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1. BEVEZETÉS
Az élhető és
fenntartható
környezet kialakítása érdekében
városunk célként tűzi ki, hogy az
épített környezet és a közterületek
rendeltetésüktől
függetlenül
egymást, kiegészítő és figyelembe
vevő harmonikus környezetet
alakítson ki.
A kézikönyv a fenti célkitűzés
eszköze, mely meghatározza a
település településképi jellemzőit,
a településképi szempontból
egymástól
jól
elkülönülő
településrészeket
arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a
településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez
illeszkedő
építészeti elemeket, beépítési
vázlatokat, egyúttal irányt mutat
az építtetőknek.
A kézikönyv feltárja az épített
környezet értékeit és jellemző
építészeti elemeit, mely segítséget
nyújt
az
építtetőknek
a
településképhez
illeszkedő
építészeti
megoldások
kiválasztásához.
Egy
ház
kapcsolatban
van
környezetével, szomszédaival, a
településsel, ezért az illeszkedés
fontos
szerepet
játszik
a
településkép megítélésében, ahol
a művi és természeti környezet
egymást kiegészítik.

A kézikönyv tartalma kötelezettségmentes ajánlás, melynek
célja a tervezői szabadság biztosítása mellett a települési
karakter megismertetése és építészeti lehetőségek feltárása.
A kézikönyv évente történő áttekintése, kiegészítése
lehetőséget teremt a településen keletkező újabb értékek
megismertetésére, vagyis folyamatosan tovább íródik, fejlődik.
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
2.1.

Pilis elhelyezkedése, kialakulása

A Gerje-patak forrásvidékén, ahol a Gödöllő—Cegléd berceli-dombság találkozik a Duna—Tisza közi
homokhátság síkjával, ott található e domborzati kettősséget tükröző kisvárosunk, amely terület
középső és déli felén homokos síkság található, északi részén dombok és vízmosásos mély völgyek
határolják.
A városunk Budapesttől 45 kilométerre a 4-es számú főút mellett fekszik. Rövid kitérővel elérhető az
M5-ös autópályáról. A Budapest —Pilis területe 47,3 négyzetkilométer. Népessége közel 12000 fő.
Az első írásos dokumentum 1326-ban arról a Szentlélek templomról tesz említést, amelynek helyén
ma egy szép emlékhely található. A település első, egyben névadó birtokosa a Pylisy család volt. A
Millenium éveiben Pilis az 1805. október 25.-én elnyert mezővárosi rangot a közigazgatási
átszervezés miatt 1892-ben elvesztette. A rendszerváltoztatás utáni fejlesztések juttatták el ismét
Pilist 2005-ben a városi rang megszerzéséig.
A 19. század közepéről való második katonai felmérés térképe (1806-1869).

Ezen a térképen is jól látható a város szálláskertes település szerkezete.
Ebben a településformában a lakótelkek és a gazdasági udvarok csoportja térben elkülönült
egymástól. A lakóházak kis telkeken álltak a város közepén, melyek halmazos elhelyezkedésűek
voltak. A gazdasági telephelyek a lakótelep mellett, vagy földrajzi okok miatt távolabb helyezkedtek
el. Ez az úgynevezett kétbeltelkes rendszer.
Ezen kitűnően látható a dolinai dombokon (de csak itt) telepített szőlős terület és látható az
Albertihez tartozó ún. Tokajkák ma is meglévő szőlője is és Homoki- és Haleszi-szőlők, valamint a
Papberek is feltüntetésre kerültek.
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Az 1848-as forradalom gazdasági átalakulást idézett elő. A Budapest-Cegléd vasútvonalon
bekövetkező fejlődés eredményeként, Pilisen még a gyorsvonatok is megálltak.

Az
ipar
viszont
a
lakosságszám növekedésével
arányosan nőtt. A gyors
fejlődés a két világháború
között sem ért véget.
Bevezették a villanyvilágítást,
strandfürdőt építettek a
Beleznay-Nyáry
kastély
parkjában. A polgárosodás
folyamatát tükrözik az első
civil szervezetek megjelenése
is. Nagy előrelépést jelentett
az 1931-ben megépült a 4. sz.
főútvonal.

Az 1770-es években a
Beleznayak
által
épített barokk kastély
mindmáig
megtekinthető Pilis
központjában.
A
gyönyörűen
helyreállított
18.
századi
barokk
evangélikus templom
az egyik legnagyobb
lélekszámú
vidéki
evangélikus
gyülekezet imahelye.
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Említésre méltó a városunk
központi részén fakadó
Gerje-patak forrásvidéke,
ahol védett természeti
értékekben
bővelkedő
tavak,
árnyas
ligetek,
esztétikusan
kiépült
tűzrakó-helyek
kínálnak
remek kirándulási, pihenési
lehetőséget.

Pilisen
a
szőlőtermesztés,
borkultúra régi hagyományokra
tekint
vissza.
Gazdasági
fejlődését
ösztönözte
a
homokos
részeken
meghonosodott
szőlőtermesztés és a könnyű
borok. Az észak felé emelkedő
Dolina
löszfalaiba
vájt,
hangulatos Hegyeki pincesor
különleges
turisztikai
látványosság. A magasba nyúló
Ikerfenyőtől — ahol valaha
vadászkastély állt — csodás
panoráma nyílik a településre.
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2.2.

Településszerkezet

A város a XIX. század közepén
kialakult
településközponti
struktúráján látható a város
szálláskertes település szerkezete
halmazos jelleggel. A halmos
városrész,
kétbeltelkes
szerkezettel a mai 4. számú főút
két oldalán beazonosítható.
A mai településszerkezetben a
kialakult
utcahálózat
és
telekstruktúra
alapján
jól
elkülöníthető egymástól az ősi
falumagnak nevezhető városrész
(Öregfalu), illetve az újkori
településrész.
Az Öregfalu a 4. számú főút és a
Káva
felé
vezető
út
találkozásában,
annak
is
jellemzően az észak-nyugati
oldalán alakult ki, de a
településszerkezet alapján a Káva
felé vezető út déli oldala mentén,
valamint a Rákóczi út nyugati
oldalán is fellelhető a régi
településszerkezet.

Az új településrész a régi
településrész körül, a település
szerves fejlődése során épült ki.

A
belterület
fiatalabb
településrészeire a szabályos,
derékszögű,
egyenes
vonalvezetésű utcahálózat illetve
a közel egyforma nagyságú és
szabályos téglalaphoz hasonló
alakú telekszerkezet a jellemző.
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A városközpont a belterület
középső részén, a Kossuth Lajos
utca és a Kávai út - Rákóczi
Ferenc utca kereszteződésének
környezetében alakult ki, de a
Kossuth Lajos utca és a vasút
között, a Rákóczi Ferenc utca
mentén, valamint a Kávai útnak
az óvodáig terjedő szakasza
mentén is megfigyelhető egy már
kialakult településközponti rész.

Jellemzően
ezeken
a
településrészeken találhatók az
igazgatási,
oktatási,
egészségügyi, egyházi, valamint a
lakosság helyi szintű ellátását
szolgáló kereskedelmi-szolgáltató
intézmények, de a település más
részein is megtalálhatók a
település alapfokú ellátását
biztosító intézmények.

A
város
területén,
a
városközponton
kívül
a
vasútállomás
környezetében
figyelhető meg egy települési
alközpont kialakulása.
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2.3.

Településkép

A város településképének fő meghatározója, a manzárt tetős épületek gyakori előfordulása, valamint
az, hogy a Gerje forrásvidék mentén fekvő településről van szó.

