kialakítása a talajvédelem szempontjából sem 

megengedhető, a rézsű állékonysága, a növényzet megtelepedése csak 

enyhébb (legfeljebb 30°–os) hajlásszögű rézsűkön biztosítható. A nagyobb 

rézsűket több tagban javasoljuk kialakítani.  
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5. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 

ÉPÜLETFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT 

A beépítés ne legyen intenzív, a nagy, kirívó épületek megjelenése a tájban nem kívánatos. Földszintes, nyeregtető kialakítású mezőgazdasági épületek elhelyezése 

ajánlott. Kerülendő a bonyolult tetőformák, valamint a tájkaraktertől, építészeti hagyományoktól idegen anyagok, építészeti megoldások alkalmazása. A harsány, 

rikító színek használata mind a falak, mind a tetőhéjalás esetében kerülendő. Amennyiben egymás közelében több épület is elhelyezésre kerül, azok forma- és 

színvilágukat tekintve harmonizáljanak egymással. 

KERÍTÉSEK 

Épített tömör kerítések megjelenése nem kívánatos a mezőgazdasági tájban, kizárólag a lábazat nélküli, áttört kerítés (pl. a tájképben jelentős látványelemet nem 

eredményező drótháló vagy karámszerű fa kerítés), vagy növénysávból kialakított térhatárolás az elfogadott. 

NÖVÉNYALKALMAZÁS 

Az épületek kialakításával egyidejű környezetrendezésre kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Az épületek környezetében elhelyezett facsoportok segítik a művi 

létesítmény beillesztését a tájba, egyúttal kiemelik annak szépségét. A növénytelepítésnél – különösen a telekhatár mentén - elsősorban a táj jellegének megfelelő, a 

természetes növényzethez illeszkedő honos növényfajok alkalmazását javasoljuk, kerülendő a tájba nem illő lomb- és tűlevelű örökzöldek használata. Semmiképpen 

sem szabad olyan fajtákat alkalmazni, amelyek a védett természeti területek élővilágát veszélyeztetik (tájidegen özönfajok, mint pl. keskenylevelű ezüstfa, bálványfa, 

zöld juhar, fehér akác). 
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5. KERTEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 

KERTEK   

A magánkertek egy családi házas beépítésű településen jelentős szerepet töltenek be a település kondicionáló felületeinek növelésében, egy nívós, barátságos, 

otthonosságot árasztó lakókörnyezet elengedhetetlen szereplői, szűkebb életterünkben a természet megtestesítői. 

 

A kert kialakítással és gondozással járó plusz költség és munka 

megtérül, növényzete árnyékot biztosít a forró nyári napokon, 

véd a szél ellen, vágott virággal és saját termesztésű élelemmel 

látja el a ház lakóit, kellemes kikapcsolódást jelent. Településképi 

szempontból öltözteti, díszíti az épületet, az egymás 

szomszédságában lévő különböző épületek illeszkedését is 

elősegíti. 

A KERT KIALAKÍTÁSA 

A kertünk kialakításánál a nagyobb növényeket (fákat, magasabb 

cserjéket) javasolt a telek szélei felé elhelyezni, ezáltal egy 

intimebb belső tér nyerhető, ami a kertben tartózkodó számára 

tágas térélményt nyújt. Az épület déli oldalára kerüljenek a 

lombos fák, melyek nyáron árnyékot nyújtanak, télen viszont 

nem akadályozzák a fény beáramlását, az északi oldalon 

kapjanak helyet a fenyőfélék, melyek számára a hűvösebb-

párásabb klíma a kedvező.  

Nagyobb fák, cserjék telepítésénél ügyelni kell arra, hogy megfelelő helyet hagyjunk el a telekhatártól, figyelembe véve a kifejlett állapotukat is. A kertek méreteiből 

adódóan a nagy lombkoronát nevelő fákkal takarékosan bánjunk. A település szerencsés helyzetben van, mert az ölelő hegyek látványa a kertek nagy részéből 

feltárul. A kert komponálásakor vegyük figyelembe ezt a páratlan táji adottságot és kertünkbe optikailag vonjuk be a tájat. Ezáltal nagyobb térhatás érhető el és a 

helyi identitásunkat is erősíti. 
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5. KERTEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 

 
 

ÉPÍTETT ELEMEK A KERTBEN 

Kerülni kell a burkolt felületek túlzott alkalmazását, jól átgondolt 

funkcióelrendezéssel a szükséges járda és egyéb burkolt felület, s 

ezáltal az ezzel járó költség a minimálisra csökkenthető. A kerti 

építményeket a főépület anyagaival, színeivel és formavilágával 

harmonizálva alakítsuk ki. Kerüljük a színben és anyagminőségben 

egymástól eltérő anyagok együttes alkalmazását. 

