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Tisztelt Olvasó!
Dömös a Duna jobb partjának festői községe, mely vidék 
szépségét nem csupán mi, a település lakói, hanem a 19. szá-
zad óta turisták ezrei fedezik fel nap mint nap. Dömös han-
gulatát meghatározzák az épületek, melyek mindennapjaink 
részei. Örökségünk megóvása és értékeink felismerése azon-
ban mindannyiunk felelőssége. Egy új épület megváltoztatja 
a tájat, a városképet, ezért tervezésekor figyelembe kell venni 
annak hosszú távú hatását környezetére.  Ahhoz, hogy egy 
felújítás vagy egy új épület az építtető és a település büszke-
ségére váljék, fontos, hogy az a környezettel való harmonikus 
egységre törekedjen. Mindehhez azonban elengedhetetlen 
a helyi építészeti jellegzetességek, értékek ismerete. Ehhez 
kíván segítséget nyújtani ez a kézikönyv, mely bemutatja 
Dömös építészeti értékeit, és ismerteti azokat az alapelveket, 
amelyek figyelembe vételével a hagyományos építészeti ka-
rakterhez igazodó épület építhető. Nem tartalmazza és nem 
helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, 
azok értelmezéséhez azonban segítséget nyújt. Az ajánlások 
nem kötelező és kizárólagos jellegűek, főépítészi útmutatás-
sal történő alkalmazásuk azonban lényeges változást hozhat a 
környezetünk alakításában. Hiszen a ház haszna a gazdáé, a 
látvány azonban mindenkié!

Herman Jenőné
Polgármester 
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Kedves Olvasó!
Páratlan kincseket rejteget ez a település, melynek egyedi 
hangulata van. Éppen ez az a hangulat, amelyért ottho-
nunk, építési tevékenységünk helyszínéül választottuk. 
Őrizzük hát együtt értékeinket, melyhez jó szívvel aján-
lom ezt a kézikönyvet. Reményeink szerint Dömös község 
Településképi Arculati Kézikönyve felkeltette érdeklődését 
a település múltja, jelene, jövője valamint szépségei iránt, 
és segítséget nyújt a környezethasználat, a tervezés és az 
építkezés során. Kérem vegye figyelembe javaslatainkat, és 
éljen a főépítészi konzultáció lehetőségével! Ahogy Dömös 
története, úgy e kézikönyv is folyamatosan továbbíródik. 
Ha újabb szép ház születik, az jó példaként bekerülhet a 
könyvbe, hogy ezáltal is büszke lehessen rá építtetője, ter-
vezője, kivitelezője és a település egyaránt. Egy környezet-
be illő, szép épületből nem csupán az építtető, hanem az 
egész közösség profitál!

Kassai-Szoó Dominika
Főépítész
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TARTALOMKINEK KÉSZÜLT 
EZ A KÖNYV? 
Ha Ön megbízóként vagy befektetőként építeni, bővíteni, 
átalakítani szeretne Dömösön, vagy tervezőként érdek-
lődik településünk építészeti karaktere iránt, akkor ez a 
könyv Önnek készült.

 MI A KÉZIKÖNYV CÉLJA?
▶ bemutatni a település építészeti karakterét  

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

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

i
Amennyiben segítségre, 

vagy további 
információra van 

szüksége, mindenekelőtt 
keresse fel a Dömös 

Község Önkormányzata
 Főépítészi irodáját 

2027 Dömös, Táncsics 
Mihály út 2.

 +36 33 507 050
 

Valamint vegye igénybe 
a főépítészi konzultáció 

lehetőségét! Az 
építésügyi eljárásokról 

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

kaphat tájékoztatást.

jó példa, követendő rossz példa, kerülendő
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 JÓ PÉLDÁK  70 
▶  Házak  
▶  Tornác  
▶  Nyílászárók (ajtók, ablakok, zsalugáterek, garázskapuk)  
▶  Tetők  
▶  Kerítések, támfalak  
▶  Kertek  
▶  A melléképület nem mellékes!  
▶  Fenntarthatóság   
▶  Meglévő épületek hőszigetelése  
▶  Sajátos műszaki berendezések  

(napkollektor, napelem, klímaberendezés, 
riasztók, parabolaantenna, egyébkültéri 
egységek) 

▶  Mezőgazdasági épületek 
▶  Gazdálkodó építészet,  

Borászatok, pincék 
▶  Közterületek, utcák , terek 
▶  Reklámok, kirakatok, cégérek,  

Kereskedelmi egységek kitelepülései

IMPRESSZUM  110

A kézikönyvben látható raj-

zok az alapelveket szemlél-

tetik, melyek függetlenek 

a rajzon látható épület stí-

lusától, részleteitől. Ugyan-

akkor tény, hogy a rajzokon 

látható épület sokszor a 

magyar népi építészetet 

idézi, mely évszázadok 

helyhez kötődő tapaszta-

latait összegzi, és melynek 

tanulságaiból ma is érde-

mes meríteni.
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PILIS

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

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

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

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

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

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

MÉSZKŐ

i
A vízügyi tudnivalókról 

a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

www.kdvvizig.hu, 
a pilisi forrásokról a Pilisi 

Parkerdő www.parkerdo.hu  
honlapján tájékozódhatunk. 

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

[Tájékozódjunk a vízügyi sajátosságokról!]

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

[Távoli földrészekről ideszállított kövek helyett helyi 
építőköveket használjunk!]

PILIS

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

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

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

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

[Tartsuk tiszteletben az állatvilág élőhelyeit!]

i
A természeti értékekről 
bővebben a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park honlapján.
www.dunaipoly.hu, az 
erdőkkel kapcsolatos 
aktualitásokról a Pilisi 

Parkerdő honlapján lehet 
tájékozódni

 www.parkerdo.hu

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

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

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

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

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

i
A Pilis a Budapest-Közép-

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

honlapon tájékozódhat. 
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DÖMÖS
 A TERMÉSZET MESTERMŰVE 
„Királyi vidék ez”- kiáltott föl két angol utazó, amikor Esztergomból Buda felé tartva 1851-
ben Dömösre érkezett.  A megállapítás több szempontból is helyes: egykor királyok és her-
cegek laktak itt palotájukban, az általuk alapított monostor pedig évszázadokon át műkö-
dött, mely ma a Pilis egyik legjelentősebb középkori műemléke.  Mindemellett Dömös 
hazánk egyik legszebb fekvésű települése, a festői Dunakanyar egyik ékköve, mely egyedi 
hangulatával és természeti szépségeivel máig rabul ejti az ide látogatót. Páratlan látvány, 
ahogy Európa legnagyobb folyója, a Duna utat tör magának a Börzsöny és a Visegrádi 
hegység között.
 

 ŐSKORTÓL LAKOTT TELEPÜLÉS
Ez a kedvező fekvésű vidék a legősibb időktől kezdve megtelepedésre csábította az embert, 
melynek legkorábbi, őskőkori emlékei a község északkeleti részéről kerültek elő. A Du-
na-parton talált rézkori leletanyag jelentőségében eltörpül a késő bronzkorból ránk maradt 
földvárból előkerült emlékek mellett. A földsánccal ellátott nagy kiterjedésű erődítmény 
a Lukács-árok mellett emelkedett egykor, de még ma is jól kivehető a meredek hegyoldal 
szélén haladó, ugyan az idő által kissé megkoptatott sáncok egy-egy szakasza. 
A legkorábbi kőépítmények a római korból maradtak ránk. A Duna vonalát – a római bi-
rodalom Pannonia tartományának határát – kőből épült, árokkal, palánkkal is megerősített 
őrtornyok és erődök láncolata védte. A Köves-patak melletti őrtornyot az ötvenes években 
tárták fel. A Malom-patak melletti római torony maradványaira épült rá a dömösi révállo-
más kis épülete. A római birodalom bukása után a népvándorlás néphullámai következtek, 
majd  avarok telepedtek meg vidéken. Az ő emléküket idézik azok a bronzból készült díszes 
veretek, övdíszek és szíjvégek, valamint cserépedények, amelyek az általános iskola és a Ma-
lom-patak között fekvő avar temető sírjaiból kerültek elő.

 KIRÁLYOK LAKHELYE
A Dunakanyar által körülölelt erdős hegyvidék a honfogla-
lástól kezdve a fejedelmek, majd Árpád-házi királyok családi 
birtokterülete volt, ahol több királyi vadászkastély, palota 
volt. Közöttük kiemelkedő szerepet játszott a dömösi, ma-
jorral rendelkező királyi kúria, majd királyi palota, mely a 
XI. században királyaink kedvelt tartózkodási helye és fon-
tos birtokközpontja volt. Mindemellett a visegrádi vár fel-
építéséig a magyar csapatok ideális gyülekezőhelye volt ez a 
terület, központi fekvése és a Duna közelsége okán. Az itt 
álló királyi palotának legkorábbi írott emlékét Szent László 
királynak egy 1079-ben kelt oklevele őrizte meg, melyben 
először található meg Dömös latinul leírt (Demes, incuria 
Dimisiensi) neve, mely a későbbiekben akár egy oklevélen 
belül is számtalan alakot öltött.

 TÖRTÉNELMI SZÍNHELY
Ármányoktól, balesetektől s gyilkosságoktól nem mentes a 
magyarok királykrónikája, Dömös többször volt színhelye 
a nagy történelemnek. Álmos herceg birtoka volt e terület, 
aki a Szentföldről hazatérve 1107-ben kezdte el építtetni a 
dömösi kolostort. Álmos prépostságot alapított, falvakat, 
szolgákat és mesterembereket adományozott hozzá a bir-
tok szolgálatára. E birtokon, egy árulást követően Álmost 
és kisfiát megvakíttatta bátyja, Könyves Kálmán, hogy ne 
örökölhessék a koronát. Ezt követően Álmos az általa épí-
tett prépostságban száműzöttként élt. A sors útjai azonban 
kifürkészhetetlenek,  a vak kisfiú II. Bélaként írta be magát 
a történelembe.

Dömös a Római Biroda-

lom határai – a Dunai 

Limes magyarországi 

szakasza; az Esztergom 

és Visegrád középkori 

magyar királyi közpon-

tok; valamint az egykori 

Pilisi királyi erdő területe 

elnevezésű világörökségi 

várományos helyszínek 

része.
www.vilagorokseg.hu
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DÖMÖS

 DÖMÖS ELSŐ PECSÉTJE 
A prépostságot a török felégette, majd a megmaradt részeit a Habsburgok felrobbantották. 
Köveit részben elhordta a lakosság, majd a község barokk templomához is felhasználták egy 
részüket. Dömös a seregek vonulási útjába esett, így a török időket és a várharcokat soro-
zatos elnéptelenedésének kísérte, a csendesebb időszakokban azonban rendre visszatértek a 
település lakói, a lábon hajtott állataikkal együtt. A háborús időszakokat követően a telepü-
lés hamar talpra állt, Dömös első pecsétje 1729-ből való, melyen egy eke és egy szőlőmetsző 
kés látható, utalva a helyiek foglalkozására. Dömösnek már 1733 óta van iskolája.

 A HEGYEK KINCSEI
A közeli erdők és a hegyek okán az erdőgazdaság, az agyag- és a kőbányászat igen fejlett volt 
ezen a vidéken, egészen az első világháborúig. A falu lakói ezekben a bányákban, a közeli 
téglagyárban és az erdészet fakitermelő helyein találtak  munkát. A kőfejtés az 1920-as évek-
ben szűnt meg, pedig ekkor már jól szervezetten biztosította a szállítást az ipari kisvasút. Az 
itt kibányászott követ leginkább a Duna szabályozásához használták, a munka irányítására 
olasz mestereket alkalmaztak. Mindemellett virágzó kert- és gyümölcskultúrája tette ismert-
té a községet, de a szőlőt a  filoxéra az 1880-as évekre sajnos teljesen kipusztította. A Trianon 
utáni idők a falut ugyancsak megtépázták. Leállt a kőbánya és téglagyár, munkalehetőség-
nek maradt a fuvarozás és a fakitermelés. A békés életet két világháború szakította félbe 
azok minden következményével: szegénység, kivándorlás, félszáznál több halott és áldozat.

 DUNAI HAJÓSOK
Az itt bányászott követ, szenet valamint a kitermelt fát is a Dunán keresztül szállították to-
vább. A hajókat felfelé igavonó állatok vontatták, ezzel a gyakorlattal csak a 19. század végé-
re hagytak fel, a hajóvontatók útjának nyomai azonban néhol ma is fellelhetők. A II. világ-
háború idején még két vízimalom működött a Dunán. Sokan választották a hajósszakmát, 
majd minden családban akadt matróz, kormányos, fűtők vagy éppen vitorlamester. Dömös 
műemlék jellegű hajóállomása szinte egyidős a turizmus fellendülésével. A 20. század elejéig 
még a maróti kofák is ezt használták, naponta több járat szelte oda-vissza a habokat. 

A Római Birodalmat limes 

(határvidék) vette körül, 

melyet sáncok, árkok, 

természetes akadályok (pld. 

folyók), valamint hadiutak 

hálózata és őrtornyok 

alkották. Ezt a területet a 

határvédelemhez kapcso-

lódó építészeti emlékek 

(őrtornyok, erődök, stb.) 