A meglévő épületállomány karaktere bizonyítja a város még nyomokban megőrzött régi karakterét,
de a számos átépítések és újjáépítések történtek. A településen rendezetlen, lepusztult vagy
alulhasznosított épületek is jelen vannak. Az épületek között fellelhető védendő épületek a XIX.
Századból és a XX. Század elejéről maradtak fenn.
A településkép és utcakép arculatát az öregfalu területén inkább a telekszerkezeté és utcarendszer
adja, ahol a régi karakteres épületek eltűntek, vagy a jelentős beavatkozások révén elvesztette régi
karakterét. Az öregfaluhoz tartozó településközpont részen pedig a városiasodás folyamatát
bizonyító mezővárosi karakterű, zártsorú épületek jelenléte tapasztalható kis számban.
A nőtt településrészken a régi karakteres épületek szintet teljesen eltűntek, de arculati szempontból
a jellegzetes a manzárd tetős kockaházak jelenléte gyakorlatilag minden utcában kisebb nagyobb
sűrűséggel. A településszövetbe egyre inkább bekerülnek átépített és újjáépített a hagyományostól
eltérő épületek.
A közterületek arculati minősége a város beépített területének pereme felé haladva romlik.
A település beépítésre nem szánt területén négy nagyobb kiterjedésű kertes mezőgazdasági terület
található. Ezek alapvetően „volt zártkerti területek”, amelyeknél megtalálható a szőlő, gyümölcs és
kertgazdasági agrártermelés mellett a rekreációs funkció is.
A településkép összességében szép fekvésű területen, de némileg elhanyagolt állapotban van, mely
elsősorban az utak minőségének, a kábeltartó oszlopok sűrűségének, valamint az épületkarkterek
változékonyságának következménye.
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Fontos tehát a korai építészeti, településképi értékeinek, valamint az utcakép védelemre érdemes
területeinek védelme, tájképbe való illeszkedése, ezáltal fokozottan javítható a település összképe.
A belterületre ható értéknövelő adottság, a település táji környezete, melyek környezetkímélő
fejlesztése további felértékelődést jelenthet és elősegítheti a település sziluettjének vonzóvá tételét.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK ÉRTÉKVIZSGÁLAT
A környezeti, a kulturális és a közösségi értékek megőrzése, ápolása és védelme, a lakosság
identitástudatának alakítása, önismeretének gazdagítása fontos feladat és cél. Pilis élénk civil élete és
őrzött hagyományok kedvezőek a helyi identitástudat erősítésében.
Ehhez tartozik, hogy Pilis településfejlesztését és arculati alakulásét meghatározó legfontosabb
tényező a falusias-kervárosias jelleg megőrzése, az emberléptékű nyugalmas lakókörnyezet
megtartása. Emellett településünk támogatja a településképbe illeszkedő, rendelkezésre álló
fejlesztési területek telekínálatának kertvárosi jellegű beépítések bővítési lehetőségét és a kisvárosi
jellegű beépítések megjelenését is az erre a célra kijelölt területeken.

Az építtetők befolyásolása a történeti hagyományok megőrzésére és az igényes építészeti kialakításra
fontos feladat.
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe
illesztése, (mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal,
stb.).
Az alábbiakban bemutatjuk Pilis azon kiemelkedő épületeit és művi értékeit, amelyek sajátos
értéküknél fogva már hosszabb ideje Pilis identitását erősítik. A Pilis egyes részeire vonatkozó
építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű házak ne idegenként, hanem
ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, így segítsék Pilis karakterének őrzését, és tovább
formálják azt. A legutóbbi időkben épült sikeres példák illusztrálják, milyen megoldások segíthetik az
előbbiekben megfogalmazott vágy megvalósulását.
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Evangélikus
templom
(műemlék)
Ev. templom, barokk, 18. sz.
második fele. Tornya 1787-ből.
Átépítve a 19-20. sz.-ban.
Szabadon álló, körülkerített
egyhajós későbarokk stílusú
templom.
A város főútvonala mellett áll,
kerttel körülvéve.
A homlokzat elé épített
kétemeletes tornáchoz íves
oromzatokkal kapcsolódnak a
faltükrökkel
díszített
homlokzatok.

BeleznayNyáry
kastély
(műemlék)
A kastélyt a 1720-as évek körül
építette Beleznay János, olasz
építőmesterrel.
Szabadon álló, egyemeletes, park
felé néző, "U" alakú szárnyakkal
kiképzett barokk kastély.
A háború után a kastélyt
államosították,
ma
gyermekotthonként működik.
Beleznay
ún.
Sárga
kastély
(műemlék)
Beleznay Miklós és neje Podmaniczki
Anna Mária építette.
Jelenleg egy épületrész van meg az
ún. lovagterem és lovarda működik a
területen.
A gazdasági épületek helységei
boltozatosak, az istállók oszlopokkal,
csehsüveg boltozatokkal.
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Községháza (műemlék)
Azelőtt községi vendéglő volt.
Földszintes, klasszicizáló sarokház
a 19. sz. első feléből. A Kossuth
Lajos utcai homlokzata 2+4+2
tengelyes. Egyenes záródású
ablakok,
felettük
egyenes
szemöldökpárkány
romantikus
jellegű, álló gyámokkal.
Nyugati
oldalhomlokzata
öttengelyes.
A
homlokzatok
közepén
kissé
előreugró
falszakasz, mellettük faltükrök.
Egyenes záródású keretezetlen
ablakok. Belső homlokzatai előtt
hasáb alakú posztamenseken álló
lefelé kihasasodó oszlopokkal
kialakított tornác.
A tornác oszlopközeit mára
elfalazták, és különböző méretű
ablakokkal
helyiségeket
alakítottak ki belőle. A tornác
fölött magas gerendázat.
Liebner kúria (helyi védelemre javasolt)
A 20. század vége felé a Liebner-majorban épült
fel az eklektikus stílusú, döntően neoklasszicista
elemeket tartalmazó Liebner-kúria. A kúria
földszintes, hosszan elnyúló épület.
A Mária telepi iskola építéséhez telket
adományozott és az iskola előtti területet is ő
adta (epres), ma tornaterem áll a helyén.
A kúria parkjában labdarúgó pálya létesült,
jelenleg az önkormányzat tulajdonában van,
iskolai testnevelésórákat és zeneiskolai oktatást
tartanak benne.

A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek a település belterületén elszórtan és Rózsahegyi dűlő
területén találhatóak. Ezek a települési múltra jellemző karakteres régi épületek (XIX.-XX. sz.), a népi
építészeti emlékét őrző, építmények, melyekből néhány fennmaradt. A megmaradtak közül is „sok”
esett áldozatul az esztétikai érzéket és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a
legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő nyílászárók, színezések használata.
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Kávai úti temető- megmaradt szlovák feliratú sírkövek
és kopjafák találhatóak

Liebner birtokhatárkő

A szőlőtermesztés, borkultúra régi hagyományokra tekint vissza. A dolinai Vinyica hegy (kilátó) falu
felé eső lejtője lett betelepítve. A 19. sz. vége felé teljesen kipusztult a szőlő a dombon. A szőlő
terület lejjebb került a homokos rózsahegyi, haleszi, homoki, papbereki, öregerdőn túli részekre. Az
itt termesztett borokat legtöbbször még ma is a Dolina löszfalaiba vájt hangulatos „Hegyeki pincesor”
régi és új pincéi őrzik.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A Rózsahegyi dűlő területén található néhány XIX. század végi XX. század elejéből való pince
épület, mely védelemre érdemes
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A városközpont néhány helyi értéket képviselő épülete
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Természeti értékek- Táji-, természeti helyi védelemre javasolt területek
A település területének mintegy 4,5%-a áll természeti értékvédelem alatt, melyek döntő hányadát az
országos ökológiai hálózat területei teszik ki.
Helyi jelentőségű védett természeti területek a belterület keleti szélén, a 4-es út északi oldalán, a
Gerje forrásvidékénél terül el, egy nagyobb kiterjedésű helyi védettségű természetvédelmi terület.
A Gerje patak és forrásvidéke helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvántartásáról
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2008. (XI.05.) számú önkormányzati rendelete
rendelkezik. A rendelet alapján ezekre a 6/26 hrsz területekre terjed ki. A helyi védettségű terület
kiterjedése 9 ha.
E tájképi adottságoknak köszönhető a Pilisi táj turisztikai szempontból is értékelhető vonzereje.
Az ökológiailag értékesebb, gyep és nádas művelési ágú területek terület megóvására fokozott
figyelmet kell fordítani.
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A belterület DK-i szélén, a 4-es út
északi oldalán ered a Gerje, mely DélPest megye egyik meghatározó
kisvízfolyása. A Gerje-patak a Tisza
vízgyűjtőjéhez tartozik. A patak forrás
részénél a belterületen egy kisebb
mesterséges vízfelület található.
Pilisen egy országos jelentőségű
természetvédelmi terület található,
mely a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. tv. értelmében ex-lege
védett területnek minősül. A törvény
értelmében országos védettségűnek
minősülő lápos területek a Gerje
mentén találhatók.
A fenti természeti adottságok
védettségi szintjét megerősítette a
Natura2000
európai
közösségi
jelentőségű
természetvédelmi
rendeltetésű területek hálózatának
kijelölése, valamint az országos
ökológiai hálózathoz tartozó területek
kijelölése.
A Natura 2000 európai ökológiai
hálózatnak, a településre eső
részterületei
közé
tartozik,
a
HUDI20021 jelű Gerje-mente - kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési
terület.
Az ökológia hálózat lehatárolása a
Duna-Ipoly
Nemzeti
Park
Igazgatóságtól kapott adatok alapján,
már a 2008-ban módosított OTrT
alapján történt. Az országos ökológiai
hálózatnak
a
településre
eső
részterületei:
Gerje völgye (gyep, nádas és
erdőterületek),
a külterület K-i részén, a Pándi
határ közelében fekvő területek.
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Az
országos
jelentőségű
természetvédelmi területek egyben
országos szintű tájképi védettség alatt
is állnak, de a tájképvédelmi területek
ennél jóval nagyobb területre
terjednek ki, lefedve a táj- és
településképvédelmi
szempontból
leg-jelentősebb
külterületek
összességét. E területekről tárulnak
fel a településsziluett legszebb nézetei
is.