TEREPRENDEZÉS 

Kerüljük a meredek rézsűk, magas támfalak alkalmazását, a rézsű állékonysága, a 

növényzet megtelepedése csak enyhébb (legfeljebb 30°) hajlásszög esetén biztosítható. A 

magas támfal rideg és stabilizálása magas költségekkel jár, ezért ajánlatos azt rézsűvel 

kombinálni vagy tagolni. Az egyenletes „teraszolás” helyett jobban használható és 

mutatósabb a kert, ha kisebb-nagyobb területű teraszok kerülnek kialakításra. Az épített 

elemek környezetbe illesztése a támfalak, rézsűk beültetésével érhető el. A domborzati 

változatosság kiváló lehetőséget teremt sziklakertek kialakítására. A szomszédos ingatlan 

védelme miatt a kerítéshez közvetlenül csatlakozó terep felszínét átformálni nem szabad. 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS 

Kertünk díszítéséhez olyan növényeket válasszunk, amelyek jól érzik magukat. Ezek a növények általában a mi éghajlatunkon a természetben is előforduló növények, 

melyek gondozása így kevesebb idő- és költség-ráfordítást igényel. A távoli, egzotikus helyekről származó növények alkalmazását kerülni kell, mert azok általában 

fagyérzékenyek és nem illeszkednek a településnek otthont adó tájba. 

A kert akkor szép, ha ápolt, egységes, harmonizál a ház stílusával, az év minden szakában változatos megjelenésű. 

 

A növényanyagot ezért úgy célszerű összeválogatni, hogy minden évszakban legyen 

olyan növény, ami virágával, őszi lombszínével vagy termésével díszít. Tekintettel 

arra, hogy egy újonnan telepített növényzetnek sok idő kell, hogy az emberi szemet 

gyönyörködtető kifejlett állapotát elérje, épület létesítésénél, bővítésénél, a 

meglévő növényzet minél nagyobb arányú megtartására érdemes törekedni. 

LAKÓINGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK 

A kert gondozás nem ér véget a kerítésnél, a lakóingatlanunk előtti közterületet is 

ápolnunk kell. Leginkább az előkert és az ingatlanunk előtti utcarészlet az, amivel 

hozzájárulhatunk utcánk, településünk szép megjelenésének eléréséhez. Az 

épületet csak részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek így kiemelik annak 

szépségét. A lakóingatlanunk előtti zöldfelületen különösen igaz az, hogy a burkolt 

felületeket a lehető legkisebb méretűre kell koncentrálni, a víz helyben tartása, 

hűvösebb-párásabb mikroklíma és a kedvezőbb megjelenés elérése érdekében. 

Ügyelni kell arra, hogy a ház előtti zöldfelületi sáv az utcaképbe illeszkedő legyen. 

Kerülni kell ezért a túlhangsúlyos egyedi megoldásokat (pl. autóbehajtók esetében 

a feltűnő színű és mintázatú burkolatok alkalmazását, a merev, formára nyírt 

növényeket). Ne zsúfoljuk túl a ház előtti teret, a bejárati kapu környezetében 

ültetett virágokkal, 1-2 fával, cserjével, gondozott gyepfelülettel hangulatos 

utcakép nyerhető. 
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UTCÁK 

A településképet az utcák, közterületek megjelenése nagymértékben meghatározza. A 

szabályos és biztonságos közlekedési feltételek biztosítása mellett fontos a kellemes 

közérzet megteremtése az utcákon, melyet azok egységes megjelenése, a közterület egyes 

alkotórészeinek (útburkolat, járda, vízelvezetési elem, zöldfelületi sáv) egymáshoz 

viszonyított arányossága, az alkalmazásra kerülő burkolatok, utcaberendezések és 

műtárgyak harmóniája, növényzet alkalmazása tud megteremteni. 

Nem szükségesek drága díszburkolatok és műtárgyak, hogy színvonalas utcaképet 

nyerjünk. Az utcák rendezettsége már a különféle felületek (útburkolat, járda, zöld sáv 

stb.) markáns elválasztásával, szegélyek alkalmazásával is elérhető.  

A burkolatok színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Különös figyelmet kell fordítani a különböző burkolatok találkozásaira, a burkolatcsatlakozások 

esetlegességének elkerülése érdekében a csomópontokat meg kell tervezni. 

A járműközlekedésre szolgáló felületeken burkolatváltás csak feltétlen szükséges esetben és 

optikailag is indokolható helyen - pl. közúti csomópontokban, forgalomcsillapítási helyeken, 

parkoló felületek leválasztására - történjen. Kerülni kell az egyes szegélykialakítási módok 

utcán belüli többszöri változtatását is. Egy utca járdája legyen teljes hosszon egységes 

anyagú, színű és mintázatú, betonkő vagy térkő burkolatú. Az egyes magáningatlanok előtti 

eltérő, ötletszerű megjelenések rendezetlen képet nyújtanak.  