és a mindennapi élethez 

kapcsolódó leletanyag 

jellemzi. 
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 A PILIS KAPUJA
Dömös, a Pilis kapuja, már az 1880-as évektől kiinduló 
és végpontja sok kikapcsolódni vágyó turista útvonalának. 
Nem elhanyagolható emellett az üdülőkben, a magánházak-
nál és a panziókban nyaralók serege, akik évről évre vissza-
térnek a csendes, tisztalevegőjű településre. A gyönyörű táj 

számos alkotót vonzott ide, művésztelepek alakultak országos és Európa-hírű művészeknek 
adva ihletet. A dömösi prépostság romjait, mely hazánk egyik meghatározó román stílusú 
műemléke, az 1970-es években feltárták, az altemplomot rekonstruálták. Dömös határának 
régészeti leletei az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban és a budapesti Nemzeti Múze-
umban tekinthetők meg. A Duna árterében épül a Duna-Ipoly Nemzeti Park látogatóköz-
pontja.
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Dömös kiemelkedő természeti adottsága a kedvező fekvése, domborzati viszonyai és a 
települést délről körülölelő erdővel borított hegyek. A környező erdők kilátópontjairól 
remek a rálátás a Dunakanyarra, a szemben fekvő Börzsönyre és az ott található Reme-
te-barlangra. 

A terület bővelkedik kijelölt túraútvonalakban, melyek tematikusan és véletlenszerűen 
is bejárhatóak. A frekventáltabb túraútvonalak és a kisebb forgalmúak is jól járhatóak, 
felismerhetőek. Legkedveltebb célpont a Rám-szakadék, évi 60-100 ezer fős látogatott-
sággal. Ez Magyarország egyik legnehezebben járható turista útvonala. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. tanösvényt létesített itt, hogy bemutassák Magyarország legkedveltebb kirándulóhe-
lyét és annak környezetét.  A szakadék egy mély, egy kilométer hosszú, észak-dél irányú 
szurdokvölgy. Mélysége helyenként meghaladja a harmincöt métert is és van, ahol a szé-
lessége a három métert sem éri el. A szurdok alsó és felső bejárata között száztizenekét 
méter a szintkülönbség. A szakadék mélyén állandó vízfolyás van, de a téli hóolvadáskor, 
vagy nagyobb esőzések idején a patak rövid időre megárad, megnehezítve a túrázást. 

A Vadálló-kövek és a 639 m magas Prédikálószék a Duna-Ipoly Nemzeti Park fokozot-
tan védett területe, a Bioszféra Rezervátum magterülete. A felújított, 12 méter magas, 
vörösfenyőből épült kilátóból páratlan kilátás nyílik a Visegrádi várra és a teljes Dunaka-
nyarra, valamint a Duna túloldalán lévő Börzsöny csúcsaira is. A Vadálló-kövek, melyek 
vulkáni törmelékes kőzetből alakultak ki, a kilátó oldalában található különleges alakú 
sziklák: a Nagytuskó, a Bunkó, a Függőkő, a Széles-torony, a Felkiáltó jel és az Árpád 
trónja neveket viselik. A környéki gyepeken számos védett növényfaj él. 

A szakrális turizmus szerepe a Pilisi településeken meghatározó, mivel a környék meg-
annyi vallási központot és szakrális helyet rejt. A hittel átjárt területen erősen jelen van-
nak a zarándokutak. Bár Dömös közigazgatási területét közvetlenül nem érinti a Mária 
út, de a Rám-szakadékhoz vezető Macskások-Nyilasok dűlő mellett itt is megtaláljuk a 
település szakrális pontját: a Szentfa-kápolnát és a Kaincz-forrást.

A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó dömösi erdőterületeken a Pilis Parkerdő, azon 
belül is a Pilismaróti Erdészet gazdálkodik. A gazdálkodás során nagy hangsúlyt kapnak 
a természetvédelmi szempontok és a természetközeli erdőgazdálkodás irányelvei. Az er-
dőművelés mellett a vadgazdálkodás is fontos feladatuk. Az itt élő nagyvadak (gímszar-

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
vas, őz, muflon és vaddisznó) téli takarmányozása, illetve 
a vadlétszám szabályozása fontos feladat az erdei élővilág 
egyensúlyának a fenntartásához.  

A Duna-parti erdősáv, mely a magyar állam tulajdonát 
képezi, kiemelten fontos természeti adottsága Dömösnek. 
A terület vegetációját a puha- és keményfa ligeterdők ké-
pezik. A vízszintingadozás folyamatos építő és romboló 
munkát végez a partszakaszon, mely a növényzet állapotát 
is befolyásolja. A nagyobb árvizek márciusban és június-
ban, míg a kisebb áradások ősszel és télen a leggyakorib-
bak. Nagy árvizek idején a Duna jobb partján található 
területek jelentős része víz alá kerül, ami visszaduzzasztja 
a Visegrádi-hegység északi oldalán eredő patakokat össze-
gyűjtő, a települést átszelő dömösi Malom-patakot is. A 
Duna a patak torkolatánál a legkeskenyebb, a feltöltődé-
sek és az így kialakult homokpadok miatt erős örvények 
és sodrások alakulnak ki. A parti sáv, ahonnan szép kilátás 
nyílik a szemközti Szent Mihály-hegyre és a Dunakanyar-
ra is, kedvelt kikötőhelye a vízi turistáknak. Dömösön ki-
emelt érték a Börzsöny és Visegrádi hegység néven jelölt 
különleges madárvédelmi terület. 
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 A PRÉPOSTSÁG ROMJAI
A királyi központ mellett 1107-ben alapított prépostságot és káptalant Könyves Kálmán 
király testvére, Álmos herceg, aki a birtokának egy részét is a prépostság rendelkezésére 
bocsátotta. Az építkezést Álmos fia, II. (Vak) Béla király fejezte be 1138-ban. A prépostság 
a középkor végéig működött, az épületegyüttes a török háborúk idején pusztult el, a 18. 
században köveit is széthordták. A hajdani kéttornyú, háromhajós, félköríves szentélyekkel 
záródó román stílusú templomnak, valamint a déli oldalán álló egykori királyi kastély, és a 
prépostság épületének napjainkra csak alapfalai maradtak meg. A templom, mely a maga 
korának egyik jelentős, gazdagon díszített kőépítménye volt, megemelt szentélye alatti al-
templom azonban fennmaradt viszonylagos épségben. A területen 1970-es években Ge-
revich László régész végzett ásatást. A rommaradványok és a korábban már múzeumokba 
szállított kőfaragványok lehetővé tették az altemplom hiteles helyreállítását. A fölötte álló 
templomnak csak alapfalai láthatók

ÖRÖKSÉGÜNK
 KATOLIKUS TEMPLOM
A kis teresedésen álló, ma már műemlék barokk római 
katolikus templomot a pestisjárvány emlékére építették 
1743-ban, részben a prépostság köveiből, és Szent István 
király tiszteletére szentelték fel. Fatornya leégett, új tornya 
1824-ben épült, de közel száz évvel később eltávolították a 
hagymafejes tetőszerkezetet. A templom berendezési tárgyai 
18. századiak, főoltárképéről a restaurálást követően derült 
ki, hogy a neves barokk festő, Franz Anton Maulbertsch 
alkotása. A templom mellett álló Mária-szobrot a II. világ-
háborúban a helyiek által befogadott lengyel menekültek 
állították 1940-ben.

ÖRÖKSÉGÜNK
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 VÍZIMALOM
A Dunán, illetve a Malom-patak mentén egykor több ma-
lom működött. Ebben a 18. századból származó vízimalom 
és molnár lakásban 2009-ben nyitották meg a település új 
múzeumát.

 HAJÓÁLLOMÁS
A főút és a folyó közötti keskeny parton áll a Duna mentén épült 20. század eleji 
hajóállomások utolsó megmaradt emléke. A lapostetős, vasbeton szerkezetű műem-
lék épület két, fedett átjáróval összekötött részből áll, az egyik a személyforgalmat, a 
másik a teherárut bonyolította. Ezek formálása különböző, nyoma sincs szimmetriá-
ra való törekvésnek, ugyanakkor egy kiegyensúlyozott, harmonikus összhatású képet 
ad. A külső felületeket műkőszerűen eldolgozott betonanyag képezi, visszafogott, 
klasszikus díszítőelemekkel. 

 KŐKAPU
A 19. század végétől jelentek meg 
a jellegzetes kő kapukeretek, fa 
kapuszárnnyal. Szép példáit talál-
juk a Kossuth, Királykúti, Duna 
utcákban, valamint a Szent István 
úton. 
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 VENDÉGLŐ
Kossuth Lajos utca 8. szám alatt található a „Zöld Hetes” vendéglő  a 
városiasabb zártsorú kialakításnak megfelelően az utca vonalán áll. A jel-
legzetes ablakkeretezésű és vakolatdíszekkel tagolt épület a provinciális 
eklektika és szecesszió stílusát tükrözi. 

 HOSSZÚHÁZAK 
A Duna utca és a Kossuth utca, valamint a Dobogókői út mentén a helyi 
hagyományok szerint, a 18-19. században épült, oldalhatáron álló paraszt-
porták sorakoznak. Fehérre meszelt, finom vakolatdíszekkel tagolt oromfal-
lal fordulnak az utca fele, jellegzetes padlásszellőzővel, két ablakkal, kő vagy 
ritkábban vakolt lábazatkialakítással. Az udvar mentén általában oszlopos 
tornác vagy szélesebb eresz van. A falazott, fehérre meszelt kerítésben egykor 
zöldre festett egy- illetve kétszárnyú fa kapuk álltak.

A műemléki, régésze-

ti ingatlanokon, illetve 

műemléki környezet-

ben történő építés ese-

tén az illetékes járási 

hivatal örökségvédelmi 

hatóságával szükséges 

egyeztetni. A régészeti 

lelőhelyekről és a műem-

lékek listájáról a főépítészi 

irodán keresztül, vagy a 

szabályozási tervlap meg-

tekintésével tájékozódha-

tunk.
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 SZENTFA KÁPOLNA
A Malom-patak völgyében álló kis zsindelyes tetővel fedett kápolnában 
Mária-szobor áll.
Az épület keletkezése a századfordulóra tehető. A hagyomány szerint 
1885-ben, május első vasárnapján két dömösi kisleány libákat legeltetett 
a falu mögötti mezőkön. Miután egy szép bükkfa alatt letelepedtek, az ég 
csodálatos kékre váltott, és felnéztükben Szűz Mária képét pillantották 
meg a fán a kis Jézussal. 

 NEPOMUKI SZENT JÁNOS-SZOBOR
Késő barokk stílusban készült szobor párkánnyal lezárt talapzaton áll, 
melyet Jordánszky Elek kanonok állíttatott 1821-ben. A szobor többször 
került áthelyezésre. Nepomuki Szent Jánost különös tisztelettel övezik 
őt a vízi emberek; a halászok, hajósok, vízimolnárok, bányászok, sóbá-
nyászok és ő óvja a fuldoklókat is. Szobrait jellemzően a barokk korban 
faragták, elsősorban kőből. Egy püspököt ábrázolnak, amint ujját a szá-
jára illeszti, vagy karjaiban egy feszületet tart. Legtöbbször vízparton, 
révátkeléseknél, kisebb hidak mellett találkozhatunk vele.
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ÖRÖKSÉGÜNK

 REFORMÁTUS 
 TEMPLOM
A templom eredetileg ima-
háznak épült klasszicista 
stílusban, a 19. században. 
A négy sarkán fiatornyokkal 
díszített tornyot később tol-
dották hozzá.

 KŐRÖSY-HÁZ
A 20. század eleji épületen szecessziós és eklektikus elemek keverednek, az ablakközökben 
kör alakú mezőkben igényes domborművek találhatók. A földszintes, kétszárnyú épület 
közepén íves kapunyílását oroszlánfejes válkövön nyugszik. Az épület Kőrösy László író 
háza volt.

 PINCÉK
A Dózsa György út mentén 

a Duna menti löszfalba 
vájt középkori eredetű 

pincék sorakoznak. Az utca 
fele terméskő falazattal, fa 

ajtólapokkal. 
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 PROMENÁD, HŐSÖK EMLÉKMŰVE
Először az 1910-es években határozta el a községi elöljáróság, hogy kőfal és sétány építésével 
rendezi a település közepén lévő pincesort. A  „Promenád”-nak, vagy a helyi köznyelv által 
„promonád”-nak nevezett támfalnak több funkciója volt és van: tartja a főút fölé magaso-
dó, pincékkel átfúrt partfalat (a jelenlegi Hősök terét), itt látható az I. és a II. világháború 
dömösi áldozatainak emlékműve (a II. világháborús emlékmű oszlopa eredetileg az Ország-
zászló talapzata volt), a kapuszerű feljáróban pedig Magyarország trianoni megcsonkíttatá-
sának, illetve az 1938–1939-es terület-visszacsatolások emlékét helyezték el, jelenleg pedig 
Dömös történetét röviden elbeszélő emléktábla található ott. A pincesor rendezése végül az 
1930-as évek végén valósult meg. Hősök emlékműve  több ütemben épült. A középtengely 
nyílásába egy 18. századi kapukeret van beépítve, a fülkében Dömös történetét örökíti meg 
egy kőtábla. A két oldalt húzódó kő  támfalban régi pince bejáratok találhatók.

 VADÁSZKASTÉLY
A földszintes, tornyos épület eredetileg vadászkastélynak épült 1910-ben, jelenleg vendégház.
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BEVEZETÉS

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

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

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

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

HURRÁ, ÉPÍTKEZÜNK!
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 TELEK 
 KIVÁLASZTÁSA
Olyan helyet válasszunk, 
amely nem csupán álmaink-
nak, de életmódunknak, és 
az általunk összeállított épí-
tési programnak is megfelel. 