Ezek a hálózatok jelenleg csaknem hiánytalanul lefedik a város természeti értékeit, amelyek a
település természeti adottságainak legértékesebb elemei.
A Dolinában szépen megművelt domboldalak mellett, árnyas erdők, ligetek várják a barangolni
vágyókat. A környék kiemelkedő magaslata régi térképen még Vinicni Vrch (Szőlőhegy) néven
szerepel és helyi természeti védelemre javasolt.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK PILISEN

(eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter
bemutatásával)
Egy településképi szempontból meghatározó területet alapvetően a jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculat, település- vagy tájkarakter határoz meg. A települést
településképi szempontból 3 területre osztható:

1. Történeti településrész –településközpont és öregfalu
2. Átalakuló-nőtt településrész
3. Beépítésre nem szánt területek- kertgazdasági területek-erdő és mezőgazdasági területek
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4.1.

Történeti településrész

A történeti településrészek utcái keskenyek, kanyargósak, alapvetően a halzazos, kétbeltelkes jelleg
tulajdonságaival bírnak. A terület értékei a műemléki és helyi védelemre javasolt értékeken kívül a
helyi területi védelemként javasolt utcavonal vezetés és telekrendszer adottságán alapul.
Ez a településrész önmagában jellemzően egységes képet mutatnak, de a 4.sz. főút és Rákóczi úti –
Szabadsági tér területre eső szakaszán kiegészülnek a kisvárosi félzártsorú épületekkel.
A közterületek ezen a településrészen fejlesztésre szorulnak. Ebben a tekintetben még igen sok a
tennivaló ahhoz, hogy szépek és hangulatosak is legyenek.
Öregfalu
többutcás
településrész,
fésűs
beépítésű épületekkel.
Ma is jól elkülöníthető a
történelmileg kialakult,
organikus
falumag,
szabálytalan alakú és
változatos
méretű,
oldalhatáron álló, fésűs
beépítésű
telekszerkezetével, és
szabálytalan
vonalvezetésű
utcahálózatával, ezzel
együtt
jól
meghatározható
egykori
településközpont
területe is.

Városközpont részek
utcával
párhuzamos
gerincű
zártsorú,
hézagosan
zártsorú,
esetenként
emeletes
beépítéssel
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A történeti településrészeken egységes arculati elemként említhető a terület oldalhatáron álló
beépítési módja és utcavonal vezetése. Ezt a beépítési módot a jövőben is javasolt alkalmazni.
A területen jellemző egységes tömegformálás, tető, vagy homlokzati kialakítás néhány útszakaszon
még fellelhető, ezért a területhez illeszkedő tömegformát javasolt követni.
Ezért fontosnak tartjuk a keret jellegű iránymutatást az egységesebb településképi arculat kialakítása
érdekében.
A társadalmi egyeztetés alapján az a konszenzus született, hogy Pilis Város a napjaink lakhatási
igényeihez alkalmazkodó trendeket nem utasítja el, de néhány építészeti alapfeltétel betartását
javasolja.

A történeti településrészen az új épületek építése esetén az M4, Rákóczi út és Szabadság tér
településközponti szakaszán indokoltnak tarja az előkert nélküli beépítést zártsorú, hézagosan
zártsorú beépítéssel. Javasolt az utcával párhuzamos tetőgerinc és a 25-45° tetőhajlásszög
alkalmazása.
Az Öregfalu részen a kialakult állapot szerinti előkertes beépítést javasolja utcára merőleges
tetőgerinc és a 25-45° tetőhajlásszög alkalmazásával. A településkép egységességét őrizni segít, ha a
ház kontyolt tetővel vagy oromfallal fordul az utca felé. Keresztbe beforduló belső épületszárnyat
csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni.
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Kerítések építése esetén az utcai
kerítésnél érdemes a környezet
szép példáit megfigyelni, azok
nyomán mai termékek, anyagok,
szerkezetek,
és
módszerek
alkalmazása mellett, de illeszkedő
áttört kerítést tervezni, építeni. A
teljesen tömör, átláthatatlan utcai
kerítés kerülendő. Esetleg a
kapuzat szakaszon indokolt lehet.
Támogatandó
továbbá
az
élősövény, mint kerítéselem. Az
oldalsó és hátsó kerítések
rejtettebbek, mégis érdemes
átgondolni
anyagukat,
zártságukat.
A közterületeire jellemző hogy járda kevés helyen van kialakítva. A burkolt útfelület mellett kedvező
esetben egy vagy-kétoldali zöldsáv húzódik nyílt árokkal, illetve folyókával. Az árokhálózat burkolt,
illetve földmedrű. Mindkét típusnál a karbantartás hiányosságai fedezhetők fel.
A kertek és közterületek zöld környezetbe ágyazott kialakítása települési igényként
megfogalmazódott.
Pilis területén a történelmi településmag kialakult karaktere, léptéke olyan érték, amely megőrzésre
érdemes. A településszerkezet, /közterületek/, telekstruktúra, beépítési struktúra és a beépítés
léptéke megőrzése javasolt.
A településképet és az illeszkedés szabályait figyelembe véve a cél az értékőrzés és értékteremtés.
A településkép védelemre javasolt területek adottságaiktól függően településszerkezetet és/vagy
utcaképet és/vagy beépítést javasolt védeni.
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4.2.

Átalakuló-nőtt településrész

A történeti településrész növekedését a vasútépítés és az 4. számú főút kiépítése ösztönözte. Ezen
újabb településrészeken az ÉK-i irányba még fellelhető a terepadottságokhoz alkalmazkodó dűlőutak
menti lakó területi növekedés, de a további nőtt településrészen széles egyenes, szabályozott utcákat
találunk.
Ezzel együtt jellemző csakúgy, mint a település történelmi magjaiban az oldalhatáron álló fésűs
családi házas beépítéseket találunk. A telkek mind a régebbi mind az új beépítésű településrészeken
jellemzően földszintes vagy földszint+tetőteres, családiházas beépítésűek, előkertekkel és
oldalhatáros beépítés móddal.
A beépítettnek számító utcaszakaszon a
tönkrement vagy lebontott népi lakóépületek
helyén az 1950-60-as években manzárd terős
kockaházak épültek, amelyek azonban – nem
túlzottan egyedi megformálásuk ellenére –
helyenként
igen
harmonikus,
egységes
településképet mutatnak, és karakteres
szerepük van a falu mai látképében. Ilyen pl. a
Petőfi utca, ahol a legnagyobb gyakorisággal
láthatók a manzárd tetős kocka házak.
Az átalakuló településrész jellemző látképe ma
a különböző építési stílusok korszakok szerinti
keveredése, mely kedvezőtlen utcaképet
eredményez.

Az „Öregfalu" északi-északkeleti határán a
szabálytalanul fejlődött, igen nagy telkekkel
rendelkező
(telekméretek:
3000-4500
négyzetméter) településrész terül el.
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Az „Öregfalu" nyugati és keleti oldalán az
1950-es
években
parcellázott
telkek
(méretek:1500 négyzetméter), a szabályos,
tervezett utcahálózat, a korra jellemző
építészeti stílusban kivitelezett családi házas
épületek előkertes falusias jelleget adnak a
településrészeknek.

