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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató
Településképi Arculati Kézikönyvet. A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található
épített és természeti elemeket rögzítik e Kézikönyvben, egyúttal meghatározzák a Település sajátos
egyedi hangulatát kölcsönző részleteket.
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek
egésszé formálják át az eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá
települési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő
értékeit is felismerjük.
Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet –
elképzeléseink szerint – folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk.
Büszkén vállalva e szép település vezetését,
Neubauer Rudolf
polgármester

Dunai látkép – Forrás: saját fotó
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BEVEZETŐ

Az olvasó egy eddig még nem létező, új dokumentumot tart a kezében. Jelen Településképi Arculati
Kézikönyv azzal a szándékkel született, hogy az eddig méretekben, mértékekben gondolkodó
építtetői szemlélet a nehezebb oldalról; az arculat oldaláról is körüljárja a települést és szembesüljön
azokkal az adottságokkal, melyek megmutatják, hogy egyazon szabályozás egymástól teljesen elütő
végeredményre vezet.
A Kézikönyv elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a település művi és természeti
sajátosságait, értékeit, javaslatot tegyen a védelemre méltó értékek rögzítésére, megóvására,
továbbá alapul szolgáljon a településképi követelményeket megfogalmazó településképi rendelet
megalkotásához.
A szép fogalmát, az illeszkedés feltételeit kell jogszabályba önteni, amelyet jelen Kézikönyv
megpróbál támogatni. Sorvezetőként szolgál sokunk számára, hiszen egy járatlan úton indulunk el,
amelynek csak a következő állomását ismerjük, a végét azonban nem látjuk.
Sok évnyi kutatásnak hála egyre bővülő eszköztár áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megismerjük a
körülöttünk lévő világot, melyek egyre több szempontot építhetnek be világnézetünkbe. Napjainkban
egyre fontosabb igény, hogy megismerjük lakóhelyünket, nemcsak annak pillanatnyi valójában,
hanem mint egy hosszú alakulási folyamat eredményét, állomását szemlélve. A változások által
létrejövő eltérő karakterek felkutatása hosszú folyamat. A belőlük leszűrhető tanulságok megtalálása
még sokkal több.
A táj, amelyet vizsgálunk, nem szűkíthető a települések egyes részeire, maga a táj fogalma ennél
összetettebb, mind az épített, mind a táji-természeti elemek gyűjtőfogalmát adja.
Egy-egy település még a saját közigazgatási határain belül sem mutat homogén képet, mindenhol
vannak olyan rejtett helyek, ahol valamilyen érdekesség, vagy éppen a történelem egy-egy szelete
érhető tetten. A tájkarakter vizsgálata során éppen azokat a jellemzőket igyekszünk számba venni,
melyek egy-egy területrész (ún. tájkarakter-terület) jellegét, karakterét a legmarkánsabban
határozzák meg, azokat a tulajdonságokat, amelyek az egyes területeket egymástól elkülöníthetővé
teszik. Ez a fajta vizsgálat nem öncélú, a környező táj alapos ismerete az Európai Táj Egyezményben
foglalt kötelezettség.
Az egyes területek jellemzőinek ismerete segít meghatározni, melyek adott esetben a védendő táji
tulajdonságok, ezáltal segítséget adnak a megfelelő, területi vonzattal is bíró döntések
meghozatalában. Vagy éppen rámutatnak arra, hogy az idők során egy-egy terület értékes
tulajdonsága hogyan sérült, azaz a település fejlesztéspolitikáját is vezérelhetik annak érdekében,
hogy egy-egy tájkarakter-terület állapota újra a kívánt szintet elérhesse. Egy tájkarakter vizsgálati
dokumentáció tehát hasznos alapot nyújt minden településnek nemcsak ahhoz, hogy a lakosság
jobban megismerhesse (és így jobban megszerethesse) települését, hanem fejlesztési irányokat,
települési arculatot érintő kérdések megválaszolásához is, összefoglalva tehát alkalmas eszköz arra,
hogy segítségével a településeket élhetővé és széppé formáljuk – mely végső soron mindannyiunk
célja.
A fentiek értelmében jelen Kézikönyv nem kizárólag a lakott területekre koncentrál, hanem
bemutatja a külterület sajátosságait is, kiemelve azokat a tulajdonságokat, melyek egy-egy
területrészt különbözővé, netalán egyedivé tesznek. Építészeti javaslatai valamennyi
karakterterületet lefednek, döntően azonban – a jogszabályban meghatározott logika mentén –a
települési szövetre koncentrálva, végül pedig kiemel olyan példákat, melyek követendőek bizonyos
tulajdonságuk szerint a későbbiekben építendő épületek építtetői számára. A példák kiragadottak,
teljes körűvé a partneri észrevételek, mindannyiunk hozzájárulása nyomán válnak.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER