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

 HOGYAN 
 VÁLASSZUNK
 ÉPÍTÉSZT?
A tervezéssel építészt bíz-
zunk meg, akit elsősorban 
a referenciamunkák alapján 

válasszunk ki! Ebben segítségünkre lehetnek a szakfolyóira-

EGY JÓ 
ÉPÜLETBŐL 
MINDENKI 
PROFITÁL!
Az épület nem 

önmagában áll: része 

egy adott utcaképnek, 

a városképnek, sőt, a 

táj egészének. Ezért 

kiemelten fontos egy 

adott közösség számára, 

hogy az Ön által 

megálmodott épület 

hogyan fog kinézni 

és hogyan illeszkedik 

környezetébe, hiszen az 

épület „haszna” a gazdáé, 

azaz az építtetőé, 

a látvány azonban 

mindenkié! 

[Ne feledjük: egy, 
a környezetébe 
illeszkedő, kellő 

alázattal és 
érzékenységgel 

szerkesztett, 
jó épületből a 

tulajdonos és az 
egész közösség 

profitál!]     

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

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

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

maga lelkéhez, szükségleteihez alakította. A különbség főként a homlokzati díszítésben, rész-
letmegoldásokban volt tetten érhető.
Manapság házunknak vajon mennyiben kell tükröznie egyéniségünket? Befolyásolnak-e a 
divatok? Házunk a magunk és családunk számára épül, általában életünk egyik legnagyobb 
vállalkozásaként. A jó épület nem csupán ízlés kérdése. Vannak meghatározható technikák, 
eljárások, amelyek alkalmazásával jól használható, a helyi építészeti karakterhez igazodó, ará-
nyosabb és esztétikusabb épület építhető. Ez a kiadvány ezeket a módszereket és szempontokat 
veszi számba, melyek alkalmazása egységes hangulatú beépítést eredményez - ez adja egy tele-
pülés varázsát, jellegzetes karakterét, amiért azt választottuk jövendő lakóhelyünkké. Szó nincs 
azonban uniformizálódásról: bizonyos alapszituációk, arányok betartása mellett is végtelen 
számú, csak ránk jellemző variáció dolgozható ki.
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 KÖVESSÜK A DOMBORZATOT!
A szükségesnél nagyobb mértékű talajmunka (kiemelés, 
feltöltés) jelentős és felesleges költségtöbblettel jár, és örök 
sebet üt a tájban, csökkentve a saját és a szomszédos ingatla-
nok értékét is. Egy leleményes építész különböző eszközök 
(a szintek és a belmagasság meghatározásával, szinteltolással, 

 KIINDULÓPONT: JÓ TELEPÍTÉS
Az épület telken való elhelyezésénél a helyi előírásokon, a 
terep és a talaj adottságain túl vegyük figyelembe 

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

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

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

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

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

▶ bővíthetőség lehetőségeit

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

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

MIRE FIGYELJÜNK?
Az alábbi alapelvek családi ház és középület léptékére egyaránt vonatkoznak.

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

Az épület illeszkedik a lejtős 
terepre, kövessük ezt a 
szemléletet

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

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

szintén az előbbi elven működik. A benapozás vizsgálatakor 
vegyük figyelembe a környezetben lévő árnyékot vető ob-
jektumokat, épületszárnyakat is. A hazánkban észak-nyu-
gati uralkodó széliránynak kitett homlokzatokra kevesebb 
nyílás kerüljön, a teraszt lehetőleg a széltől védett helyzetbe 
helyezzük. 
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 A HÁZ HELYE
Minden telekre egy meghatározott beépítési szabály vonatkozik, ez lehet oldalhatáros, sza-
badonálló, ikres, vagy zártsorú. Ez határozza meg, hogy a telken belül hova helyezhető el 
az épület. 

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

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

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

ZÁRTSORÚ
A zártsorú (teljes, vagy hézagos) beépítés leginkább régebbi, városi szövetben fordul elő, 
ahol kötött az épület helye, hiszen a kialakult állapotra tekintettel kell lenni: adottak a 
szomszédos épületek, melyekhez igazodnunk - tűzfalaikhoz csatlakoznunk -  kell. A meg-
lévő szövetbe illeszkedő homlokzat mellett nagy gondosságot igényel a kapuáthajtó, az 
udvar kialakítása, a kertkapcsolat és a megfelelő benapozás kérdésének megoldása.
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A széles, terjengős alaprajz széles „arcú”, magas, 
„túlsúlyosnak” tűnő házat eredményez. Aránytalanul nagy 
tető illeszthető rá, a sötét középfolyosó nem szerencsés. 

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

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

 A JÓ ALAPRAJZ ISMÉRVEI: 
▶ logikus és indokolt térkapcsolatok és méretek, iga-

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

előterek és a terjengős lakóterek összeházasítása disz-
harmóniát szül)

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

▶ a jó alaprajzhoz rugalmas bútorozhatóság
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ÉRTÉK-
ÁLLÓSÁG

Az építéssel manapság 

együtt járó anyagi és for-

mai pazarlással szemben 

a valódi szükségletek 

felismerésén alapuló, 

korszerű, a táj karakterét 

tisztelő, jellegzetessé-

geit tükröző ház a múló 

divathullámokat is túlélő 

ÉRTÉK mind az építtető, 

mind pedig a közösség 

számára.  Ismerjük meg 

környezetünket, az 

adott település építési 

hagyományait, melyek 

évszázadok tapasztalatá-

nak eredményei. Meríteni 

ebből a tudásból olyan 

könnyebbség, mellyel 

érdemes élnünk! 

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

anyagválasztásban 
rejlik.  

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

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

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

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

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

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

A sajátos közműpótló műtárgyakról (napelem, kültéri egy-
ségek stb.) a 116. oldalon található útmutatást.
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ÚTMUTATÓ/ÁLTALÁNOS ELVEK

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

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

Homlokzatra 
javasolt föld színek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra 
javasolt lágy színek

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

[Az építőanyagok 
bősége zavarba ejtő. Ne 
feledjük: az egyszerűség 

nem igénytelenség! 
A viszonylag kevés 

fajta, jól megválasztott 
anyag nemességet és 
méltóságot kölcsönöz 

épületeinknek.]
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ÓFALU

ÓFALU
Dömös Ófalunak nevezett része az eredeti településmag, falusias, 
helyenként zártabb beépítéssel kíséri végig a főutat. Itt található-
ak az igazgatás, az oktatás legjelentősebb intézményei és a temp-
lomok. Szerkezetileg Dömös a templomtól induló egyutcás falu-
ból tovább fejlődött nőtt település, amely újabb egy-egy utcából 
álló fürtökkel bővült tovább. A valamikori Ófalu a Kossuth Lajos 
utca- Duna utca-Szent István utca által közrezárt tömb találkozása 
környékén alakult ki, hangulatos girbe-gurba utcákkal, kis teresedé-
sekkel. Területének egy része sík, egy része enyhén lejtős, itt folyik 
a Malom-patak. Az utcaképek meghatározó elemei még a kutak, a 
keresztek és a patakot átívelő hidak. 

Ófaluban a beépítési mód zömében oldalhatáros [  lásd 30. oldal], 
mely követi terep adottságait. A házak jellemzően az utcavonalon áll-
nak. Ófalu jellegzetes épületei az utcára merőlegesen álló, a kert felé 
tornáccal vagy széles eresszel nyíló ún. hosszúházak. Fehérre meszelt 
homlokzatuk meghatározó elemei a vakolat díszekkel keretezett két 
kis ablak, a padlásszellőzők, néhol tornácajtóval kiegészülve. 

A másik, jellemző épülettípus a településközpont felé városiasodó 
szövet részeként az utcával párhuzamosan áll, szomszédaihoz zártso-
rúan [  lásd 30. oldal] kapcsolódik. Vakolt homlokzatának hangsú-
lyos elemei az eklektíkus, szecessziós vonalvezetésű vakolatdíszek és 
az ablakosztások, valamint a tető jellegzetes padlásszellőzői, míves 
bádogosszerkezetek. 

Ófalu területe jellemzően sűrűn beépült terület, és erős építészeti 
hatásokkal bír. Egyértelmű cél a hagyományos utcakép megőrzése 
az eredeti építészeti elemek megtartásának támogatásával. Új épü-
letek építése, meglévők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a 
folytonosság megőrzésével.

Ófalu területén az elektromos és hírközlési hálózatok vezeté-
keit földkábelen kell vezetni, valamint törekedni kell a meg-
lévők föld alá helyezésére. Trafóállomás elhelyezése tiltott, 
azt csak trafóházban, vagy épülettel egybefoglalva oldható 
meg, amennyiben az szakmai indokok miatt nem helyez-
hető el egyéb területeken. A trafóház felületét a területre 
érvényes homlokzati kialakítással, ajtajait és szellőzőrácsát, 
a főépítésszel egyeztetve, a közterületi bútorokra előírt RAL 
színkód szerint kell kialakítani, közvetlen környezetét takaró 
növényzettel parkosítani kell. Egyéb felszíni energiaellátási 
vagy hírközlési hálózatok építményei (átjátszók) elhelyezése 
tiltott, kivétel ez alól a templom tornyának süvege alatti ta-
kart terület, amennyiben az érintettek hozzájárulnak.
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 TELEPÍTÉS
Ófalu beépítésének rendje 
a falukép jellemző ténye-
zője. A keskenyebb telkes 
területeken az épületek a 
telek oldalhatárán állnak. A 
szélesebb telkekre szabdalt 
tömbökben az utcával pár-
huzamos elhelyezésű épü-
letek vannak. Valamennyi 
épület az utcafronton áll. 
Igazodjunk a már kialakult, 
harmonikus rendhez!

Telekösszevonás esetén nem 
támogatott a  meglévő lép-
ték és ritmus rovására tör-
ténő volumennövekedés. 
Ez esetben is igazodjunk a 
meglévő stuktúrához (te-
lekosztás, fesztáv, lépték), 
melyet jelenítsünk meg a 
homlokzaton. Kétszer akko-
ra telek nem eredményezhet 
kétszer akkora házat!

a ház követi a 
kialakult beépítési 
vonalat

a ház nem áll be a 
meglévő épületek 
sorába

ÓFALU
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 MAGASSÁG
Ófaluban jellemzően föld-
szintes épületek állnak, ezért 
új építésnél is igazodjunk 
e meglévő környezethez. 
Amennyiben a telekméret 
megengedi, a használat pedig 
igényli a tetőtér beépítését, 
csak az utcafronttól hátrébb 
javasolt a térdfal megemelése 
és a tetőablakok elhelyezése. 
Az utcafronton őrizzük meg, 
vagy állítsuk vissza a dömösi 
hosszúházak jellegzetes hom-
lokzatát. [  lásd 47. oldal]

 TETŐFORMA, 
 TETŐ-
 HAJLÁSSZÖG

Ófaluban kis fesztávra épített, így kisebb tömegű, nyeregtetős épületeket találunk, 
jellegzetes ereszmegoldással, a tornáccal vagy széles kiülésű eresszel. Új építés esetén 
a területre jellemző, hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületben gondolkod-
junk. A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a 
tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat és megbontja Ófalu egységes utcaképét, 
ezért kerülendő.
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Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig).  A cse-
rép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. Ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy egye-
nesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a 
túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

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

ÓFALU

 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
 HÉJAZATOK

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fe-
dés (natúrtól a mélyvörösig, nem engóbozott és nem üveg-
mázas), használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható 
egységes településképhez. Kerülendő a mű antikolt vagy 
egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek, 
vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazá-
sa. A cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. 
Ófaluban a klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású csere-
pek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a 
tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte önálló 
életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
A főtömeget kiegészítő, alacsonyabb hajlásszögű tetőfelüle-
teken elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

Az utcai homlokzat oromdeszkás kialakítása 10-15 centit 
ül a homokzati sík elé. Ne helyettesítsük szegély- vagy 
szegőcseréppel, mert más karaktert ad házunk arcának!
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 HOMLOKZAT
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel. Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt  
felületképzések idegenek Ófalu hagyományától.  Adott esetben egyes, simított felülettel 
vegyített struktúrák új építés esetén, egyéni elbírálás mellett illeszkedők lehetnek. 
Ófalu színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk fehérben 
vagy természetes, föld színekben, azok világosabb árnyalataiban. Faburkolat nem jellemző, 
azt csak kis mértékben, vagy a megemelt tetőtéri részeken alkalmazzunk.

Homlokzatra javasolt 
pasztell föld színek 

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra javasolt 
lágy színek

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



 NYÍLÁSZÁRÓK
Figyeljük meg Ófalu egy-egy jellegzetes homlokzatának ará-
nyait: két szimmetrikusan elhelyezett ablak néz az utcára. 
A homlokzat a ház arca, ezért mind az új építésnél, mind 
pedig a felújításnál kövessük e jellegzetességet!

AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN LAKIK:
▶ A nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes aránya, 

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

▶ Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyúj-
tott arányúak, azaz magasabbak, mint szélesebbek.

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

▶ Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú 
nyílászárókat. 
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ÓFALU

A nem felujítható, idővel 
tönkremenő anyagú ka-
talógusajtók nem illenek 
Ófaluba.

▶ Nem fa anyagú nyílászáróknál is kövesség le a ha-
gyományos fa nyílászáró profiljaiank hierachiáját. 
Ne legyen azonos vastagságú minden osztó, ügyel-
jünk a részletekre!

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

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



43

▶ Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése 
helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatú 
árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét.  
A hagyományos szerkezetek, az árnyékoláson és a 
vagyonvédelmen túl öltöztetik a homlokzatot!  A 
lamellás kialakítású zsalugáternek szép példáit talál-
juk Ófalu területén, de jó megoldás lehet a tömör 
kialakítású külső spaletta elhelyezése is.