A Kossuth Lajos utca és a vasútvonal közötti
terület régebbi beépítésű része az „Öregfalu"
képét viseli.
Az újabban beépített részek elmúlt
évtizedben épült lakóházai családiházaskertvárosias hangulatot kölcsönöznek a
településrésznek.

A vasútvonaltól délre eső területet az 1920-as
években házhelyekre felosztó földbirtokos
lányairól „Ilona"-, ill. „Máriatelep-nek"
nevezte el, szerkezetét tekintve hasonló
jellegű a fiatalabb, 1950-es években
parcellázott Máriateleppel határos Táncsics
telep. Közepes méretű telkekkel (1200
négyzetméter) rendelkező falusias, laza
beépítésű
lakóterület.
A
megvalósult
tömbfeltárásra itt is találunk példát: az
„Almáskert" gyümölcsösből kertvárosias
jellegű településrésszé változott az elmúlt tíz
év folyamán.
A terület mára igen vegyes képet mutat: keveredik a régi és az új, mégpedig sajnálatos módon
mindenféle harmónia nélkül.






A területen régi, osztott, vagy újonnan kialakított telkeken jellemzően oldalhatáron álló
beépítést kell alkalmaznunk. Az utcára merőleges fő-tetőgerinc itt is jó megoldás. A tető
hajlásszögének itt is 25-45 fok közöttit érdemes választani.
Az előkert alkalmazása és egyszerű, gondozott kialakítása javasolt.
Az épületmagasság tekintetében javasolt a közel azonos magasság kialakítása.
Az egységes utcaképet alkotó manzárd tetős utcák esetén a tetőszerkezet megtartásra,
felújításra javasolt.
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Kerítések építése esetén az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok
nyomán mai termékek, anyagok, szerkezetek, és módszerek alkalmazása mellett, de illeszkedő áttört
kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Esetleg a kapuzat
szakaszon indokolt lehet. Támogatandó továbbá az élő sövény, mint kerítéselem. Az oldalsó és hátsó
kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat.
A kertek és közterületek zöld környezetbe ágyazott kialakítása települési igényként
megfogalmazódott.
A közterületeire jellemző hogy járda kevés helyen van kialakítva. A burkolt útfelület mellett kedvező
esetben egy vagy kétoldali zöldsáv húzódik nyílt árokkal. Az árokhálózat burkolt illetve földmedrű.
Mindkét típusnál a karbantartás hiányosságai fedezhetők fel. A déli területrészen a 4. számú
főközlekedési terület alatti térségben több lefolyástalan terület található.

Az átalakuló-nőtt településrészeket általános besorolású területként szükséges kezelni, területi
védelem kijelölése nem indokolt.
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A város lakóterülete falusias jelleg mellett az egyre kisebb telek méret mellett megjelenő kertvárosias
jelleg kialakulása tapasztalható.
A telkek az új beépítésű
településrészeken jellemzően
földszintes vagy földszint +
tetőteres,
ill.
fsz+emelet
családiházas
beépítésűek,
előkertes, oldalhatáron álló
beépítés móddal.
Az utóbbi években a település
belterületén
jelentkező
telekigények
egy
részét
telekmegosztásokkal,
elégítették
ki,
melynek
következtében egyes tömbök A települési szegélyek rendezésének célja, hogy a beépített
széle
teljesen
beépült, területek külső határa, valamint a szomszédos mező-, illetve
megakadályozva
ezzel
a erdőgazdasági területek találkozása rendezett képet mutasson. A
későbbi
tömbfeltárás települési szegélyek megjelenését elsősorban az határozza meg,
lehetőségét,
és
ennek hogy beépített területek szélén található többnyire (lakó)telkek
következtében a közműellátás végei, hátsókertjei mennyire rendezettek. Az összhatást tovább
tekintetében
is
nehezen rontja, hogy a telkek mögötti területsávban helyenként előfordul
kezelhető helyzet alakult ki.
az illegális hulladék elhelyezés.
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4.3. Beépítésre nem szánt terület - kertgazdasági területek- erdő és mezőgazdasági
területek
Külterületi beépítési jellemzők:
A kertes területeken
épült
házak
századunkban
egyre
inkább az állandó kint
lakást nem csupán a
nyaralást biztosították,
illetve
a
szőlőműveléssel
járómunkák
idején
ideiglenes lakó- és
munkahelyül
szolgáltak.
A
pilisi
pincesorok
kedvelt
séta- és pihenőhelyek
voltak
a
múlt
századokban
és
napjainkban is.
A területek a következők:
− Homoki-szőlő (belterület
DK-i oldalán)
− Krekács-dűlő (belterület
DK-i oldalán)
− Haleszi-szőlő (belterület
K-i oldalán)
− Rózsahegyi
dűlő
(belterület ÉK-i oldalán)
− Pap- berek belterület K-i
oldalán)
− Szabadi
szőlők
(A
belterület
nyugati
oldalán fekvő kertes
területek.)

A külterületi beépítések többsége különböző szabályozási, ellátási, infrastrukturális és potenciális
környezeti problémákat hordoz, emellett a tájképi problémáktól sem mentesek, vizuális
megjelenésük, építészeti, környezeti színvonaluk vitatható. A mező-és erdőgazdasági és
természetközeli tájhasználattól elszakadó lakótáji használat a város belterületén koncentrálódik.
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A település területének mintegy 20%-a erdő, illetve rét-legelő terület.
A különböző intenzitással művelt mezőgazdasági területek – szántók, rétek, legelők – már csak
fekvésüknél fogva is értékes elemei a települést övező kultúrtáj képének.
A mező-és erdőgazdasági és természetközeli tájhasználattól elszakadó lakótáji használat a város
belterületén koncentrálódik, de kertgazdasági területekre tanyásodás formájában kiterjed a
külterületekre is:
A korábbi kertes mezőgazdasági (volt zártkerti) területen nagyon sok a keskeny szalagtelek, és egyes
jobban megközelíthető területrészeken gyakoriak a lakásként hasznosított épületek. A területek
eredeti használata, vagyis a szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelés egyre kevésbé jellemző.
Megközelítésük a dűlőutakról lehetséges.
A település kedvező változásként értékelné a területek tanyásodási folyamatát, mely haszálhatóbb
méretű és arányú telkeken jelentene gazdálkodási tevékenységeket.
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Hagyományosan Dolinában a domboldalban kialakult pincék- borházak és a Rózsahegyi dűlő
területén tapasztalható pincék és borházak jelenléte, ahol még néhány értékes pince és borház
megtalálható.
Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a
helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében.
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
(a különböző területekre vonatkozó illeszkedési javaslatok a Lechner Tudásközpont online felületéről
kiválasztható megfelelő ábrákkal, szemléltethetők, vagy egyedi ábrák is készíthetők.)
Napjaink város és épülettervezésének legnagyobb kihívása, hogy az elmúlt évtizedekben illetve
évszázadokban kialakított környezetet kell újragondolnia mindezt változó igények mellett és
nagyfokú kompromisszum készséggel átgondolva.
Attól még hogy valami szép, például egy épület vagy egy tér, nem feltétlenül szerethető (élhető) is.
Számos tényező befolyásolja, hogy milyen igényeknek kell megfelelnie egy épülettervezésnek,
például kulturálisan is eltérő lehet, hogy milyen egy élhető város, vagy épület.
Pilis lakóházainak kialakítása kapcsán az ismert arculati jellemzők figyelembevételével szeretnénk
bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
Az ember lakóhely választásánál általában fontos szempont, hogy:
- Biztonságot nyújt (közbiztonság, közlekedési forgalmi, természeti tényezőktől)
- A szükséges intézmények és kereskedelmi funkciók elérhető távolságban legyenek.
- Alapvető szabadidős tevékenységek biztosítottak legyenek.
- Esztétikai élményt is nyújtanak - egy település ahová jó hazajönni.
A városépítészetben egyre erőteljesebb hangsúlyt kap az emberi szempont, vagyis, hogy a terek
tervezésénél nem egy felűről lefele irányuló elnagyolt szemlélet a meghatározó, hanem a teret
használó emberek szemszögéből indulnak ki.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
öregfalu
A történeti településrészen a családi házak
telepítése jellemzően oldalhatáron álló, a
telken belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges és utcával párhuzamos rendszerű.
A nem utcára merőlegesen telepített,
indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott
családi ház építése nem javasolt.
városközpont
Zártsorú beépítés javasolt utcával párhuzamos
telepítéssel.
A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a
ház mögött növényzettel határolva kialakítható
a védett kert.