Az út- és járdafelületek kialakítása során az akadálymentességre gondolnunk kell. A 

burkolatcsatlakozásoknál süllyesztett szegély alkalmazandó, a szintkülönbségek áthidalására 

lépcső helyett rámpa létesítendő. Fontos, hogy az alkalmazásra kerülő műtárgyak (pl. 

csatornafedlap, faveremrács, kerékvető, szegélykövek stb.) ne keltsenek feltűnést, egymással 

és a burkolattal is harmonizáljanak. 
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A település területének döntő részén a 

vízelvezetés nyílt árkokkal megoldott. Az 

árkok lehetőleg földanyagúak leegyenek, 

és kerüljenek füvesítésre. A gyephézagos 

burkolatok alkalmazása nem támogatott a 

gyomosodás okozta kedvezőtlen 

megjelenés miatt. Az árkok egyéni 

lefedése nem fogadható el, a nyílt és 

fedett árkok váltakozása nyújtotta 

rendezetlen összhatás és a fedett 

szakaszok tisztántartásából adódó 

nehézségek miatt. 

A hidak, gépkocsibehajtók felülete ne 

legyen harsány, hivalkodó, egy adott utcán 

belül, vagy akár az egész településen 

legyen összehangolt, azonos szélességű és 

azonos vagy hasonló burkolatú (pl. aszfalt 

kialakítású vagy visszafogott szürke 

térburkolatú). 

Törekedni kell a közművezetékek föld alatti vezetésére, ahol ez nem megoldható, a légvezetékeket ritmikus oszlopkiosztással a zöld sávban kell elhelyezni, 

figyelembe véve a fásítást, és kerülve az egymással és a közúttal való keresztezéseket. A különböző (elektromos, elektronikus hírközlési) légvezetékek lehetőség 

szerint azonos oszlopsoron vezetendők. 
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FASOROK 

A rendezett utcakép, településkép fontos elemei az út menti fasorok, gondozott 

zöld sávok. Díszítik az utcákat, tereket, árnyékolnak, jelentős kondicionáló hatásuk 

van, ezáltal a mikroklímát kedvezően befolyásolják.  

Egy fasor akkor szép, ha homogén, vagyis azonos tőtávolságra ültetett, azonos 

korú és fajú egyedekből áll. Fasorok kialakítására ezért leginkább új utcák 

létesítésekor, meglévő utak jelentős átépítésekor (pl. közművezetékek cseréje) 

nyílik lehetőség. Ilyenkor törekedni kell egész utcák, jól elkülönülő utcaszakaszok 

fasorainak egyidejű kialakítására. Új utak építése, meglévő utak átépítése esetén 

össze kell hangolni az út- és közművesítési terveket a zöldfelületi tervekkel, 

fontos, hogy a felszín alatti vezetékek tervezésekor is gondoljunk a fák 

gyökereinek helyigényére. A fasorok kialakításakor megfelelő távolságra ültessük 

a növényeket, figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk, 

melyek nem nőnek bele a felsővezetékbe és az út fölé, a megfelelő növényfaj 

választással elkerülhető a csonkolással kialakult fák csúnya látványa. 
 

A település utcáira inkább a vegyes kiültetés a jellemző, mely a lakók által valósul meg. Mind a fasorok, mind a vegyes kiültetés esetében kerülni kell a nagy 

lombkoronát nevelő és a túl sűrűn ültetett fákból álló telepítést, kedvezőbb, ha a fák lombkoronái nem érnek össze, hogy az út menti épületeket teljesen el ne 

takarják. 

A telepítésre kerülő növényfajok megválasztásánál a tájkarakterbe illő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell előnyben részesíteni, egyéb 

szempontokat –rendelkezésre álló hely, közlekedésbiztonság, meglévő felsővezetékek és földkábelek stb. - is figyelembe véve. Ajánlható fafajok pl. egyes korai juhar 

fajták, egyes kőris fajok, hársak, berkenye fajok, gömb csepleszmeggy, díszkörte fajták, díszgalagonya, díszcseresznye. Termésükkel szemetelő, továbbá allergizáló 

fafajok alkalmazását kerülni kell. Semmiképpen nem javasolt az agresszívan terjedő, idegenhonos fajok (pl.: zöld juhar, bálványfa, kései meggy, amerikai kőris, 

keskenylevelű ezüstfa, nyugati ostorfa) telepítése. A kisebb lakóutcák szabályozási szélessége sok esetben nem teszi lehetővé fák telepítését, ilyenkor az út és járda, 

illetve az út és kerítés közötti keskeny sáv kisméretű cserjékkel, sövénnyel, virágkiültetéssel gazdagítható. 
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KÖZPARKOK, KÖZKERTEK, KÖZTEREK 

 

 

 

A településképi megjelenést a település zöldfelületi ellátottsága, 

zöldfelületeinek kialakítása, minősége nagyméretékben befolyásolja, az ott 

élők komfortérzetét, életminőségét meghatározza. A település zöldfelületi 

rendszerében különös jelentőséggel bírnak a közösségi szabadterek, melyek 

olyan találkozási pontok, ahol a településhez és a helyi közösséghez 

tartozásunkat a természethez kapcsolódva élhetjük meg. 

KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 

A közparkokban általában többféle funkció (játszótér a különböző 

korosztályok számára, pihenőpark, esetleg sport funkció, emlékhely) kap 

helyet. A tevékenységek megfelelő térbeli elrendezése, a feltáró úthálózat 

kijelölése, az ehhez igazodó növényzet meghatározása átgondolt tervezést 

igényel. A parkban az épített elemek és a növények egyensúlyára kell 

törekedni. A parkot ne zsúfoljuk tele funkciókkal, vegyük figyelembe, hogy a 

szabadban minden tevékenységhez nagyobb teret igénylünk. 

A fák és a cserjék a park térhatároló növényei, ezért nagyobb arányban a 

park széleire kerüljenek. A térbelső felé lazább térállásban az alacsony 

cserjefoltok telepítése célszerű, hogy a kilátást ne akadályozzák, növelve 

ezzel biztonságérzetünket. A kerti képet virágkiültetésekkel gazdagíthatjuk, 

melyek a parkban kellemes színfoltot jelentenek. Mindezek 

érvényesülésének a nagy összefüggő gyepfelület ad jó kontraszthatású 

alapot. 

A település lakóterületei közrefogásában létesített kisebb pihenő- és 

játszókertek egy szűkebb lakóközösség találkozásának színterei lehetnek.  
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KÖZTEREK 

Településképi szempontból a köztereknek 

jelentős szerepe van, hiszen általában 

frekventált helyen, intézmények 

környezetében, a településközpontban, 

idegenforgalmi szempontból érintett 

területeken találhatók. 

A közterek látványának meghatározó 

elemei a burkolatok, utcabútorok és a 

növényzet. A közterek esztétikai értéke a 

növényzet gazdagításával, nagy díszítő 

értékű növények – egynyári, évelő virágok, 

rózsák – alkalmazásával növelhető. A 

gondozottság a növények ápolásával, a 

közterületi berendezések 

karbantartásával, ahol szükséges az 

utcabútorok korszerűsítésével, a régi 

burkolatok cseréjével érhető el. 

Fontos, hogy a közterületi berendezések, 

utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, 

kerékpártárolók, információhordozók stb.) 

egymással harmonizáljanak. Ne 

alkalmazzunk különböző stílusú, illetve 

sokféle - anyagában, színében eltérő – 

elemet, mert azok rendezetlen összhatást 

eredményeznek. 
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TEMETŐ 

Bár nem közterület, de közhasználatú zöldfelületként a település arculatára a település 

közössége által formált temető is hatást gyakorol.  

 

A temetők, mint zöldfelületi jellegű 

intézmények, megfelelő 

növényborítottság esetén jelentős 

szerepet töltenek be a település 

zöldfelületi rendszerében. A kultikus 

célon felül jelentős kondicionáló 

felületként, továbbá 

pihenőparkként, kertként is 

funkcionálhatnak. Ehhez azonban a 

zöldfelületi szerepük erősítésére van 

szükség. A növényekben gazdag, 

fásított, parkosított temető 

méltóságteljes hangulatot áraszt, a 

gyászolónak megnyugvást jelent.  

Éppen ezért nem szabad, hogy az épített elemek túlsúlyba kerüljenek, a temetőnek meg kell őrizni, illetve 

meg kell teremteni kertjellegét. 

A temetőbejárat, fogadótér, a ravatalozóhoz vezető út és a ravatalozó környezete parkszerűen alakítandó 

ki. Ajánlott a temető telekhatára felé fákból, cserjékből álló gazdagabb növényzet létesítése, fenntartása, 

a bensőséges hangulat megteremtése, a külvilágból érkező zavaró ingerek kizárása érdekében. Esztétikus 

sírépítmények megválasztásával, a sírok növényzetének gazdagításával mi magunk is sokat tehetünk egy 

kellemes, nyugalmat árasztó, bensőséges környezet megteremtéséért. 
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ÉPÜLETEK 
Hagyományos épületek 
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   Hangulatos utcaképek 
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     A „Liget” elnevezéshez hű hangulatos előkertek 
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ABLAKOK, KERÍTÉSEK 
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS 
Térburkolatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tetőhéjalás 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homlokzatképzés 
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KÖZTERÜLET, ZÖLDFELÜLETEK 
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