▶ Vegyük figyelembe, hogy ma már lehetőség nyílik az 
eredeti, hagyományos kialakítású és osztású ablakok 
hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására! 

Ófaluhoz illezskedő 
formák és osztások
Figyeljük meg 
a profilok 
hierarchiáját!

Ófaluhoz nem 
illezskedő formák 
és osztások

 LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, 
mint a falazat. Anyaga Ófaluban helyi kő, vagy vakolt-fes-
tett, szürke színben. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű 
utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek találkozása nem 
megoldott. Ófaluban hagyományosan egyenes vágású, nagy-
méretű, habarcsba rakott és fugázott, helyben bányászott 
kövekből készültek az épületek és a kerítések lábazatai.

KŐ LÁBAZAT VAKOLT LÁBAZAT
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 TORNÁC
A hosszúházak jellegzetessége a tornácos 
vagy az udvari oldalon a széles ereszes ki-
alakítás, mely nyáron kizárja, télen viszont 
betessékeli a napfényt. Új épület tornác-
kialakításával tovább vihetjük e számtalan 
előnnyel rendelkező hagyományt új ottho-
nunkba. Figyeljük meg és merítsünk ihle-
tet a régi épületek változatos tornácmegol-
dásaiból! 

 PINCÉK
Az utcáról közvetlenül nyíló, présház nélküli pincék meg-
erősítésénél törekedjünk az utcafronti helyi terméskő falazat 
visszaállítására. A látszó beton támfal látványa nem elfogad-
ható, az időjárás viszontagságainak nem ellenálló, csem-
peszerűen ragasztott kőburkolatok intakt jellege pedig nem 
illik a pincék hangulatához. A felújításkor is kövessük az 
olyan apró jellegzetességeket, mint például az egyszerű, lát-
szó fa keret, a lapos ívű boltöv, az egyedi kovácsolt vasalatok,
színes fa ajtólapok, mely részletek elhagyása vagy arányainak 
megváltoztatása nagy veszteség.
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 KERÍTÉS
Ófalu utcaképének része a jellegzetes kerítéskialakítás, mely 
sok helyen szervesen, szemmagasságig érő tömör, fehérre 
meszelt falként kapcsolódik a homlokzatokhoz. Hagyomá-
nyosan egyenes vágású, nagyméretű, habarcsba rakott és 
fugázott, helyben bányászott kövekből készültek a kerítések 
lábazatai, régebben fenyőléc, később, különösen a főút men-
tén, míves, kovácsolt kapuelemekkel. A 19. század végétől 
jelentek meg a jellegzetes kő kapukeretek, fa kapuszárnnyal. 
Gondolkodjunk e hagyományos szerkezetekben, kerüljük 
az előregyártott elemek használatát. 
Az áttört kerítések kevésbé jellemzők, azok nádfonattal vagy 
műanyaghálóval való zárása nem megfelelő, a belátást in-
kább a belső oldalra telepített sövénnyel akadályozzuk, mely 
jól véd az utca pora és a beszűrődő zaj ellen is. 
A színválasztás során a fém anyagú elemeknél részesítsük 
előnyben a szürke (antracit) és a zöld sötétebb árnyalatait. A 
faelemek színezése harmonizáljon a homlokzati faszerkeze-
tekével, vagy kövessük a hagyományos zöld színezést.
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 KERTEK
A hagyományos oldalhatáros beépítéseknél megmaradó keskeny oldalkertben célszerű a 
gépkocsinak csak a kerék nyomvonalán burkolatot építeni, vagy szórt burkolatot alkalmaz-
ni, így lehetőségünk marad növényesíteni is. A tornác mellett, vagy a szomszéd ház oldalfala 
mellé ültethetünk alacsonyabb cserjéket vagy évelőket, a gépkocsi árnyékolására egy kisebb 
fa is megfelelő. A tornácot árnyékolhatjuk kúszócserjékkel. [  lásd még 87. oldal].

MEGLÉVŐ 
ÉPÜLET 

ÁTALAKÍTÁSA 
VAGY KOR-

SZERŰSÍTÉSE
Az energetikai kor-

szerűsítés indokolt az 

alacsonyabb fenntartási 

költségek miatt, melynél 

a technikain túl telepü-

lésképi szempontokat is 

figyelembe kell venni!

 HŐSZIGETELÉS
A hőszigetelő kéregbe burkolt házak elveszíthetik a helyre 
utaló egyediségüket. A tégla- vagy kőlábazat, a homlokzat-
díszek eltűnnek, a fa ablakot a jellegtelen műanyag: az időt 
befogadni képes - azaz javítható, átfesthető, méltósággal 
öregedő - helyett a tönkremenő…
Védett homlokzat esetén javasolt a belső oldali hőszige-
telés, melyhez kérjük szaktervező segítségét. Külső oldali 
szigetelés esetén építészeti tervek alapján gondoskodni kell 
az eredeti homlokzatdíszek visszahelyezésére, a síkváltások 
megtartására.  
A karakter nélküli, több átalakításon átesett épületek ese-
tében a hőszigetelés jó, egyben vissza nem térő alkalom a 
homlokzat újragondolására, az Ófalu hagyományait szem 
előtt tartva.
Hőszigetelés során legyünk figyelemmel a lábazatkialakí-
tásra! A lábazati hőszigetelést követően helyezzük vissza a 
gondosan bontott, eredeti követ vagy téglát, vagy építsünk 
be az eredetivel azonos kialakítású új anyagot. Kerüljük a 
csempeszerűen ragasztott kőutánzatokat. Ha az épület pad-
lószintjét figyelembe véve hőtechnikai akadálya nincs, jó 
megoldás lehet a lábazat eredeti állapotában való megha-
gyása. Ezzel ugyan a hagyományostól eltérően a lábazat síkja 
a külső fal síkja mögé kerül, mégsem okozunk akkora kárt 
a településkép és az épület karaktere szempontjából, mint 
teljes elbontásával. [  lásd 94. oldal]
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 KÖZTERÜLETEK
A gondozott előkert a ház dísze. A portánk előtti terület ápolásával, dísznövények vagy 
jellemző gyümölcsfák telepítésével, díszes kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthe-
tünk, ahová öröm hazatérni.
Ahol szűkebb hely marad a növénytelepítésre, ott egy-egy karakteres, jó tűrőképességű 
évelő vagy cserje használatával lehet szép utcaképet elérni: levendula, zsálya, nőszirom, 
sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, 
kúpvirág, kakukkfű, törperózsa a naposabb területekre, meténg, árnyliliom, gyöngyvi-
rág, nefelejcs, waldstein pimpó, bőrlevél, kövérke, orbáncfű az árnyasabbra. Kerüljük az 
összevissza nyírt, hiányos sövények, a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását! 
Dömös Ófaluban számos utcában visszaköszön a kocsibehajtóknál, szegélyeknél az egy-
kor az összes utat borító macskakő. Közterületi burkolatoknál, egyeztetve a főépítészi 
irodával és a szükséges engedélyek birtokában igazodjuk ehhez a harmonikus anyaghasz-
nálathoz, kerüljük a színes, beton térkövek használatát. A kertekben és a közterületeken 
is találhatunk még kerekes kutakat, melyek hozzártoznak az Ófalu hangulatához. Óvjuk 
meg őket és gondozzuk környezetüket!
Közterületekről, reklámokról  lásd 100., 107. oldal.

 TETŐTEREK
Ófaluban a régi épületek hosszanti irányban terjeszkedtek, 
és sohasem felfelé. Ez a rendszer lehetőséget nyújtott és 
nyújt ma is a szakaszos építkezésre, a későbbi bővítésekre, 
lekövetve a család folyamatosan változó igényeit. A padlást 
régen nem építették be, nem tagolták ablakokkal. Ha a te-
lek mérete megengedi, gondolkodjunk a földszint bővítésé-
ben. Ez jobb kertkapcsolatot, a tetőtérnél jóval kellemesebb 
klímát és könnyebb bútorozhatóságot biztosít, ráadásul a 
falukép szempontjából is előnyös. 
Amennyiben a használat igényli a tetőtér beépítését, hosz-
szúház esetén csak az utcafronttól hátrébb javasolt a térdfal 
emelésével járó átalakítás. Az utcafronton őrizzük meg, vagy 
állítsuk vissza a kalászi házak jellegzetes homlokzatát. Szak-
szerű visszaállításhoz vagy felújításhoz az önkormányzat pá-
lyázati támogatást nyújt.  A tetősíkablak kevésbé bontja meg 
a tető egységét. Ha a tetősíkból kiálló ablakot tervezünk, azt 
az utcafronttól hátrébb, a kevésbé látszó tetőfelületen, lehe-
tőleg az épület egyharmadától javasolt kialakítani.  Utcával 
párhuzamos épület esetén tetőkiemelést, tetősíkablakot le-
hetőleg a hátsó, kert felé eső homlokzaton helyezzünk el.

A tetősíkból kiálló ab-
lakot, térdfalemelést az 
utcafronttól hátrébb, az 
épület egyharmadától 
alakítsuk ki
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PRÉPOST

PRÉPOSTSÁG 
Az üdülőterület kulturtörténeti, régészeti szempontból 
kiemelt jelentőségű területet ölel körbe.. A 11. század-
ban épített hajdani kéttornyú, háromhajós, félköríves 
szentélyekkel záródó román stílusú templomnak, vala-
mint a déli oldalán álló egykori királyi kastély, és a pré-
postság épületének napjainkra csak alapfalai maradtak 
meg. A templom, mely a maga korának egyik jelen-
tős, gazdagon díszített kőépítménye volt. A területen 
1970-es években Gerevich László régész végzett ásatást. 
A rommaradványok és a korábban már múzeumokba 
szállított kőfaragványok lehetővé tették az altemplom 
hiteles helyreállítását. A fölötte álló templomnak csak 
alapfalai láthatók.Fontos, hogy ez a kiemelt nemzeti ér-
ték méltó építészeti környezetbe ágyazódjon be. Ezért 
lényeges, hogy az üdülőterületnél részletezett elveket kö-
vessük mind a közvetlen telkek, mind pedig a régészeti 
területre szánt, a kolostorrom bemutatását és védelmét 
szolgáló, ismeretterjesztést, idegenforgalmi tájékozta-
tást, szelíd turizmust, illetve a terület fenntartását szol-
gáló épületek, építmények esetén. Kerüljük az ideiglenes 
bódék, konténerek kihelyezését. Az egységes informáci-
ós táblákról, utcabútorokról és burkolatokról a 102. és 
108. oldalakon adunk útmutatást. 

ROMOK?
A minimális kiegészítés és 

állagmegóvástól kezdve a teljes, 

elméleti rekonstrukción alapuló 

bemutatásig a műemlékvéde-

lem több, egymástól alapjaiban 

eltérő koncepciót is ismer a 

romokkal kapcsolatban. Ahhoz, 

hogy egy romos emlék bemuta-

tása a laikus közönség számára is 

érthetővé, élményt adóvá váljon, 

számos lehetőség áll rendelke-

zésre. Ugyan ma már nem kizárt 

a régészeti feltárás és gondos 

szakmai munkát követő teljes 

rekonstrukció, olyan egyszerűbb 

eszközökkel is, mint néhány 

kronoszkóp, vagy mobil alkalma-

zás, élményszerűvé lehet tenni 

az eredeti állapot ismertetését. 

Bármilyen megoldás mellett is 

döntünk, nyilvánvaló, hogy egy 

egyszeri helyreállítás, állagmeg-

óvás nem elegendő - folyamatos 

karbantartás szükséges. Átgon-

dolt tájépítészeti koncepció alap-

ján, szelíd építészeti beavatkozá-

sokkal pedig biztosítanunk kell 

a helyszín rendezett, különleges 

atmoszféráját, mely lehetőséget 

ad egyéb, a fenntartáshoz és 

önfenntartáshoz, egyben a fenn-

maradáshoz szükséges rendez-

vények, funkciók befogadására.
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ÚJFALU
Ezen a területen jellemzően nagytömegű és fesztávú, az utca felé kis elő-
kerttel és széles, magas oromfallal forduló, emeletes családi házakat talá-
lunk. Ezek a hetvenes évektől épültek, virágkoruk azonban a nyolcvanas 
évek derekán volt. Tömeges megjelenésük meghatározó az utcakép szem-
pontjából. A karakter szempontjából kevésbé meghatározó a négyzetes 
alaprajzú, földszintes, sátortetős házak (ún. kockaházak) jelenléte, melyek 
típustervek szerint épültek az ötvenes évektől egészen a nyolcvanas évekig. 
A kisszámú, a mai trendeket követő új építés mellett nagy igény és építési 
kedv mutatkozik a meglévő épületek felújítására, energetikai korszerűsí-
tésére és több generáció együttélését biztosító bővítésére, melyekre külön 
ajánlást tesz a kézikönyv. A beépítés általában oldalhatáros [  lásd 30. 
oldal], a tetőgerinc hol párhuzamos, hol merőleges az utcára, mely szinte 
mindenhol igen széles, nagy fákkal beültetett, gondozott zöldsávval kísért.
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ÚJFALU

 TELEPÍTÉS
Az épületek az utcától azonos távolságban állnak, mely egységes utcaké-
pet eredményez. Alkalmazkodjunk a már kialakult rendhez! 

 MAGASSÁG
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük.



 TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Egy keskeny oromfalú, kis ház „soványkának” tűnik a ter-
jengős tömegű, széles és magas épületek között. Karcsúsít-
sunk a jellemző formán,  jó megoldás a tagoltabb tömeg és 
tetőforma alkalmazása. A tagoltabb tömeg jobb alaprajzot, 
közvetlenebb kertkapcsolatot, jobb benapozást eredmény-
mez. A meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediter-
rán”) hajlásszögű tető idegenül hat az utcaképben, ezért 
kerülendő.
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 KERÍTÉS
Újfalu területén az áttört ke-
rítések javasoltak. Az áttört 
kerítések nádfonattal való 
zárása nem megfelelő, a be-
látást inkább növények vagy 
sövény telepítésével akadá-
lyozzuk, mely jól véd az utca 
pora és a beszűrődő zaj ellen 
is. A kertkapu illeszkedjen a 
kerítéshez és az épület kiala-
kításához, kerüljük az em-
bermagas bádog szerkezete-
ket. [  lásd 83. oldal]

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig). A 
cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenesvá-
gású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Az alacsonyabb 
hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

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

 ANYAGHASZNÁLAT
Javasolt az égetett agyagcserép fedés, használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható 
egységes településképhez. Kerülendő nem természetes színű cserepek, illetve egyéb anyagú 
héjazatok alkalmazása. 
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Lejtős terep esetén kerüljük a nagy 
bevágásokat, földkiemeléseket, vagy a 
mesterséges sík teraszok kialakítását

1/a

2/a

3/a

4/a

1/b

2/b

3/b

4/b

 LEJTŐS TEREP
Lejtős területen a szükségesnél nagyobb mértékű talajmunka (kiemelés, feltöltés) jelen-
tős és felesleges költségtöbblettel jár, és örök sebet üt a tájban, csökkentve a saját és a 
szomszédos ingatlanok értékét is. Egy erős lejtésű telekre épülő háznak akkor nem lesz 
ormótlan támfal jellege, ha a tervező gondoskodik kell a szintek között is kapcsolatot 
teremtő kisebb tömegekre való osztásról, és ennek megfelelően a tetők és részlet gazdag 
homlokzatok kialakításáról. Ideális esetben a szintek és a belmagasság jó meghatározá-
sával, szinteltolással és ügyes térbeli elrendezéssel tökéletesen illeszthető a ház a terepre.
Egyszerre gondolkodjunk épületben és kertben, igényes minél alacsonyabb, bontott vo-
nalvezetésű támfalmegoldásokban, a támfalat takaró, befutó növényzetben. 
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 SZÍNHASZNÁLAT 
Általánosságban elmondható, hogy az élénk, rikító színe-
ket érdemes kerülni, helyette a lágyabb, pasztel árnyalatok, 
földszínek előnyösebbek. Míg egy zsalugáter, +-vagy egy fa 
nyílászáró gondosan kiválasztott vidám színe öltözteti visz-
szafogottan színezett a házat, addig egy kedvenc ruhadara-
bunk színében pompázó homlokzat vagy tetőfedés harsány-
nak, környezetében disszonánsnak hat. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat. Vakola-
tok tekintetében gondolkodjuk természetes, föld színekben, 
azok világosabb árnyalataiban. [  lásd 34. oldal]

Homlokzatra 
javasolt föld színek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra 
javasolt lágy színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető
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 TERJENGŐS TÖMEGŰ HÁZAK 
 ÁTALAKÍTÁSA
A nyolcvanas évek tipikus, terjengős tömegű, széles fesztávú 
családi házát több esetben szeretnék átalakítani, korszerűsíteni 
tulajdonosaik. Bármekkora is legyen a beavatkozás, jó alkalom 
a településképi szempontból is meghatározó „ráncfelvarrásra” 
és az értéknövelésre.

1. A LEGKISEBB BEAVATKOZÁSI SZINT RENDSZERINT CSAK 
A HOMLOKZATOKAT, ÉS A HÉJAZAT CSERÉJÉT ÉRINTI. 

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

▶ A szimpla hőszigetelésen túl, jó alkalom a homlokzat 
újragondolására. Javasolt a természetes, szépen örege-
dő anyagok és a föld színek használata. A vakolatug-
rások és a színváltások alkalmazásával optikailag csök-
kenthetjük az eredeti méreteket.  Kerüljük a beltérbe 
való hungarocell stukkók alkalmazását a homlokzaton 
sarokarmírozás vagy ablakkeretezés gyanánt. Időtá-
lóbb és egységesebb hatás érhető el finom vakolatugrá-
sokkal, párkányokkal.

▶ A nyílászárók cseréje esetén lehetőség nyílik új ablak-
osztás kialakítására. Az utólag felszerelt fehér redőny-
tokok beszerelése helyett vegyük számításba a rejtett 
szerkezetek vagy a praktikus és az épületnek egyedi 
karaktert adó zsalugáterek elhelyezésének lehetőségét!

▶ Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb 
tónusú, mint a falazat. Anyaga helyi kő, tégla, vagy va-
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Kerüljük a harsány 
színeket, a hungarocell 
stukkókat és az 
előregyártott faragott fa 
korlátléceket, melyek túl 
könnyedek a léptékhez

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

kolt- festett. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti 
anyagból való újraépítése, mely a hőszigetelés mellett 
is lehetséges. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű 
kőutánzatok.

▶ Szenteljünk figyelmet az erkélykorlátok kialakítására, 
mely nagyban befolyásolja házunk arcát. Nem előnyös 
a léptékhez képest túl könnyed kovácsoltszerkezetek, 
vagy az előregyártott, faragott fa elemek alkalmazása.

2. EGY KÖVETKEZŐ BEAVATKOZÁSI SZINT AZ ÁTMENETI 
TEREK (FEDETT TERASZ, VERANDA, TORNÁC, SZÉLFOGÓ) 
ÉPÍTÉSE, A TETŐTÉR HASZNOSÍTÁSA. E HÁZAK ALAPTERÜ-
LETE TÖKÉLETESEN ALKALMAS KÉT GENERÁCIÓ EGYÜTT-
ÉLÉSÉRE.  EZ ESETBEN KÜLÖN FIGYELMET ÉRDEMEL A 
KÜLSŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA. 

▶ a fedett külső lépcső lágyítja a tömeget
▶ a hozzáépítések esetében azonos anyaghasználatban 

gondolkodjunk, kerüljük az ideiglenes szerkezeteket 
(polikarbonát, osb lap)

3. A LEGNAGYOBB BEAVATKOZÁS A TETŐ TELJES SZERKE-
ZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ HOMLOKZATI NYÍLÁSREND-
SZER KIALAKÍTÁSA.

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

▶ Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bővítmények, átme-
neti terek építésére.

▶ A homlokzatokon új helyre kerülhetnek az új arányú 
és osztású nyílászárók.
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  „KOCKAHÁZAK” ÁTALAKÍTÁSA 
 ÉS KORSZERŰSÍTÉSE
A négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős családi házak 
(ún. kockaházakat)  típustervek szerint épültek az ötvenes 
évektől egészen a nyolcvanas évekig. 
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenn-
tartási költségek és a jobb komfortérzet miatt. Ennek so-
rán azonban a technikain túl településképi szempontokat 
is figyelembe kell venni! 

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

BEAVATKOZÁSI PONTOK: 

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

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

LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga helyi 
kő, tégla, vagy festett. A hőszigetelés kialakítása miatt ez az eredeti, a helyre jellemző anyag 
sokszor eltűnik. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti anyagból való újraépítése. Kerü-
lendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok.
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Tanulmánytervek a lehetséges átalakításokra Oromzat kialakítással 
(1), ugyanez tetőtérbeépítéssel (4), bejárati veranda hozzáépíté-
sével, zsalugáterekkel és új nyílásokkal (2, 5), újragondolt moder-
nebb homlokzat téglalábazattal és homlokzatdíszítéssel (3), fedett 
terasszal (6)

 NÖVÉNYZET, KERT, KÖZTERÜLETEK
A gondozott előkert a ház dísze. A portánk előtti terület ápolásával, dísznövények vagy jel-
lemző gyümölcsfák telepítésével, díszes kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthetünk.

Újfaluban az utakat helyenként szélesebb zöldsáv kíséri, itt lehetőség van egységes faso-
rok kialakítására. A növényválasztásnál figyelembe kell venni a termőhelyi viszonyokat, a 
felsővezetékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt, ami karaktert ad a településrésznek (pl. gyü-
mölcsfa: szilva, cseresznye, dió). Ahol a nyílt árkok mellett szűkebb hely marad a növény-
telepítésre, ott egy-egy karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy cserje használatával lehet 
szép utcaképet elérni:  levendula, zsálya, nőszirom, sásliliom, gólyaorr, őszirózsa, madárhúr, 
pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, kúpvirág, kakukkfű, törperózsa a naposabb 
területekre, meténg, árnyliliom, gyöngyvirág, nefelejcs, waldstein pimpó, bőrlevél, kövérke, 
orbáncfű az árnyasabbra. Kerüljük a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását!

A nyílt árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondozatlanul!  Az árkokat átszelő 
gépkocsibehajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, esztétikus faluképhez! 
Használjuk a helyi építőköveket. [  lásd még 100. oldal]
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KERTVÁROS

KERTVÁROSI 
KARAKTER
Dömös kertvárosa igen fiatal része a településnek, az utób-
bi években indult meg beépítése családi házakkal, viszonylag 
nagyméretű telkeken. A terület sík, széles utcákkal szabdalt. 
Az épületek megjelenése igen vegyes képet mutat: az utóbbi 
évek trendjeinek valamennyi ága  jelen van [  lásd 52. oldal].
Az igen tekintélyes telekméretekből adódóan kiemelten fon-
tos annak kertépítészeti kialakítása.  A területre a magaslatok-
ról teljes rálátás mutatkozik, ezért a településkép szempontjá-
ból nem mindegy a településrész arculata.
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 TELEPÍTÉS
A telepítés sokszínű, ezért 
ennek szabályairól és az 
épületnek az utcától való le-
hetséges távolságáról a helyi 
építési szabályzat rendelke-
zik. Alapelv azonban, hogy 
az egységes utcakép érdeké-
ben igazodjunk a már kiala-
kult, harmonikus rendhez! 

Egy egységesebb utcakép érdekében javasolt, hogy egy hagyo-
mányosabb, maximum 7.5 méter széles résztömeggel forduljon 
az épület az utca fele, e mögött azonban már szabadon alakítható 
a tömeg.

▼

KERTVÁROS

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

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

▶ Jellemző a hűs belső udvarok, átriumok kialakítása.
▶ Jó átszellőztethetőség, kellemes klíma.
▶ Természetes anyagok és színek alkalmazása kül- és 

beltérben.
▶ Jellemzően földszintes kialakítás, beépítetlen tetőtér-

rel, változatos belmagasságú terekkel. A hangulatot a 
látszó gerendák fokozhatják.

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

Ne feledjük: a mediterrán 
ház értékeit tökéletesen 

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

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

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



62 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig).  A 
cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenes-
vágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a 
túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

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

 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 HÉJAZATOK
Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig), 
használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez. Kerülendő a 
mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb 
anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. Napelem, napkollektor telepítése esetén 
elfogadható az antracit agyagcserép fedés. A cserép anyaga és színe mellett fontos a megje-
lenése is: elsősorban a klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek 
számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte 
önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Az alacsonyabb hajlás-
szögű tetőfelületeken elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

 HOMLOKZAT
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, tetszőleges textúrával. A 
kertváros színvilága változatos, mégis harmonikus egységet 
képez, ezért nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasz-
nálat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk fe-
hérben vagy természetes, föld színekben, azok világosabb 
árnyalataiban. 

Hom-
lokzatra 
javasolt 
föld színek

Homlok-
zatra nem 
javasolt 
rikító 
színek

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

 LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, 
mint a falazat. Anyaga a régi épületeken jellemzően helyi kő 
kalászi mészkő, vagy vakolt-festett. Kertvárosban ajánlott a 
kalászi vagy süttői mészkő tört fehér színben, a bontott tég-
la, vagy a vakolt-festett kialakítás. Kerülendők a ragasztott, 
csempeszerű utánzatok, melyek nem időtállóak és a sarko-
kon az élek találkozása nem megoldott.
[  lásd 47. oldal]

KERTVÁROS
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Nyílás-
zárókra 
nem java-
solt rikító 
színek

Nyílás-
zárókra 
javasolt 
lágy 
színekEz a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, 

a sor tetszőlegesen bővíthető

 NYÍLÁSZÁRÓK
AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN LAKIK:

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

▶ Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú 
nyílászárókat. 

▶ Minden esetben javasolt a természetes, szépen öre-
gedő anyagok és a rikítók helyett a természetes, föld 
színek használata. Vegyük figyelembe, hogy míg a 
természetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig 
a műanyag idővel nem javítható.