MAGASSÁG
Pilis történeti településrészén a családi házak
épületmagassága viszonylag egységes képet
mutat. (épületmagasság:3 m) De megtalálhatók
a földszintes, földszint+tetőtér*, illetve
esetenként a kétszintes családi házak is.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetük. Az 1 szintnél magasabb házak
nem
illeszkednek
Pilis
történeti
településrészének utcaképébe.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Pilis történeti településrészén a családi házak
tetőhajlásszöge szintén változatos (25-45°). A
viszonylagos kompaktság elérése érdekében a
meglévő épületek közé épülő új házaknak (2545°) kell épülniük. A túl magas illetve túl alacsony
hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem
illeszkednek Pilis történeti településrészének
utcaképébe.
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TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak tetőformája
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy
nyeregtetős, vagy kontyolt nyeregtetős házakból
álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz
hasonló nyeregtetős tetőformájú.
Amennyiben az építési telek körül sátortetős
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a többi épülethez
hasonló tömegű és tetőformájú.
A zártsorú beépítésnél sem javasolt a tetőzet
tördelése, vagy lapostető alkalmazása.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Pilis történeti településrészének színvilága
változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott
illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat.
(A lakóházak homlokzatait a 19. század végétől
több színűre festik.)
Pilis történeti településrészén a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő új épületek építése
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó
színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és
burkolat.
A városközpont épületeinél is törekedjünk
visszafogott színek használatára, funkciótól
függetlenül.
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KERÍTÉS
Pilis történeti részein mind az áttört, mind a
tömör kerítésnek hagyománya van.
A telek adottságaitól függően lehet egy
kerítéstípus jó, vagy rossz.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem
megfelelő.

A falszerű áttörés mentes kerítések családi házas
telkek esetén nem elfogadhatóak a telek
utcafronti határvonalán, kivéve történeti
településközpont területén.
Javasoljuk elsősorban a tömör fa és vakolt
felületű falazott kerítés kialakítását ezeken a
területeken.

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés.
Javasolt alkalmazása lehet az oldal
hátsókertek mentén.

és

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört
résszel. Továbbá ajánlott a mesterséges és
természetes anyagok (növényzet) kombinációja
is.

TEREPALAKÍTÁS
Pilis város történeti településközpontja sík területen helyezkedik el, ezért a terepalakítás ajánlásait
nem tartjuk indokoltnak.
TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos, vagy fa tornác.
Pilisen elenyésző igényesen fennmaradt példánya maradt fenn. Pilis településen a tornácos épület
ma már nem utcaképet meghatározó elem, de a még megmaradt tornácos épületek felújítása esetén
az eredeti, jellemzően falazott tornác visszaállítása javasolt.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé,
ezért nem mindegy, milyen módon tesszük
ezt.
A
három
megkülönböztetett
településkarakter nyílászáróiban is eltérő
képet mutat, mely sajátosság megőrzése a
mi feladatunk is.
A hagyományos nyíláskialakítás a történeti
településrészen jól megfigyelhető: két
szárnyú, jellegzetesen két vagy három
osztatú ablakok, utcai homlokzaton. A
történeti településrész főútjai mentén
hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő
ablakokat figyelhetünk meg.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket, és ihletet meríteni, hogy az
otthonunk minél jobban bele tudjon
simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az
utcaképet.
A városközpont zártsorú épületeinek
nyílászárói hosszúkás 3 és 6 osztatú
ablakok
jellemzik
szimmetrikus
kialakítással.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
ANYAGHASZNÁLAT

ÉS

A lakóházak külső megjelenését elsősorban
a homlokzat kialakítás, a tornác illetve a
kémény építészeti sajátosságai jelentik.
Az épületeink burkolása, vakolatának
színezése, meghatározó építészeti eleme
az épületekről alkotott benyomásunknak
és a települési arculat megítélésének.
Használjuk bátran, de figyeljünk a végső
összképre! A túldíszített, túlszínezett
épület hamar elveszíti érdekességét, és
utána inkább zavaróan hat a letisztultságra
törekvő településképben.
Kerüljük a kialakult beépített környezetben
az 1900-as években épült épületeken
kerüljük a kőburkolat, csempe és egyéb
hagyományos építészeti karakterhez nem
illeszkedő homlokzatdíszítést.
Pilisen a vakolt homlokzat, szintén vakolt
vagy beton, esetleg kő burkolatú lábazat a
jellemző. Megfigyeltető a 2-3 osztatú
hosszúházas épületek homlokzatán 1 db
ablak található.
Kerülendő a ablakkeretezés tájidegen
anyagokkal
való
túldíszítése,
hangsúlyozása.
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RÉSZLETEK
A homlokzatdíszítés- szemöldökpárkány néhány Öregfalu szőlő díszítésű beton kerítés oszlopa.
példája megfigyelhető a történeti településrészen.

Pilis város teljes területén megfigyelhető a beton
kerítés jelenléte, mely a vasútépítés időszakában
megjelenő elemes öntött beton kerítések
elterjedése számos telek térfalaként funkcionál ma
is.

Városközpontban néhány épületrészlet, mint
pl. párkányzat kialakítás, tömeg megőrzésre
érdemes.

Hódfarkú cserépfedés még jelen lévő tetőfedő anyag.
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KERÍTÉSEK
Pilis történeti településrészeinek legjellemzőbben alkalmazott kerítése a léckerítés volt. A lakóházat
körülvevő és az udvarrészeket egymástól elválasztó kerítést többnyire vesszőből font sövény, vagy
ritkább esetben különféle élőnövényzet jelentette. Az életmód változásával megnövekedett a
lakóépületek jelentősége, ezzel párhuzamosan a kerítés szerepe is. A kerítés térfalat képez, illetve
elválasztó szerepe van a közterület és a telek/építési telek között.

Térfal lehet tömör, ha magánéletünket
szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható is.
Minden településen vannak olyan anyagok vagy
formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. A
történeti településrészeken jellemzően fa, beton
vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk,
így jól látszik az előkert és az épülethomlokzat
teljessége. Az előkert nélküli ingatlanoknál és a
kapuzatoknál gyakori a tömör kerítés is.
A kerítések jellemzően fa és fémmunkák, mely
anyagok megfelelő ápolás és kezelés mellett
időtállók és tartósak, de megtalálhatók a
növénnyel kombinált változatok is.
A kerítések mellett a további kiegészítő részletek
kiválasztására szintén érdemes odafigyelni.
(lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok,
utcabútorok, kerti bútorok aktívan alakítják a
végső látható képet, hangulatot.
Ezek a részek akár sűrűbben is cserélhetők, az
elérhető anyagokat és technikai/technológiai
elemeket figyelembe véve és lehetőség szerint a
szomszédos
épületekkel
való
összképre
odafigyelve.
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KERTEK, ZÖLDTERÜLETEK ÉS EGYÉB ZÖLDFELÜLETEK
ÁLTALÁNOS, MINDEN TELEPÜLÉSREÉSZRE ÉRVÉNYES MEGÁLLAPÍTÁSOK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen
az ember és a természet közösen formált.
A növényzet megválasztása, kiültetése során legyünk tekintettel arra, hogy a ház méreteinek érzetét
a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas növényzettel csökkenthetjük,
alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét.
A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben
nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját
magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó
sorban hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához.
A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek
karakteréhez. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő
növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova
ültetjük. Figyeljük meg, mely növények érzik jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy
kérjük szakember segítségét.
Sövények közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, magasságuk ne haladja meg az 1,50 m
magasságot.
A kerti építmények, kerttechnikai elemek kialakítása során vegyük figyelembe, hogy a kert az épített
környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be szerepét,
ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás során az épület és a
kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. Elsődlegesen tehát az épület stílusához, üzenetéhez,
közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk.
A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A
pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel való
befuttatása javasolt.