A)

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Kismaros településrészei:
A legkorábbi, Kismaros települést rendkívül részletesen ábrázoló térképek közé tartoznak az 1781. évi
úrbéri térképek (német és latin nyelvű). E térképek adattartalma a következő:
-

Közlekedési létesítmény: utak, hidak
Mellékszöveg: hitelesítési záradék, jobbágynévsor
Településrajz: Klein maros településrajza telekhatárokkal és épületekkel
Színezés: színezett
Államigazgatási beosztás: helységhatárok: Klein-Maros, Gros-Maros, Szokola, Werowitz
Vízrajz: Duna folyó, folyásiránnyal sziget, mellékág
Tájolás: ÉÉK + szélrózsa
Hegyrajz: hegyábrázolás, Gál Hegye
Művelési ág: rét, szőlő, erdő, szántó
Nyelv: német, latin, magyar
Dűlőnevek: megnevezett dűlők: Schveitzer Feld, Szokoler Veg Acker, Sütten Acker,
Weingarten Acker, Stein-Bruch Feld, Hintere Stock Acker, Hanf-Acker [Forrás: Magyar
Országos Levéltár - http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros]

A térkép különleges értékei közé tartozik a jobbágynévsor. A névsort sorszámozva tünteti fel,
melynek segítségével a térképen beazonosítható, hogy az egyes családoknak hol helyezkedett el a
lakóháza, illetve a megművelt földterületei. (Az egyes telkeken jelölésre került a jobbágynévsorban
feltüntetett sorszám.)
Az 1781. évi úrbéri térkép („Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen Ortschaft
Klein-Maros”) szerzője LYCI, Samuel – Imgenieur. A térkép felülvizsgálatát 1805. évben készítették el.
Az 1781. évi úrbéri térképen német nyelven olvashatóak a feliratok. A térkép normalizált
méretaránya 6000 (159 mm = 500 bécsi öl).
[Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros]

A Magyar Országos Levéltár digitalizált adatai között megtalálható még a latin nyelvű térképváltozat
is, mely még részletesebben ábrázolja Kismarost. Az online adatbázis szerint e térkép címe: „Mappa
cameralis Kiss Maros possessionis ad regio coronale Wissegradiense dominium spectantis ...
comitatui Neogradiensi adjacentis.”) E térkép ábrázolástechnikája egyezik az 1781. évi úrbéri
térképével. Fontos különbség viszont, hogy e térkép felirata latin nyelvű. E térkép szerzője CORONI,
Samuel - Reg. Cam. geometra. A térkép normalizált méretaránya 4000 (236 mm = 500 bécsi öl).
[Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9840/?query=kismaros]

Kismaros történeti településrészeinek ismertetését a 18. századi, német és latin nyelvű úrbéri
térképek bemutatásával végezzük el. A bemutatás azért is fontos, mivel az e térképen szereplő
helyneveket ma is használják, noha sok esetben annak hangzását és nem eredeti elnevezését
megőrizve.
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Forrás: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/1652/?list=eyJxdWVyeSI6ICJraXNtYXJvcyJ9

Forrás: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/1651/?list=eyJxdWVyeSI6ICJraXNtYXJvcyJ9
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Történelmi településközpont: A mai Kossuth Lajos utca mentén található. A településközpont nincs
felirattal ellátva, viszont részletesen ábrázásra került. Az Alsó sor mentén összesen 42 db épület
számolható, a Felső soron pedig 26 db, melyből 9 db a pincesorra utaló „Cellaria” felirat mentén
helyezkedik el. Az Alsó sor házaihoz kapcsolódik Kertalja és Szögletrét (Stuck) területe. Az út északi
oldalán (Felső sor) mentén „Cellaria” felirat olvasható, mely jelzi az ekkor már megépült,
szőlőtermesztéshez kapcsolódó pincéket. A pincéktől északra, a mai templom helyén „Cemeti” és
„Crux” felirat látható, illetve keresztek jelölik a korábbi temető helyét. Ettől keletre „Triturat” felirat
olvasható a térképen, mely latinul csépelőt jelent. A településközpont keleti végén a Török-patakon
hidat jelölnek a térképek.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