▶ Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése 
helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatu, 
lehetőleg a nyílással azonos színű árnyékoló szerke-
zetek elhelyezésének lehetőségét.  A hagyományos 
szerkezetek, az árnyékoláson és a vagyonvédelmen 
túl öltöztetik a homlokzatot! Utcafrontra csak rejtett 
redőnyszerkrényt helyezzünk el! Alkalmazhatunk 
lamellás kialakítású zsalugátert, de jó megoldás lehet 
a tömör kialakítású külső spaletta elhelyezése, mely-
re számos szép példát találunk. [  lásd 74. oldal]

 KERÍTÉS
Az utcakép meghatározó része a kerítéskialakítás. Kertváros területén az áttört kerítések 
javasoltak, a tömör megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádfonattal való 
zárása nem megfelelő, a belátást inkább a belső oldalra növények vagy sövény telepítésével 
akadályozzuk, mely jól véd az utca pora és a beszűrődő zaj ellen is. A kertkapu illeszkedjen 
a kerítéshez és az épület kialakításához, kerüljük az embermagas bádog szerkezeteket. Ter-
vezéskor gondoljuk át a kerítéssel egybeépített kukatároló kialakításának kulturált lehetősé-
gét.  [  lásd 83. oldal] A kertről és a melléképületekről  lásd 87., 91. oldal.
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ÜDÜLŐ
Dömös üdülő területei két részre tagozódnak: a Cukor he-
gyi hétvégi házas területre, illetve a településen szétszórtan 
elhelyezkedő üdülőházas üdülőterületekre a Kossuth Lajos 
utca nyugati végén, Cukor hegy és az újonnan kialaku-
ló Kertekföle területén. Az üdülőházas területen nagyobb 
alapterületű épületek vannak buja, ősfás kertekben. Szám-
talan igényes, polgári nyaralót is találunk a domboldalban, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a szemközti Szent Mihály 
hegyre. Jellemzőek a rakott kő támfalak, néhol csak hosszú 
lépcsősoron keresztül közelíthetők meg az épületek. A hét-
végiházas üdülőterület újabb beépítés eredménye, keskeny, 
hosszú telkeken, kisebb alapterületű épületekkel.

ÜDÜLŐ
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ÜDÜLŐ

 TELEPÍTÉS
A terep adottságait kihasználó, kis léptékű, a természet-
tel, a kerttel harmonikus kapcsolatot létesítő, földszintes 
épületben,gondolkodjunk. Illesszük az épületet a terepre  
[  lásd 28. oldal]

 TETŐFORMA
Magastetős, oromfalas kialakítású, kisléptékű épületben 
gondolkodjunk. A túl alacsony („mediterrán”) hajlás-
szögű, bonyolult tetőforma idegenül hat ebben a hegyvi-
déki környezetben. 

 ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Részesítsük előnyben a hegyvidéki hangulattal harmonizá-
ló anyagokat, melyeket a maguk természetességében,
vakolt felületekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokza-
ton: helyi kő, fa. Kerüljük a bódéépítészetre jellemző sze-
relt jellegű építőanyagok (OSB lap, polikarbonát, hullám-
lemezek stb.) használatát. A Javasolt az égetett agyagcserép 
fedés, használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható 
egységes településképhez. Kerülendő a mű antikolt vagy 
egyéb mintázatú, nem természetes színű cserepek, vagy 
egyéb anyagú héjazatok alkalmazása. Nem elfogadható 
a feltűnő és kirívó színhasználat egyik szerkezet esetében 
sem. Vakolatok tekintetében gondolkodjuk természetes, 
föld színekben, azok világosabb árnyalataiban. Lehetőleg 
válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat és 
természetes anyagú árnyékoló szerkezeteket, például zsalu-
gátert. Ez utóbbinak mind a hagyományos, mind a kortárs  
megfogalmazásai az árnyékoláson túl értékeinket is védik, 

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig).  A 
cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenes-
vágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a 
túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. 
Az alacsonyabb hajlásszögnél (előtető stb.) elfogadható a matt, grafitszürke korcolt lemez.

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

Homlokzatra 
javasolt föld színek

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra 
javasolt lágy színek

Ez a válogatás az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető
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A HÉTVÉGI HÁZ 
Fontos-e, hogy hétvégi házunk ott-

honunk tágasságát utánozza, és egy 

családi ház méretű épület terpeszked-

jen az egyébként kis méretű telken? A 

nyaralóba, második otthonba kikap-

csolódni, szórakozni járunk. Szabadság 

idején igényelt természet közeliség, 

lezserebb életforma, szabadabb - játé-

kosabb terek kell, hogy megjelenjenek 

egy egyszerű tömegformában, anyag-

használata környezethez kell, hogy 

igazodjon. Míg a hálóhelyeket kizárólag 

„alvás” követelményei szerint elégséges 

méretezni, és a konyha, fürdő mérete is 

minimálisra szűkíthető, a nyaraló lelke a 

nyárikonyha pultjával kiegészített tágas 

fedett-nyitott terasz, mely jó időben a 

nappali meghosszabbított része, fő idő-

töltések színtere. Az autó árnyékolására 

egy diófa, vagy egy szőlőlugas is meg-

felelhet. A betörésvédelem napjaink 

kardinális kérdése lett, amit a tervezés 

során mérlegelni kell. Azonban tartóz-

kodjunk a tájidegen, háznak nem részét 

képező, indokolatlanul túlméretezett 

acél – rácsos védelemtől, sokkal inkább 

a rejtett fémszerkezetű, fával burkolt 

toló, vagy felhajtható zsalutáblákban, 

vagy sima zsalugáterben gondolkod-

junk, mely szerves részét képezi a ház-

nak. A szerszámtárolónak lehetőleg a 

főtömegben biztosítsunk helyet. Ha ez 

nem lehetséges, természetes anyag-

használatú, növényzettel takart mellé-

képületben gondolkodjunk.

szúnyoghálóval kombinálhatók, igény esetén biztosítják a 
friss levegő beáramlását.

 KERÍTÉS
Az üdülőterületen az áttört kerítések javasoltak, a tömör 
megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádfo-
nattal vagy műanyag hálóval való zárása nem megfelelő, a 
belátást inkább növények vagy sövény telepítésével akadá-
lyozzuk. A kertkapu illeszkedjen a kerítéshez és az épület 
kialakításához, kerüljük az embermagas bádog szerkezete-
ket. A 20. század elején épült polgári nyaralók kerítései 
páratlan értéket képviselnek!A regi villak eseten tartsuk 
meg, ujittassuk fel az eredeti, az utcakep szempontjabol is 
erteket jelentő keriteselemeket. Új építés esetén is használ-
juk fel bátran a meglévő régi kerítéselemeket, melyek har-
mónikus egységet képezhetnek egy modernebb épülettel 
is. [  lásd 83. oldal]

 KERT
Az üdülőkerteket kevésbé intenzíven lehet fenntartani a 
szakaszos használat miatt, ezért is fontos, hogy a környe-
zetre jellemző, honos fajokat alkalmazzuk, mivel azok a 
helyi klímához (fény, csapadék és hőmérséklet viszonyok-
hoz) alkalmazkodtak, ezért jobb a tűrőképességük. (pl. 
juhar, tölgy és hársfák, vadalma és vadkörte, berkenyék, 
som, mogyoró és galagonya bokrok, kökény és gyöngy-
vessző) Kerüljük a tájidegen örökzöldek (például tuja) 
alkalmazását. Válasszunk olyan növényeket, amelyek az 
ott-tartózkodás alatt virágzanak/érnek/díszítenek. Az ex-
tenzív fenntartás lehetővé teszi, hogy olyan kis helyi nö-

vénytársulások alakuljanak ki a kertünkben, amelyekben ez egyes fajok ki-
egészítik és támogatják egymást, és életteret biztosítanak a helyi élővilágnak 
is. Üdülőterület lévén törekedjünk a kerten belüli burkolatok minimalizálá-
sára, anyaghasználatban alkalmazzunk helyi építőanyagokat (kő,fa).
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

 ERDŐ
Az erdők látványa hozzátartozik Dömös mindennapjaihoz. Az erdőben csak indokolt eset-
ben lehet épületeket elhelyezni. A tájkarakter védelme érdekében csak kis alapterületű, ter-
mészetes anyaghasználatú épületben gondolkodjunk. 

 RÉTEK-LEGELŐK, GYÜMÖLCSÖSÖK
A rétek-legelők és a gyümölcsösök, kiskertek területén tartózkodjunk a tájat elcsúfító mobil 
konténerek, lakókocsik kihelyezéséről. Javasolt a természetes anyagú, semleges színű kerítések 
elhelyezése. A „vizuális környezetvédelem” itt sem elhanyagolható szempont. Nem mindegy, 
hogy az állattartó épületeink telepítése, megjelenése hogyan illeszkedik a természeti környe-
zethez. Az állattartó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai racionalizmusa, ugyan-
akkor nemes arányokat, célszerű, természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzön. Nem 
elfogadható a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok 
kihelyezése. Nagyon fontos az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése. 
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell kezelni 
minden beavatkozást. Ezeken a területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló 
építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem elhelyezése nem ajánlott. Ál-
talánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket 
képviselő építmények megóvása mellett. A kertgazdálkodáshoz, gazdálkodáshoz kapcso-
lódó épületekről a  119. oldalon található útmutatás.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK 
Dömös és környezetét tájképi változatosság jellemzi. A települést a Pilis felől erdő, valamint 
dimbes-dombos, változatos tájhasználatú (legelő-szántó, gyümölcsösök) területek övezik. A 
Duna mentén  elterülő ártéri puhafás ligeterdő meghatározó és védendő elem mint tájképi, 
mind ökológiai szempontból. 

A lakóterületen kívül, ha tájképi, természet-
védelmi akadálya nincs, a hírközlési hálózati 
építmények (átjászók stb.) egyéb funkcióval (pl. 
kilátó) kombinálva javasoltak megvalósításra, 
természetes anyaghasználattal, tájba illeszkedő 
módon.
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 LIGETES PATAKPART
A Malom-patak mentn húzódó terület értékes, egyedi flórá-
val és faunával rendelkező zöldfelülete a településnek. Csak 
természetes hatású kőmeder kialakítása javasolt.

 DUNA-PART, ÁRTÉRI ERDŐ
A Duna és ártere, az ott található növényzet, talajon elfekvő holtfa védett fajoknak biztosít 
életteret. A Dunakanyar látványának szerves része, kiemelt európai közösségi jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Mostani természetes állapotában településképi szempontból is 
jelentős, ezért beépítetlen jellegének megőrzése kiemelten fontos. 
A rév és a műemlék kikötőállomás környezetében lévő platán fasor megőrzése, pótlása szin-
tén tájképi jelentőségű.
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JÓ PÉLDÁK
Ahogy egy település története, úgy e kézikönyv is folyama-
tosan továbbíródik. Ezért ha szép ház születik, jó példa-
ként bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal is büszke lehessen 
rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
Hiszen egy jó épületből nem csupán az építtető, hanem 
az egész közösség profitál! Ebben a fejezetben a tágabb ré-
gióból, a teljesség igénye nélkül igyekeztünk olyan, már 
megépült példákat bemutatni bizonyos témakörök szerint, 
melyek inspirációt adhatnak, és akár újabb, innovatív meg-
oldásokra ösztönöznek. 

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

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

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

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

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

spaletta.  Az egyszerűség nemessé tesz!

▶
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▲

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

▼

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

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

kék színt jól kiegészíti a tört fehér homlokzat, a meleg hatású 
tégla lábazat, és a dió színre pácolt faszerkezetek.
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A nyílások rendje meghatározza az épület arcát: a függőleges 
arányú, zsaluziával árnyékolt  ablakok és a tömör felületek aránya, 
a túlzott szimmetria mellőzése az egyszerű anyaghasználat 
ellenére eleganciát kölcsönöz az épületnek, melynek egyetlen, de 
karakteres dísze a határozott árnyékoló párkány. 

▼

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

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

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

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

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

▼

▲

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

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

arcot ad az épületnek. 
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E ház különlegessége, egyben értékes átmeneti tere és védett 
bejárata a főtömeggel ötletesen összefogott tornác. Karakterét 
meghatározza a kalászi padlásablak és az Ófalu épületeinek 
elegáns és egyszerű megoldását követő oromdeszka látványa. 
E hagyományos elemeket jól kiegészíti  az emeleti modern 
sarokablak, és az aszimmetrikus elrendezésű földszinti nyílások 
nyugodt ritmusa. Figyeljük meg a faszerkezetek, a homlokzat és a 
kerítés színharmóniáját!

▼

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

 TORNÁC
Az évszakonként változó  
napmagassághoz igazodva 
egy jól elhelyezett tornác 
télen és tavasszal nem aka-
dályozza a benapozást, a 
nyári időszakban azonban 
védelmet nyújt a túlzott fel-
melegedés ellen.  
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Mint átmeneti tér, a családi élet fontos színhelye. Új épületnél 
tovább vihetjük e számtalan előnnyel rendelkező hagyományt új 
otthonunkba. Figyeljük meg és merítsünk ihletet a régi épületek 
változatos tornácmegoldásaiból! Kerüljük a rosszul értelmezett 
utánzatokat és a alulméretezett keresztmetszetű, a szemnek is 
bizonytalan kiosztású alátámasztást.

▼

▲

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

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

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

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



Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő 
megjelenést, hangulatot ad a háznak. 
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Ha van rá lehetőségünk, állítsuk vissza az eredeti nyílásrendet, 
mely gyökeresen megváltoztatja a ház karakterét! Használjuk ki a 
helyi pályázati lehetőségeket!

▼

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

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

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

Intios aut mosa desenieni odictus, odis dolupta spelicilique 
moluptatiis voluptaspere plam, torpori verro blat.

Fotó: Körmendi Judit
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Az épület főtömegébe elhelyezett garázskapu esetén különö-
sen fontos, hogy illeszkedjen a homlokzati nyílászárókhoz, ne 
domináljon a ház arcán, maradjon szinte észrevétlen, hiszen egy 
alárendelt funkcióról van szó a bejárat vagy a lakótérhez képest. 
Furcsa látvány egy kellemes színű homlokzaton egy feltűnő, fehér 
garázskapu… Egy jól működő billenő szerkezet megvásárlása 
után magunk is nekiláthatunk a kapu burkolásának, a ház ablaka-
inak színével azonos pácolással.