KERTEK
A történelmi településrészen is kiemelten
fontos, hogy a településrész és az épületek
harmonikusan illeszkedjenek a tájba. A
megfelelő telepítésen és terepalakításon túl
ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint
megfelelő természetes hátteret, környezetet
adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz,
mintha már rég ott állna, emellett a kertben
és az épületben tartózkodás is kellemesebbé
válik. A tájba illesztett épület nem hivalkodik,
hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását
is. Az épülettömeg követi a háttérnövényzet
szerkezetét, kertje követi a jellegzetes
szegélyvonalakat, takarja a burkolt felületek
látványát.

A kert legyen bensőséges kialakítású. Vonzóbb a
látvány, ha a külső szemlélő felé nem tárul fel
egyből az épület és a kert minden részlete. Az
épületet részlegesen takarjuk növényekkel,
amelyek
kiemelik
annak
szépségét,
kontrasztosabbá téve az emberi alkotást.
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Az épület tájba illesztését a megfelelő építési hely megválasztása mellett nagyban segíthetjük a
meglévő növényzet megtartásával. A telek rendezésekor tartsunk, védjünk meg annyi növényt,
amennyit lehet! Ne feledjük, egy idős, nagy lombkoronájú fa felneveléséhez több évtized
szükséges! A csupasz telekre telepített növények csak sok év után nyújtanak kedvező látványt,
barátságos környezetet. Egy megmentett fa alá épített télikertnél például nem kell éveket várni,
mire használhatóvá válik ez az átmeneti tér, mivel a „ház fája” hűs árnyékot vet rá, télen viszont
átengedi a melengető napsugarakat.
A kert különböző részeinek használatát
ugyanúgy meg kell tervezni, akár egy épületét.
Az újonnan kialakított építési telkeken a tervezés
különösen fontos, épületenként jelentősen
változhat az illeszkedő tájépítészeti kialakítás.
Lehetőség szerint terveztessük meg kertünket
szakemberrel.
A
kert
tervezését
az
épülettervezéssel egy időben kezdjük meg, hogy
az ideális megoldást megtalálhassuk. Így a kert
és az épület egy egységes látványt és életteret
fog biztosítani számunkra. A kert funkciói
kapcsolódjanak az épületrészekhez. Vegyük
figyelembe azonban, hogy a kertben minden
tevékenységhez nagyobb teret igénylünk, ne
zsúfoljuk tele funkciókkal. Ha módunk és kedvünk van hozzá, alakítsunk ki haszonkertet, ahol
gyümölcsöt, zöldséget is termeszthetünk.
KERTI ÉPÍTMÉNYEK
A kerti építmények a főépülettel azonos
építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva
készüljenek.
A
pergolák,
növényrácsok,
gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas
szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló
színezéssel.
A garázst lehetőleg az épületben alakítsuk ki, hogy
több hely maradjon a kertben, és ne terhelje a táj
látványát egy újabb építmény. Az oldalkertben
pergola alakítható ki. Anyaga fém vagy favázas
legyen. Kerüljük a túlzottan hangsúlyos, nehéz
szerkezeti kialakítást. Alkalmazásukkal könnyebbé
válik a falak karbantartása. Kialakításuk festett
fémszerkezet, harmonizálva az épület színeivel,
formavilágával.
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő
burkolatot alkalmazzunk, így elkerüljük a tócsák
kialakulását, és könnyebben életben tartjuk
növényeinket. A kevéssé használt részeken
dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki
járófelületet. A szegélyeket azonos anyagból
alakíthatjuk ki.

41

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

NÖVÉNYFAJTÁK MEGVÁLSZTÁSA
A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek
karakteréhez. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő
növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova
ültetjük. Figyeljük meg, mely növények érzik jól magukat évek óta a környező kertekben, vagy
kérjük szakember segítségét.
Lehetőség szerint kerüljük a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek túlzott mértékű alkalmazását.
Javasolt a hátteret adó és az épületet keretező faállomány, akár magasabbra növő fák telepítése.
Változatos magasságú sövényekkel válasszuk le az egyes kerthasználati tereket. A kert tagolására
növényfalakat, térfalakat, futónövényeket is alkalmazhatunk. Az épületek elé ültetett magas
örökzöldek egész évben takarják a házat, télen elzárják az értékes napfényt, növelik a fűtésszámlát.
Az épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron védenek a tűző naptól. Az
előkertben az alacsony örökzöldekből kialakított sövények viszont jól kapcsolják az épületet az
utcaképbe.
Előkertbe, utcakertbe lehetőség szerint próbáljuk beilleszteni a környező táj elemeit, formáit,
színeit. Ugyanakkor változatos formák és színek alkalmazhatók a kortárs építészeti megoldású
épületek környezetében. Fokozottan illeszkedjünk az épület stílusához, színvilágához. A merész
épületszínek esetében óvatosan bánjunk a növények színválasztásával. A különleges színű és
formájú növények mértékkel használjuk! A keskeny előkertben illeszkedjünk a szűk térhez és a
nyílászárók elhelyezkedéséhez. Keskeny, oszlopos növényeket alkalmazhatunk, amelyek
hangsúlyozzák az épület függőleges vonalait.
A történelmi településrészen, ahogy az építészeti megoldásokban, úgy a növényválasztásban is
nagy szabadsággal rendelkezünk. Javasolt megidézni a környező táj és a korábbi tájhasználat
növényeit. Kerüljük az agresszív ún. inváziós fajokat (tapadó vadszőlő, zöld juhar stb.), ezek
kordában tartása nagy nehézségekbe ütközik. Javasolt növények: a déli kitettségű részeken a
termő szőlő (Vitis vinifera), kislevelű hárs (Tilia cordata), som (Cornus mas), gyümölcsfák, a kerti
iszalag (Clematis hibridek), levendula (Lavandula angustifolia) javasoltak.
Az északi tájolású utcaoldal növénylistája: Hortenzia (Hydrangea macrophylla), árnyliliom (Hosta
sp.), puszpáng (Buxus sempervirens).
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UTCÁK (közterületek településképi útmutatója)
A közterületek megfelelő fenntartása, a már
nem használt közterületi elemek elbontása
látványos előrelépést jelenthet.
A különböző felületek határozott szétválasztása
(pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén
jelentős javulást eredményezhet.
Fontos odafigyelnünk a folyamatosan átalakuló
településszélek rendezésére.
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet,
felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A
településen áthaladók leginkább e vonalakon
haladva alakítják ki a településről alkotott
képüket. Külön figyelmet kell fordítani az
infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére,
nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín alatti
elemeinek tájba illesztésére is.

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért
fontos, hogy jól használható, harmonikus módon legyen kialakítva. A szélesebb utcákkal
rendelkező településrészen befogadó, kellemes utcakeresztmetszet alakítható ki. A járdák
közelében alacsony cserjék középmagas cserjefoltokkal, majd fák, ismét cserjék, végül cserjékkel
oldott parkolóhelyek kialakítása kötheti össze a járdát és a közutat. Törekedjünk a térhasználatok
világos szétválasztására. Ne alkalmazzunk gyepet az utak, parkolóhelyek közelében, hogy
elkerüljük a gyepre parkolást.
A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor
ügyeljünk arra, hogy a megfelelő távolságra ültessük őket, figyelembe véve végleges méretüket.
Olyan fajokat válasszunk, amelyek nem nőnek bele a felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe és
az út fölé, akadályozva a biztonságos közlekedést. A jó faválasztással és ültetéssel elkerülhető a
csonkolással kialakult fák csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet
kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Pilisen a sík,
homokos részeken az utcákon feketefenyőt, eperfát és vadkörtét ültessünk, az északi, domboldali
részeken mandulát, gyertyánt, juhart és hársat. Kerüljük fasorok kialakítását élénk lombozatú
fajokból (pl. vérszilva -Prunus cerasifera Nigra). Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris,
nyugati ostorfa stb).
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az
akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges
színeket válasszuk. Minden apró burkolatrészletet meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz
illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek szegélyéig.
A járda és a közút közötti utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek
között. Pilisen a háztulajdonosok gyakran alakítják, gondozzák e területeket. Az egyéni megoldások
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során ügyeljünk arra, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és egymáshoz is
illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet
alkalmazását, különösen a kereszteződésekben. Itt a gépkocsivezetők szemmagasságát is
figyelembe kell venni! 50-80 cm magas cserjéket, évelőket telepítsünk.
A fák gyökereinek megfelelő méretű burkolatlan helyet kell biztosítani a járdák, kerítések gyökér
által történő megrongálásának elkerülése érdekében.