A mai Káposztás területe:
Napjainkban a 12 sz. másodrendű főúttól délre,
a Duna utcától keletre eső település-részt
nevezik Káposztásnak. Az elnevezés utal a
korábbi káposztatermesztésre.
E területrész mindössze a latin nyelvű úrbéri
térképen került ábrázolásra, az 1781. évi úrbéri
térképen a pataktól keletre eső területek nem
kerültek ábrázolásra.
E településrészen felirat nem olvasható, viszont
a terület grafikai jelölése egyezik az Alsó sor
nyugati végén lévő, „Cauleta” (latinul káposzta)
felirattal
ellátott
településrész
megjelenítésével.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros
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„Herrschafts Wiese”: Facsoportokkal tarkított rét a Szőlő-ároktól nyugatra (Kisrét területe), a latin
nyelvű úrbéri térképen „Pratum Dominale” felirat (uradalmi rét) olvasható.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Kraut Garten”: Szőlő-árok és az Alsó sor közötti földterület északi része. A latin nyelvű térképen
„Cauleta” felirat olvasható, mely utal a korábbi káposztatermesztésre. E területrész alsó részén rétet
jelölnek a térképek („Prata” = rétek) a Stuck és a Szőlő-árok között.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Hanf-Acker”: A mai Kossuth Lajos utca északi oldalával határos területsáv, a településközponttól a
Szőlő-árokig. A latin nyelvű úrbéri térképen „Loco Cannabeti” felirat olvasható, mely utal a korábbi
kender termesztésre.
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Duna-sziget: Az úrbéri térképek a Duna-szigetet még önálló szigetként jelölik. A térképen „Insula”
felirat olvasható. Jól kivehetőek mindkét térképen a műveléshez kapcsolódó parcellák, feltehetően
gyep művelés alatt állt a terület, mivel ugyan az a jelölés látható itt, mint a „Herrschafts Wiese”
(Kisrét) településrészen.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Schweitzer feld” és „Szokoler Veg Acker”: A mai Svájci földek területén az úrbéri térképek még
„Szokoler Veg Acker” és „Schweitzer feld” feliratot tüntetnek fel. A terület északi sávját jelöli
„Schweitzer feld” felirattal, mely mára beépült. A terület délnyugati sarkában keresztet jelöl a térkép,
itt található ma is a Moór kereszt (kőkereszt). A kereszttől délre „Agri” felirat olvasható, mely latinul
mezőt jelent.
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Sütten Acker”: A mai Szuttai dűlő területe. Jól kivehető a területen jelölt meredek lejtés. A Szuttai
dűlőtől keletre, a Török-patak medre mentén több helyen is olvasható a „Communitatis” felirat.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Weingarten Acker”: A terület a Szuttai dűlő magasságában, attól nyugatra található. A korábbi
szőlőtermesztés, majd később gyümölcstermesztés színtere. A német („Weingarten Acker”) és a latin
(„Vinea”) felirat is utal a szőlőtermesztésre. A mai zártkerti terület keleti része. A terület nyugati
végében „Communitatis” felirat olvasható.
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Steinbruch Feld”: A mai zártkerti terület Szőlő-ároktól nyugatra eső, illetve a külterületnek a Szőlőároktól délre eső része. A területet napjainkban Kőbányai dűlőként nevezik.

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Hinterstock Acker”: A mai zártkerti terület nyugati vége. A terület keleti végében „Communitatis”
felirat olvasható.
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

„Börzsönyliget”: A belterület északi részén lévő lakó-, és üdülőterület. Börzsönyliget üdülőterületet
1965. évben csatolták át Szokolyától Kismaroshoz. A terület korábban erdő művelés alatt állt. A
területet az 1936. évben felparcellázták, majd később belterületi fekvésbe vonták. Korábban teljes
területe üdülőterület volt, mára a keleti harmada lakóterületi besorolású.