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

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

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

drágább téglaburkolat csak a szükséges helyeken jelenik meg.

▼

▼

 GARÁZSKAPU
A garázsba a fényt nem feltétlenül a garázskapun át kell be-
engedni – erre jobb helynek ígérkezik az oldalhomlokzaton 
elhelyezett ablak, de a legjobb megoldás egy jó belső vilá-
gítás.
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 TETŐK
Általánosságban elmondható, hogy érdemes egyszerű tetőformájú épületben gondolkod-
junk. A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony („mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, 
bonyolult tetőforma idegenül hat a hazai, sajátos klimatikai viszonyok és építési hagyomá-
nyok között. A bonyolult összemetsződések kialakítása pedig nehéz és költséges feladat. 

A KÉMÉNY elhelyezése nem mellékes. Ha szerelt, egyszerű kéményünk van, akkor igyekez-
zünk azt semleges pozícióban elhelyezni, hogy a rálátás korlátozott legyen. Egy kandalló, 
vagy cserépkályha kéménynek azonban már lehet nagyobb teste, kialakítása a ház karakteres 
eleme lehet.

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

Az ERESZ kialakítása, kiülésének mértéke, a szarufák végének vágása, faragása, színe, vagy az 
ereszcsendesítés finom részlete lényeges a ház karaktere szempontjából. Az indokolatlanul 
nagy eresz komikus hatást kölcsönöz az épületnek, megvalósítása költségesebb, a vízelveze-
tés körülményes, a karbantartása is nehézkes. Az eresz kiülése ott legyen nagy, ahol tényleg 
szükség van rá (ld. tornác, fedett terasz). Ne feledjük: az eső a legritkább esetben jár szél 
nélkül, így a legtöbb esetben az ereszt nem érdemes növelni esővédelmi indokkal.
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Az esővíz elvezetésének szerelvényeit a 
tetőforma határozza meg. Kerüljük a 
tobzódó ereszcsatorna rendszereket, az 
egymást érő hattyúnyakakat. Gondoljuk 
át a szükséges ABLAKOK (tetősíkabalkok 
vagy tetőkiállások) számát, melyet igye-
kezzünk nyugodt ritmusban kiosztani. 
A tetősíkablak kevésbé bontja meg a 
tető egységét. Vegyük figyelembe, hogy 
ferde helyzeténél fogja még egy kis felü-
let is jobb megvilágítást eredményez az 
álló ablakhoz viszonyítva. A tetőablakok 
mennyiségével párhuzamosan nő a tető-
tér felmelegedése. Éppen ezért ne vigyük 
túlzásba a tetőablakok számát. 

Ez a modern nyaraló nem 
szakad el a hagyományoktól: 

a nyugodt, cseréppel fedett 
tető, a zsalugáteres ablak, a 

vakolt fehér falfelületek az 
ófalu hagyományait idézik. 

Az alacsony, sövénynel takart 
kerítés és a szépen gondo-

zott kert méltó kerete az 
épületnek. 

▼

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

Egyszerű, kis számú 
tetőkiállásban vagy 
tetősíkablakban 
gondolkodjunk, 
melyeket védett 
utcakép esetén az 
utcafronttól távo-
labb helyezzünk el. 



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

Ez a természetes anyaghasználatú nyaralóépület belesimul a 
buja természeti környezetbe. Az osztott nagy üvegfelületek a 
panoráma irányába tekintenek, a határozott formálású kémény 
hangsúlyos eleme a kompozíciónak. Nincsenek túldimenzionált 
terek, méretek, a visszafogott színezés  segíti a környezetbe való 
belesímulást.

▼

▼
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A nyaralóba kikapcsolódni, szórakozni járunk, a fő időtöltés szín-
tere a buja kert. A praktikusm és az esztétika azonban nem zárják 
ki egymást. A bódéépítészetre jellemző anyaghasználat, vagy a 
tévésorozatokból importált épületklónok helyett kövessük bát-
ran a helyi építészeti hagyományokat, a mai építészet nyelvén. 

▼

▲ A szabadság idején igényelt természet közeliséget és egy lezserebb életformát a szabadabb és játé-
kosabb terek szolgálják,egyszerű tömegformában. A nyaraló lelke a nyárikonyha pultjával kiegészített 
tágas fedett-nyitott terasz, mely jó időben a nappali meghosszabbított része, fő időtöltések színtere. 
Figyeljük meg az egyszerű, nemes anyagok (látszó faszerkezet, téglapadló, helyi kő) által sugárzott 
harmóniát!
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Hiába a gondos építési szándék, drága anyagok és szépen 
kidolgozott részletek: ahhoz, hogy egy erős lejtésű telekre épülő 
háznak ne legyen ormótlan támfal jellege, gondoskodni kell a 
szintek között is kapcsolatot teremtő kisebb tömegekre való 
osztásról, és az ennek megfelelően a tetők és részlet gazdag 
homlokzatok kialakításáról. Ideális esetben a szintek és a belma-
gasság jó meghatározásával, szinteltolással és ügyes térbeli el-
rendezéssel a táj megsebzése és felesleges költségtöbblet nélkül 
lehet a terepre illeszteni a házat. Ne feledjük: a lejtős terepre való 
építés csak a növényzettel együtt tud teljes siker lenni. Egyszerre 
gondolkodjunk épületben és kertben, igényes minél alacso-
nyabb, bontott vonalvezetésű támfalmegoldásokban, a támfalat 
takaró, befutó növényzetben.

▼

Az Ófaluban tetten érhető gesztusok követése, még ha olykor 
más arányokkal is történik, a helyre jellemző anyaghasználat és 
színek, a tornác, a jellegzetes kerítésmegoldás a szövetet sebzés 
nélkül szövi tovább.

▼
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 KERÍTÉSEK
A kerítések esetében is beszélhetünk hagyományosan alkal-
mazott anyagokról és szerkezetekről, arányokról egyes tele-
pülések, településrészek esetén. Ennek különösen a védett 
utcaképeknél van nagy jelentősége. Az új építésű részeken 
változatosabb anyaghasználattal találkozunk. Vegyünk pél-
dát a helyi hagyományos kerítéskialakításokról. Ne feledjük 
azonban, hogy a kerítés nem feltétlenül az önmegvalósítás 
helye… kerüljük a feltűnő, formai izgalmakban bővelkedő, 
harsány megoldásokat. Gondoljuk át lehetőségeinket, a ké-
sőbbi karbantartás igényeit. Nincs szomorúbb látvány, mint 
egy évtizedekig befejezetlen, vagy egy, az idő és az időjárás 
által megtépázott, romos kerítés látványánál. A legegysze-
rűbb kerítés (sövénnyel, virágzó, szépen színesedő növény-
nyel befuttatott drótfonat) ugyanolyan szép és elegáns, mint 
egy lényegesen többe kerülő épített változat. A kerítés leg-
fontosabb eleme maga a bejárati kapu, egy szép kilincs, vagy 
egy ötletes pillérmegoldás éppen elegendő vizuális élmény!

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

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

▼



MAGAS (2-4 M) SÖVÉNYT LEHET ALKOTNI 
RENDSZERES NYÍRÁSSAL NÉHÁNY KISMÉRETŰ 
FÁBÓL:
• Acer ginnala (tűzvörös juhar)

• Acer campestre (mezei juhar)

• Carpinus betulus (gyertyán)

• Crataegus monogyna (galagonya)

• Elaeagnus angustifolia (ezüstfa)

• Maclura pomifera (narancseper)

• Morus alba (fehér eperfa)

• Taxus baccata (tiszafa)

MAGASRA NŐVŐ CSERJÉBŐL:
• Cornus mas (húsos som)

• Hibiscus syriacus (mályva)

• Pyracantha coccinea (tűztövis)

KÖZÉPMAGAS (1-2 M) SÖVÉNYT LEHET 
ALKOTNI RENDSZERES NYÍRÁSSAL AZ ALÁBBI 
CSERJÉKBŐL:
• Berberis julianae (júlia borbolya)

• Chaenomeles speciosa (japánbirs)

• Euonymus japonicus (japán kecskerágó)

• Laurocerasus officinalis (babérmeggy – 

magas fajták)

• Ligustrum vulgare (fagyal)

• Prunus spinosa (kökény)

• Spiraea vanhouttei (gyönygyvessző)

HA NAGY HELYÜNK VAN ÉS NEM AKARJUK 
RENDSZERESEN NYÍRNI A KERÍTÉS MELLETT 
A SÖVÉNYT, A FENTI FAJOKON KÍVÜL A 
KÖVETKEZŐK ALKALMASAK MAGAS (2-4 M) 
SÖVÉNYNEK:
• Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)

• Kolkwitzia amabilis (viráglonc)

• Lonicera tatarica (tatár lonc)

• Syringa sp. (orgona fajták)

• Viburnum ’Pragense’ (bangita)

• Weigela sp. (rózslonc fajok)

KÖZÉPMAGASNAK (1-2 M):
• Laurocerasus sp. (babérmeggy 

alacsonyabb fajták)

• Philadlephus lemoinei 

 (jezsámen)

• Ribes alpinum (havasi ribiszke)

KÚSZÓCSERJÉK, AMIK ALKALMASAK 
KERÍTÉSEK BEFUTTATÁSÁRA:
• Campsis radicans (trombitafolyondár)

• Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ 

(kúszó kecskerágó fajták)

• Hedera helix (borostyán)

• Lonicera sp. (kúszó lonc fajták)

• Parthenocissus sp. (vadszőlő fajták)

• Wisteria sinensis (kínai lilaakác)

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

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

az elemek hamar felmelegszenek, ezért a beültetett növények földje hamarabb kiszárad. Az 
előregyártott betonelemek általában nem esztétikusak. Az ilyen falak fenntartása nagyon 
munkaigényes; a nem megfelelően ápolt és öntözött növények kipusztulásával rideggé, nyo-
masztóvá válnak, elcsúfítják a kertünket.
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 KERTEK
A gondozott kert (előkert, hátsókert és a házunk előtti közterület) hozzájárul a rendezett 
településképhez. Öröm a lakónak és a közösségnek egyaránt.
A kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez, éghajlati viszonyaihoz (nap-
sugárzás, csapadékmennyiség, szélviszonyok). Ne csábuljunk el a kertészetek kínálata láttán: 
nem minden növény érzi jól magát a hazai fagyos teleken és tikkasztó nyarakon!
Az így kialakított kert harmonikusabban illeszkedik a környező tájba, könnyebben fenn-
tartható, és nem mellékesen a növények ellenállóbbak: kevesebb betegségük lesz, egészséges 
fenntartásukhoz kevesebb vegyszerre lesz szükség. A honos fajok alkalmazása a kerthatáron 
szelíden kapcsolja össze az intenzíven fenntartott kertet és a környező tájat (a honos fajok 
listája megtalálható a helyi építési szabályzatban).

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

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

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

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

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

Az épület körüli átmeneti terek (burkolat + dézsás növények + tető/árnyékoló) meghosz-
szabbítják a kert használati idejét, tavasszal és ősszel is kellemessé teszik a kint tartózkodást.
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Minél kevesebb legyen a burkolt felület, az alkalmazott anyagok helyi építőanyagok legye-
nek (mészkő zúzalék, andezit kiskockakő, fa), törekedjünk az épületen használt vagy meg-
jelenő anyagok használatára a kertben is, így a ház és a kert összhangja növelhető. A kevés 
fajta, egységes anyaghasználat harmonikussá teszi a kertet, ráadásul sokszor az egyszerűbb, 
olcsóbb a szebb.

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

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

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



 FENNTARTHATÓSÁG 
A FENNTARTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEI 
ÉPÜLETSZINTEN

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

mogatott energiatakarékosság.
▶ Esővizek használata, vízhasználat csökkentése, 

szennyvizek helyben, vagy helyközelben történő 
tisztítása.

▶ Építési anyagok átgondolt használata. (Környezet-
kímélőnek tekinthetők az építőanyagok és szerke-
zetek, ha teljes életciklusuk alatt kevés az energia-
felhasználásuk, nem mérgezik sem a természetet, 
sem az embert, nem lesz belőlük használhatatlan 
hulladék, a felhasználásukkal készült házakban pe-
dig jól érezzük magunkat.)

▶ Használat során keletkező hulladékok szelektív ke-
zelésének támogatása.

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

AKTÍV ÉS PASSZÍV ENERGIAHASZNOSÍTÁS
PA passzív energiahasznosító épületek így önmagukban, célszerű szerkesztésüknek, anyag-
használatuknak és telepítésüknek köszönhetően energiahatékonyan hasznosítják a termé-
szeti adottságokat (napfény, árnyékolás, gravitációs szellőzés, napterek stb). 
Az aktív rendszerek valamilyen gyártmányt, terméket, „berendezést” igényelnek. Méretezé-
sükhöz, rendszerbe állításukhoz specialistára (épületgépész) van szükségünk. Ez esetben a 
nap sugárzási energiáján kívül a szél-, a víz- a geotermikus és geotermális energiaforrásokat 
igyekeznek hasznosítani.
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A nyári meleg kint tartásá-
ról nem a légkondicionáló 

gondoskodik, hanem a 
hosszan kinyúló eresz, a 

vastag falszerkezet , a házat 
körülfogó lomhullató fák,  és 

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

jellegzetes sarokmegnyitás, az 
időtlenséget sugárzó, idővel 

szépen öregedő  téglafelü-
letek rusztikus hangulatot 

adnak, ugyanakkor érezzük a 
mai, modern kor lenyomatát. 