A vízfolyások a települések legattraktívabb elemei lehetnek. Pilisen központi szerepet játszik a Gerje
patak, melynek völgyébe települt a város. Környezetének alakítása közös ügy, több, magántelekkel
határos szakasz rendezése megoldandó, cél a patakvölgy közösségi használatának minél nagyobb
mértékű lehetővé tétele.
A vasút gyakran a hátsókertek között húzódik, a vasúton utazók ezért gyakran a település
kedvezőtlenebb képét látják.
Ügyeljünk arra, hogy ha hátsókertünkbe a vasútról belátni, rendezett képet mutasson kertünk,
házunk hátsó oldala, melléképületeink. Javasolt a hátsókertben magas sövény vagy fasor telepítése,
ami kellő takarást és némi zajvédelmet biztosít. A telek és a vasút közötti rész rendezettsége szintén
fontos.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK (közterületek településképi útmutatója)
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a helyi
közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel
rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos.
Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi.
A nem megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A
teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a
tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
Alapvető szükséglet a megfelelő térformálás. A térformálásban kerüljük a szűkületeket, a
befogadó, átölelő térformákat részesítsük előnyben.
A városközpontban, illetve annak közelében
meglévő jelentősebb parkok, közkertek
intenzívebb
fenntartásúak,
megfelelően
szolgálják a település lakóinak zöldfelületi
igényeit, zöldterületi ellátottságát.
A parkokban álló idős faállomány a település
egyik legfontosabb településképi értéke is.
A
parkok
felszereltségének
javítása,
funkciógazdagítása folyamatosan megoldandó
feladat, a város zöldfelület gazdálkodási és
fejlesztési tervének megfelelő ütemezéssel.
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ÁTALAKULÓ-NŐTT TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A nőtt településrészeken a családi házak
telepítése jellemzően oldalhatáron de
előfordulnak szabadon álló beépítések is. A
telken belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.
A nem utcára merőlegesen telepített,
indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott
családi ház építése nem javasolt. A családi
házak a telek oldalhatárán állnak, a ház
mögött növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.

MAGASSÁG
Pilis átalakuló nőtt településrészén a családi
házak épületmagassága változatos képet
mutat.
(épületmagasság:3-6-m)
Megtalálhatók a földszintes, földszint+tetőtér,
illetve kétszintes családi házak is.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetük. A két szintnél magasabb házak
nem
illeszkednek
Pilis
átalakuló
településrészének utcaképébe.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Pilis átalakuló településrészén a családi házak
tetőhajlásszöge szintén változatos (25-45°). A
viszonylagos kompaktság elérése érdekében a
meglévő épületek közé épülő új házaknak (2550°) kell épülniük. A túl magas illetve túl
alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek Pilis átalakuló
településrészének utcaképébe.

TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak tetőformája
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy
nyeregtetős, házakból álló utcakép, úgy oda ne
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a
szomszédokhoz
hasonló
nyeregtetős
tetőformájú.
Amennyiben az építési telek körül sátortetős,
vagy manzárdtetős épületek állnak, úgy oda ne
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló tömegű és tetőformájú.

MANZÁRD
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Pilis átalakuló településrészének színvilága
változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott
illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat.
Természetesen, mint sok településen itt is
előfordulnak rikító homlokzat vagy tetőfedés
színek.
Pilis átalakuló településrészén a meglévő
épületek színvilágához illeszkedő új épületek
építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez
fedés és burkolat.

KERÍTÉS
Pilis átalakuló településrészein elsősorban az
áttört kerítések kívánatosak, de indokolt esetben
és pl. zajvédelem, vagy látványvédelem esetén.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból
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Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem
A falszerű áttörés mentes kerítések családi házas
megfelelő.
telkek esetén nem elfogadhatóak.

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés.
Javasolt alkalmazása lehet az oldal
hátsókertek mentén.

és Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört
résszel. Továbbá ajánlott a mesterséges és
természetes/növényzet kombinációja is.

AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A
három megkülönböztetett településkarakter az
épület korától és a felújítási beavatkozásaitól
függően változatos képet mutat.
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A vegyes képhez tartoznak mind a két szárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok,
utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással.,
mint a osztás nélküli új fa és műanyag
nyílászárók.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket, és ihletet meríteni, hogy az
otthonunk minél jobban bele tudjon simulni
környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
A településen nem hagyományos modern
ablakforma, csak az egységes építészeti kialakítás
esetén támogatandó.

HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS ANYAGHASZNÁLAT
KERÍTÉSEK
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése,
megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi
eszköz volt településünkön. Használjuk bátran, de
figyeljünk a végső összképre! A túldíszített,
túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét,
és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben. A jól megválasztott burkolat
nem csak a hangulatot, hanem az épület
védelmét is szolgálja.
Pilisen a vakolt homlokzat, szintén vakolt vagy
beton lábazat a jellemző.
Az átalakuló településrészeken is jellemzően fa,
beton
vagy
kovácsoltvas
kerítésekkel
találkozhatunk, így jól látszik az előkert és az
épülethomlokzat
teljessége.
A
kerítések
jellemzően fa és fémmunkák, mely anyagok
megfelelő ápolás és kezelés mellett időtállók és
tartósak, de megtalálhatók a növénnyel
kombinált változatok is.
Az
új
építésű
részeken
változatos
anyaghasználattal találkozunk: a szárazon rakott
terméskő tartóoszloptól kezdve a téglán át a
betonig, a legtöbb esetben fa köztes elemekkel
vegyítve. A kerítések kialakítása során bátran
dolgozzunk a lakóépületünknél is alkalmazott
anyagokkal,
színekkel:
így
méginkább
harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el.
Ez a megoldás a területen számos esetben meg is
jelenik.

50

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a
belépés helyét, de kerüljük a túlzottan hivalkodó
bejárati kialakítást.
A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja.
A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu
legyen
hangsúlyos,
de
ne
hivalkodó.
Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk helyi
hagyományos díszítőmintákat.
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a
közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az
ingatlantól. Térfalat képez, mely lehet tömör, ha
magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört,
átlátható is. Minden településen vannak olyan
anyagok vagy formák, amelyek rendszeresen
visszatérnek. A történeti településrészeken
jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel
találkozhatunk, így jól látszódik az előkert és az
épülethomlokzat teljessége.
RÉSZLETEK
A manzárd tetős házak féltornácos bejáratánál
gyakori elem a díszes oszlop alkalmazása.
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KERTEK

A kertbe, főleg az előkertbe érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem
levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem
egész évben színesíthetik udvarunkat. A kert az
épített környezet része, közvetlen életterünk
szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti
be szerepét, ha harmonikus egységet képez az
épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás
során az épület és a kert stílusa, hangulata
harmóniában
legyen.
ehhez
illeszkedő
kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk.