I. katonai felmérés (1763-1787) –
Forrás: - http://mapire.eu/hu/

Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképe
Forrás: TÉKA - http://tajertektar.hu/hu/

B)

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP
TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK
A környezet és a település kapcsolatát általában jól szemlélteti, amikor a közigazgatási területre eső
összes ismert régészeti lelőhely elhelyezkedését megvizsgáljuk.
Az ember ugyanis minden esetben azokat a területeket foglalja el, melyek környezeti feltételei
(domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, éghajlat, később utak, szomszédos települések stb.)
életmódjához, biológiai és közösségi igényeihez a leginkább igazodnak. A mai ember számára is
érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket valamilyen szempont alapján az ember
az elmúlt több ezer év során előnyben részesített, hiszen ezzel a természeti környezettől kevésbé
függővé válik, egyes rendkívüli eseményekkel szemben védettebb.
Kismaros esetén a vizsgálat érdekes képet mutat. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek többségében
olyan területeken találhatóak, melyek korábban még nem voltak lakottak. A lelőhelyek közül több,
még mindig olyan területen helyezkedik el, mely napjainkban is beépítetlen.
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A 19. sz. első felében készült II. Katonai Felmérés, illetve az 1781. évi úrbéri térkép főként lakott
terület körüli mezőgazdasági (elsősorban szántó) területeket jelöl a régészeti lelőhelyek helyén. A
lelőhelyek kisebb része fekszik a mai belterületen.

Forrás: Magyarország Topográfiai Térképe, Földhivatali alaptérkép, adatszolgáltatás a régészeti
lelőhelyekről – saját szerkesztés
Ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek korábbi korszak(ok) adott közössége
számára is alkalmasak voltak tartós megtelepedésre.
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ÉRKEZŐ SZEMSZÖGÉBŐL VALÓ FELTÁRULÁS
A településkép feltárulása személygépjárművel, illetve vonattal érkezve eltérő.
Verőce felől érkezve személygépjárművel az út jobb oldalán még Verőce területe látható, míg a bal
oldalon már Kismaros lakóterülete tárul fel. Verőce közigazgatási területe kelet felől hosszan
beékelődik Kismaros közigazgatási területébe. E terület Verőce szerkezeti terve szerint vasúti terület.
Természetesen a közigazgatási területek e módon történő érintkezése csak a szerkezeti terv és a
földhivatali alaptérkép megtekintése során válik egyértelművé, a településre érkező szemszögéből
nézve az út mindkét oldala látszólag Kismaroshoz tartozik, mivel a közigazgatási határt jelző tábla már
a Gimpli-híd magasságában, tehát a közigazgatási határ beékelődése előtt található. Kismarosnak a
településkép e módon történő feltárulására (bal oldalon kertvárosias lakóterület, jobb oldalon vasúti
terület) jelen állapotában nincs közvetlen befolyása.
Nagymaros felől érkezve személygépjárművel a településkép fokozatosan tárul fel. Először a
külterület, majd a történelmi településmag nyugati vége, majd a településközpont fogadja a
látogatót. A településen átutazók számára tehát a 12 sz. másodrendű főúton keresztül tárul fel a
településkép.
A vasútról érkezők számára az első feltáruló településkép a vasútállomás és környezete, mely Ófalu
északi részén található. A kötöttpályás közösségi közlekedéssel érkezők esetében nagyobb
jelentőségre tesz szert a megérkezési pont, azaz a pályaudvar. Ennek kapuján kilépve az érkező
azonnal a települési szövet közepében találja magát, a felvezetés elmarad, a benyomást a pályaudvar
épületéből kilépve azonnal megszerzi. Arculati szerepe tehát jelentős a pályaudvar minőségének.
A településkép feltárulásának új pontjai/vonalai a környezetbarát közlekedést használók érkezési
helyei. A kerékpárosok számára van idő a felkészülésre, nem kíván gyors reagálást a belépés,
elnyújtott felismerések láncolata vezet el útjuk célpontjához. Az ő számukra van idő az elmélyült
megfigyelésre. Nem suhan el mellettük a táj, hogy csak egy-egy röpke benyomást hagyjon maga után.
Számukra a részletek tanulmányozása vezet el az egész megismeréséhez.