Figyeljük meg a kert és az 
épület egységét, a kültéri 

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

▼
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ÉPÍTÉSZETI FORMÁLÁS 
Ne essünk abba a hibába, hogy az épülettömeget csak egy erőltetett energiatakarékosságnak 
engedelmeskedve kell megformálnunk, de abba sem, hogy kizárólag az aktuális építészeti di-
vatot kövessük. Éghajlatunkon megtalálható a nyári hőség, a téli hideg, a jelentős mennyiségű 
és időnként intenzíven érkező csapadék (víz,hó,jég), a viharos szelek, a tavaszi áradások. A 
védekezés módszerei a múltban sokfélék voltak, de modern korunk elsöpörte ezt a tudást. 
Megjelentek a típusházak, elvesztek a vidékekre, kultúrákra jellemző szerkezeti megoldások. 
A védekezés ettől kezdve az olcsó, nagysűrűségű energiára épített technika és az épületgépé-
szet szolgált. A jelenlegi építési-műszaki gondolkozásmód minden követelményt külön-külön 
szerkezettel próbál kielégíteni. Ugyanakkor a józan megfontolásból leckét kaphatunk a tradi-
cionális népi lakó- épületek névtelen alkotóitól, akik minimális eszközökkel alkalmazkodtak 
a helyi viszonyokhoz és a lényegre figyeltek. A tradicionális építészet alkotásai a világ minden 
táján ökologikusnak tekinthetők, mert a sokszínű kultúra hagyományaira és tapasztalataira 
épülő, mesterségbeli tudás felhasználásával épültek, régóta ismert, természetes és/vagy tartós 
anyagokat használtak. Mindig figyelembe vették a környezeti hatásokat és alkalmazkodtak 
hozzájuk.

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

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

▼



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

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

▼
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A több átalakításon átesett 
épületek esetében a 

hőszigetelés jó, egyben 
vissza nem térő alkalom a 

homlokzat újragondolásá-
ra, vagy az eredeti állapot 

visszaállítására. 

▼

Kerüljük a ragasztott, giccses rajzolatú hungarocell és a csempeszerűen 
ragasztott keretezéseket! 



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

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

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

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

jából, mint teljes elbontásával. 

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

▼

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

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

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

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

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

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

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



 MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK
A „vizuális környezetvédelem” a gazdasági épületeknél sem 
elhanyagolható szempont. Nem mindegy, hogy az állattartó 
vagy tároló, borfeldolgozó épületeink telepítése, megjelené-
se hogyan illeszkedik a természeti környezethez. Az állattar-
tó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai raciona-
lizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, természetes 
anyaghasználatot kell, hogy tükrözzenek. Nem elfogadható 
a védett tájképi környezetben a rikító színekben pompázó 
acélvázas csarnokok kihelyezése. Nagyon fontos az épüle-
teket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése. Tar-
tózkodjunk a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik 
kihelyezéséről. Ihletforrásként, és pontos műszaki, techno-
lógiai útmutatásért ajánljuk  Reischl Gábor Mezőgazdaság 
és építészet c. munkáját. 
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GAZDÁLKODÓ 
ÉPÍTÉSZET
A  gazdálkodó építészet az 
adottságokhoz, az élet igé-
nyeihez alkalmazkodó épí-
tészet. Nem mindegy, hogy 
az állattartó épületeink tele-
pítése, megjelenése hogyan 
illeszkedik a természeti kör-
nyezethez. Ezek az állattartó 
és gazdasági épületek - rikí-
tó színekben pompázó acél-
vázas csarnokokkal szemben 
- nemes arányokat, célszerű, 
természetes anyaghasznála-
tot tükröznek.   
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PINCÉK
Az utcáról közvetlenül nyíló, présház nélküli pincék megerő-
sítésénél törekedjünk az utcafronti terméskő falazat vissza-
állítására. A látszó beton támfal látványa nem elfogadható, 
az időjárás viszontagságainak nem ellenálló, csepeszerűen ra-
gasztott kőburkolatok intakt jellege pedig nem illik a pincék 
hangulatához. A felújításkor is kövessük az olyan apró jelleg-
zetességeket, mint például az egyszerű, látszó fa keret, a lapos 
ívű boltöv, az egyedi kovácsolt vasalatok, színes  ajtólapok, 
mely részletek elhagyása vagy arányainak megváltoztatása 
nagy veszteség.
A nyersen hagyott zsalukőnél és a kipusztított növényzetnél 
kevés szomorúbb látvány van.

LOVASTANYA
A lovastanya épületegyüt-
tese tökéletesen követi a 
terep lejtését. A hátsó zárt 
homlokzat sem mellékes, a 
nyílások rendje ritmusosan 
komponált. A népi építésze-
tet nem formailag, hanem 
szemléletében követi: a tájolt 
ház átmeneti terekkel kap-
csolódik az udvarhoz és a 
kerthez, racionális alaprajza 
a családi élethez igazodik. 
Egyszerű, kevés fajta anyag 
használatára törekszik, mely 
nem a szegénység, hanem a 
„puritanizmus nemességé-
nek” kifejeződése. A díszítés 
a ház egy-egy kiemelt pont-
ján jelenik meg, jelen esetben 
egyedi ablakosztásokban és a 
fény-árnyék hatásokra építő 
sima és színes üvegtéglák gon-
dosan szerkesztett, arányos el-
helyezésében. A nemességet 
kiemeli, hogy a ház és a hozzá 
kapcsolódó istálló egészének 
architektúráját a természetes, 
könnyen felújítató anyagok 
mellett a jó arányú, egysze-
rű és tiszta formák, felületek 
egysége határozza meg. 
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 KÖZTERÜLETEK, UTCÁK, TEREK
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek állapota, melyek gondozása közérdek. 
Ehhez mindenki hozzáteheti a magáét, ha gondozza az ELŐKERTJÉT, kaszálja a gyepet a 
PORTÁJA ELŐTT, VIRÁGOT, FÁT ÜLTET. Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a 
ház fényét is, ahová öröm hazatérni. 

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

A növények, és a városvezetés által telepített FASOROK azonban nem csak a kellemes vizu-
ális élmény miatt érdekesek számunkra: telepítésükkel jelentősen csökkenthető a por és a 
felmelegedő falakból és aszfaltból származó igen jelentős hőterhelés. A növények vonzzák 
a madarakat, így kevesebb kártevővel kell számolnunk. A gyümölcsfasorok pedig finom 
csemegét kínálnak az iskolából hazatérő csemetéinknek. Ahol az utakat, utcákat szélesebb 
zöldsáv kíséri, lehetőség van egységes fasorok kialakítására. A növényválasztásnál figyelembe 
kell venni a termőhelyi viszonyokat, a felsővezetékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt, ami 
karaktert ad a településrésznek (pl. gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió; berkenyék, juharok, 
hárs stb). 

Egy település arculatához hozzátartoznak az EGYSÉGES INFORMÁCIÓS TÁBLÁK és a finom 
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tén vízáteresztő és jól karbantartható anyagokat. Kerüljük a 
rikító színeket és mintázatokat, melyek hamar idejétmúlttá 
válnak. Egy szépen öregedő, természetes (vagy természetes 
kőszórású) burkolat  sosem megy ki a divatból, és hozzájárul 
a település egyedi hangulatához. 

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

formálású, időtálló, lehetőleg azonos RAL színkód alapján készült UTCABÚTOROK (padok, 
kandeláberek, buszmegállók, pollerek, kandeláberek), melyeket egy gondos főépítészi terv 
birtokában, helyben is el lehet készíteni. Az információs táblákon alkalmazzunk egymás-
sal harmonizáló színeket [  lásd 26 oldal], és vonjuk be az addig külön táblaerdőt képező 
magánhirdetéseket is.  A közterek burkolati- és zöldfelületi kialakításának tervezését bízzuk 
szakemberre (főépítészre és kert-és tájépítő mérnökre). A harmónia kulcsa az átgondolt kon-
cepcióban rejlik, melyhez hozzájárul a helyi építőkövek és egységes utcabútorok használata.  
A közterületi BURKOLATOKNÁL részesítsük előnyben a természetes, újrarakható, szükség ese-
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ZÖLDFELÜLETI 
JAVASLATOK
Dömös kiváló zöldfelületi adottságokkal rendelkezik, legfőbb 
vonzereje is ebben áll. A Duna mellett, a hegyekre felkúszó te-
lepülés olyan természeti adottságokkal bír, melyek kihasználá-
sával a túrizmus elsődleges bevételi forrása lehet a közösségnek.
A Duna-parti árterületeket elsősorban rekreációs célokra kell 
kihasználni: itt lehet a vízikapuja a településnek. A hajóállo-
más környezetének rendezésével, az Eurovelo6 bicikliút meg-

épülésével, parti sétány kialakításával, csónakkikötő, biciklis pihenőhely és piknik helyek 
létesítésével a parti szakasz vonzóvá válik a vízi turisták és hajóval érkező látogatók számára.
A falu központi zöldfelületi elemei a városháza melletti tér és park, a Hősök tere és a Petőfi 
tér. Mindhárom terület átgondolt átalakítása jól használható közösségi terek kialakításával 
(játszótér, vendéglátó egységek felújítása és kitelepülése, pince-promenád, a városháza és 
a katolikus templom előtti dísztér), és a parkolás visszaszorításával nemcsak a helyi lakók 
számára tenné élhetőbbé ezeket a tereket, de a turisták számára is vonzerővel bírna. 
A két, térben és funkcióban is elkülönülő zöldfelületi sávot három tengellyel lehetne össze-
kapcsolni. A hajóállomás felletti árterületi réten kiépített parkoló a belső részekből kiszoruló 
autók elhelyezését szolgálja. A Malom-patak melletti sétány kialakításával (a patak melletti 
növényzet felújításával, mérnökbiológiai rézsűvédelemmel, burkolt sétány építésével) a Vá-
rosháza melletti park közvetlenül kapcsolódik a Duna-parthoz. A Hősök tere és Duna-part 
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tengelyre felfűzhetők közösségi funkciók: piac, üzlethelyisé-
gek, sportpálya, színpad, csónak- és kerékpárkölcsönző. 
Mivel a látogatók legnagyobb része bakancsos turista, a 
turista útvonalak mentén is szükséges zöldfelületi fejleszté-
seket tenni. A Szentfa-kápolna és Kaincz-forrás környezet-
nek egységes koncepció szerinti átalakításával (használható 
forrásfoglalás kiépítése, egységes burkolatok, bútorok és in-
formációs táblák, mellékhelyiség kihelyezésével) létrejöhet a 
település Pilis-kapuja.
A prépostsági-romok környezetének rendezése szintén ki-
emelt fontosságú ahhoz, hogy ez a páratlan kincs ne marad-
jon rejtve a környékre látogatók előtt. A terület megfelelő 
nagyságú zöldfelülettel rendelkezik ahhoz, hogy nagyobb 
létszámú csoportokat is fogadhasson, akik a megfelelő 
infrastruktúra mellett akár hosszabb időt is eltölthetnek a 
területen. Ehhez szükséges lenne a romok területének leke-
rítése, egy kisebb látogatóközpont kialakítása, a műemléki 
környezet megidézése növényzettel (gyógy- és fűszerkert, 
gyümölcsös), a közterületi részeken pedig a megfelelő szá-
mú parkoló kialakítása mellett marad hely játszótérnek és 
sportpályának is. 
A falu értéke, hogy a fő tengelyét jelentő Kossuth Lajos ut-
cában megmaradtak hagyományos népi építészet épületei: 
számos ház, kőkerítés őrzi a régi mesterek munkáit. Egysé-
ges kandeláberek telepítésével, a zöldsávban nyírt sövények 
és évelő kiültetésekkel, egységes, kis lombkoronájú fasor te-
lepítésével, a környező hegyekben bányászható kövekből ki-
alakított járdákkal az utcakép egysége és hangulata növelhető. 

SZIE, Tájépítészeti Kar tanulmánya, mely Dömös Önkor-
mányzatának felkérésére készült 2017. májusban, a hallga-
tók által, konzulens tanárok irányításával
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Egy település fontos elemei a vízfolyások, melyek közül van, 
amelyik állandó vízutánpótlással rendelkezik, némelyik pe-

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

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

alakíthatunk ki. 

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



107

 KERESKEDELMI EGYSÉGEK KITELEPÜLÉSEI, PIACOK  
Vendéglátóhelyek kültéri teraszának kialakításakor törekedjünk az utcaképpel és a környező 
épületekkel harmonikus megoldások alkalmazására. Indokolatlanul ne helyezzük pódiumra 
az asztalokat. Ne rekesszük el épített határoló elemekkel, a berendezés ne akadályozza a gya-
logosforgalmat. Növényládák telepítése esetén gondoskodjunk a folyamatos fenntartásról. 
Előnyös lehet a fűfélék, virágzó növények kiültetése, a tuják használata azonban nem java-
solt. Kerüljük a feltűnő, harsány színű, fix bútorokat. Használjunk változatosan kihelyez-
hető, visszafogott színezésű, természetes anyagú mobil bútorokat.  Szükség esetén lehetőleg 
nyers, diszkrét színű, minta és feltűnő méretű logótól, reklámoktól mentes, összecsukható 
textil szerkezetekkel árnyékoljunk.  

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



JÓ PÉLDÁK
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Gondosan tervezett, 
ízléses, visszafogott, de 
hatásos

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

Túl sok, túl harsány, 
igénytelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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