Az előző fejezetben leírt általános érvényű
jellemzésen túl a történeti településrészeken
kívüli „nőtt” városrészekre megfogalmazható
néhány sajátos ajánlás.
A történeti településrészeken kívül a tájba
illesztés során a hagyományos településkép
még fellehető elemeinek a megőrzése,
valamint új, a jelenleginél kedvezőbb arculat
létrehozása a cél. Az épületeket részlegesen
takarjuk, elsősorban ott, ahol kedvezőtlen
utcaképi megjelenést eredményeznek. Az
előkertbe ültetett fák, cserjék helyének
megválasztásakor vegyük figyelembe a ház
homlokzati
kialakítását,
nyílászáróinak
elhelyezését.
A
kertben
levő
egyéb
építményeket
is
takarjuk,
megfelelő
növénytelepítéssel. A régi épületek bővítése,
felújítása során fokozottan ügyeljünk a már
meglévő fásszárú növényzet megóvására.
Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész
a szemlélő előtt észrevétlen marad. Pilisen
néhány
utcából
azonban
mégis
megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel
gondozott hátsó kerteket is, amelyek nem csak
pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem
haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is
termeszthetünk bennük. A külső szemlélő
számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve
oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem
csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát.
Gondozott előkertünkben nem csak saját
magunk, hanem az arra tévedők is
gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk,
és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk,
településünk szép arculatához.
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KERTI ÉPÍTMÉNYEK
A kerti építmények funkciója, kialakítása a kert kiterjedéshez, funkciójához, jellegéhez igazítva
változik. A történeti településrészeken kívüli „nőtt” városrészekre jellemző nagyobb kiterjedésű és
termesztést is szolgáló haszonkertekben megjelenhetnek – a díszkerti és pihenőkerti funkciók mellett
- a gazdálkodási célú építmények, burkolatok is. Ezek kialakítására, szükség szerinti takarására is
figyelmet kell fordítani.
Jó eszközök lehetnek az építmények kúszónövénnyel való befuttatása, fásítással, sövénnyel való
takarása, illetve kerti építményekkel – pergolával, növényrácsokkal való integrálása az épülethez,
vagy a kert egyéb építményeihez. Előnyös, ha a kerti építmények nem elszórtan, hanem egységbe
szervezve jelennek meg a kertben.
A kertben és a kert előterében, a garázsbehatónál, lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő
burkolatot alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki
járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki.
A burkolatokhoz jól illeszkedik a nagyfelületű, ápolt gyepfelület.
Az előkertek kialakítása – a történeti településrészekhez hasonlóan – intenzívebb, gazdagabb
megoldásra ad lehetőséget.
Bátran alkalmazzunk színes virágú évelőket, egynyári virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok
színharmóniájára. A fák közül leginkább a közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk, mértékkel
használjunk tömör, sötét lombú növényeket.
UTCÁK (közterületek településképi útmutatója)
A történeti településrészeken
kívüli „nőtt” városrészekben – az
előző fejezetben leírt általános
ajánlásokon
túl
fontos
odafigyelnünk a folyamatosan
átalakuló
településszélek
rendezésére. A település vonalas
elemei vezetik a tekintetet, felfűzik
a települést alkotó elemeket, ezért
harmonikus, egységes kialakításuk
fontos. A településen áthaladók
leginkább e vonalakon haladva
alakítják ki a településről alkotott
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képüket.
Külön figyelmet kell fordítani az
infrastruktúra hálózat elemeinek
kiépítésére, nyomvonalvezetésére,
felszíni és felszín alatti elemeinek
tájba illesztésére is.
A településre bevezető – kivezető
főutak
menti
zöldsávok
kialakításának,
fásításának
forgalombiztonsági, optikai vezető,
valamint
környezetvédelmi
jelentősége
mellett
fontos
esztétikai szerepe is, mintegy
előkészítve a település arculati
feltárulását. A járművel érkező
első benyomása a településről a
bevezető út minősége, beleértve
zöldfelületi
kialakításának
minőségét is.
A fa- és cserjesorok, sövények
kiemelik a település útvonalait,
irányítják a tekintetet. A fasorok
kialakításakor ügyeljünk arra, hogy
a megfelelő távolságra ültessük
őket, figyelembe véve végleges
méretüket.
Olyan
fajokat
válasszunk, amelyek nem nőnek
bele a felsővezetékbe, egyéb
közművezetékekbe és az út fölé,
akadályozva
a
biztonságos
közlekedést.
A Pilisi külső városrészek utcáin
javasolt gyümölcsfákat is ültetni, a
területegységen jól bevált díszfák,
utcasorfák
választékának
kiegészítéseként. Ültessünk diót,
eperfát és vadkörtét, cseresznyeés szilvaféléket, mandulát.
Az idős, nagy lombkoronát
növesztő fajokból álló fasorok
jelentős településképi hatással
rendelkeznek,
különösen,
ha
kettős fasor szegélyezi az utat,
közterületet.

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az utcák viszonyát,
a település szerkezetét, ezért fontos, hogy jól használható,
harmonikus módon alakítsuk ki. A szélesebb utcákkal
rendelkező településrészeken kellemes, fásítással, zöldsávokkal
rendelkező utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki. A járdák
közelében alacsony cserjék középmagas cserjefoltokkal, majd
fák, ismét cserjék, végül cserjékkel oldott parkolóhelyek
kialakítása kötheti össze a járdát és a közutat.

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a
javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre egyaránt
gondolnunk kell. Célszerű az apró burkolatrészletek
megtervezése is, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstől kezdve
a zöldfelületek szegélyéig.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK (közterületek településképi útmutatója)
A közösségi szabadterek azok a
találkozási
pontok,
ahol
a
településhez, településrészhez és a
helyi közösséghez tartozásunkat a
természethez
kapcsolódva,
szabadabban élhetjük meg. Mivel
rendszerint hosszabban tartózkodunk
ezeken a helyeken, megjelenésük
fokozottan fontos.

A
parkokban
növényfajok
megválasztása és ültetése során azok
térigényét is figyelembe kell venni,
számolva növekedésükkel, egymásra
árnyékolásukkal.
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AJÁNLÁSOK – BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A település külterületén jellemző beépítés a volt zártkerti szőlő területeken található.
Pilis külterületi tájra jellemző a mezőgazdasági területeken a szántóterületek, másodlagosan a
gyepterületek (legelők, rétek) jelenléte. Ültetvények (szőlők, gyümölcsösök) csak a kiskertes
övezetekben (zártkertek, tanyák) fordulnak elő.
A kisebb-nagyobb szőlőbirtokokon található présházak, pincék borát azonban legtöbbször még ma is
a Dolina löszfalaiba vájt hangulatos „Hegyeki pincesor" régi és új pincéi őrzik.
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A Rózsahegyi dűlő területén még találhatunk a szőlőműveléshez kapcsolódó borházakat. az
alábbiakban látható néhány figyelemre méltó épület, épületrészlet.
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A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást
(építést és területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének
megtartása a már kialakult és értéket képviselő építmények karakterének megóvása mellett.
Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú
megőrzése. A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló
építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
Gondoljunk az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során csak lefelé világító
megoldásokat alkalmazzunk.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása (fotókkal bemutatva)
Egy régi parasztház
romantikus érzést kelt
sokakban, és egyre
többen vásárolnak régi
düledező
házakat,
melyeket
újjá
varázsolnak. Azonban
mindig nagy kihívás
egy öreg házat modern
kori
igényekre
igazítani, mert nehéz
ötvözni a modern
dizájnt és az eredeti
rusztikus hangulatot.

Pilis ezen felújított
épületein az arányos
homlokzatszerkesztés,
valamint a természetes
anyaghasználat
a
kiemelendő.

A tetőszerkezet és
vakolt
falfelületek
visszaidézik a régmúlt
hangulatát.
A zöld környezetbe
ágyazott egyszerű és
arányos tömeg is a
rendezettség élményét
biztosítja.
Harmonikus szín és
anyaghasználat
jellemzi az épületet.

színek,
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Az új deszkakerítés
letisztult, szépen kezelt
példáját látjuk
egyszerű beton
lábazattal.

A kockaházak sora jelenik, meg ahol egyszerű anyaghasználat, és rendezett környezet letisztult
utcaképet biztosít. Az épületbővítés is arányos, nem hivalkodó és a tömeghez illeszkedik.

Pince és borház felújított szép példái

Az épület homlokzatán megjelenik a történelmi
településrészen előforduló jellegzetes deszkázott,
oromfal sok esetben díszítéssel.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Intézmény épület: Kedvező épületmagasság, a sík területre illeszkedő jó arányú egyszerű tömeg
parkos környezetbe a tájba illesztés jó példája.
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA:

sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések (fotókkal bemutatva)
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az
épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne
legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők
rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk.
Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért ne élnénk a
lehetőséggel?
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez,
anyaghasználatához és az ingatlanba folyó tevékenységet szolgálja. A település egyéb területein csak
a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő
anyaghasználat. A városközpont területén számos üzlet és intézmény található, ahol az igényes és
giccstől mentes cég és hirdetőtáblákat szívesen fogadjuk.

A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt és nem javasolt
Újabb felszíni infrastruktúra hálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó karban tartása
elegendő és szükséges.
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