Kismaros látképe a Stuck felől Forrás: http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=86&with_photo_id=2081
7615&order=date_desc&user=2413117
TELEPÜLÉSKÖZPONTBÓL MEGJELENŐ LÁTVÁNY
Kismaros esetében két településközpontot is elkülöníthetünk egymástól. Az egyik központnak
tekinthető a Köztársaság tér és környezete, ahol az Önkormányzat épülete mellett további
intézményi épületek is megtalálhatók. A másik központ a kisvasút végállomás környezete, melyre illik
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a „Börzsöny kapuja” kifejezés, ugyanis innen érhető el Királyrét és a Börzsönybe vezető turista utak.
Itt elsősorban vendéglátó épületek találhatóak, noha a közelében intézmények is elhelyezkednek. A
két területről feltáruló látvány igen eltérő képet mutat.

Kisvasút végállomása – saját fotó

Híd a kisvasút végállomása közelében – saját fotó

Köztársaság tér és környezete – Forrás: saját fotó
UTCAKÉPEK
Egy település utcaképében a lakóépületek képviselik a legnagyobb arányt, ugyanakkor arculatát
mégsem kizárólag egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épület-együttesei, azonos
karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára.
A Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca két oldala helyi jelentőségű értékek találhatók. E
területrész tekinthető a történelmi településmagnak, mely a 18. század első felében alakult ki.
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Kossuth Lajos út látképe egy korabeli képeslapon - Forrás: Kismaros Község Önkormányzata

Kossuth Lajos út mai látképe

Az utcaképnek az épületek mellett a növényzet is meghatározó eleme. A fasorokkal beültetett
utcaszakaszok, illetve az egynyári és évelő ágyások, valamint cserje kiültetések oldottabb megjelenést
biztosítanak az épített elemek mellett. A művi elemek elsődleges szerepe azonban tagadhatatlan,
növényzettel finomított látványuknál is nagy hangsúly van egy-egy kerítés, oszlop, szobor, homlokzatrészlet mívességén. Kismaroson a több helyen megtalálható kő kapuoszlopok, de még az igényesen
kialakított, a pincék szellőzését szolgáló pincekövek is értékes, védendő épített elemek.
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Dózsa György út mentén – Forrás: Saját fotó

C)
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKARAKTER
Kismaroson a különböző korokban kialakult településrészek egymástól jól elkülöníthető
településkarakterrel rendelkeznek. Ófalu, Újfalu, Szuttai dűlő, Börzsönyliget, vasút menti belterület,
zártkert és a külterületek mind a telekstruktúra, mind az épületállomány tekintetében egyedi
jellemzőkkel bírnak. Az egyes településrészek karakterét nagymértékben meghatározta az adott kor,
melyben a településrész kialakult.
A BEAZONOSÍTOTT TELEPÜLÉSKARAKTEREK ÉS JELLEMZŐIK:
- Ófalu
A település eredeti történeti magját és környezetét foglalja magába, mely a 18. században alakult ki.
Itt található a pincesor, a templom, és a polgármesteri hivatal is.
- Pincesor
A korábbi szőlőtermesztéshez kötődő pincesor a történelmi településmag területén található,
melynek egyedi arculatot kölcsönöz.
- Zöldterület (közpark)
Külön lehatárolásra került a Köztársaság tér és környezete, mivel e zöldterület a történelmi
településmag egyedi színfoltja, ezáltal önálló karakternek tekinthető.
- Újfalu
Újfalu a 20. században alakult ki. Jelenleg kertvárosias lakóterület. Területén található a Kisvasút
végállomás, az általános iskola, és az óvoda, illetve a labdarúgó pálya. A településrészen folyik a
Török-patak. E településrész valójában három fő részből áll:
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Szokolyai úttól nyugatra eső lakóterület
Szokolyai úttól keletre eső lakóterület (Újtelepnek is nevezik)
Szokolyai úttól délre eső lakóterület (Korábban Káposztásnak nevezték)

- Vasút menti belterület
A vasút északi oldalán lévő belterület. A 18. században kendert termesztettek a területén. Jelenleg
keleti része erdőterület, középső és nyugati része pedig lakó-, és üdülőterület besorolású. A
vasútvonal által Ófalu településrésztől elválasztott terület.
- Szuttai dűlő
A zártkert magasságában fekvő, jelenleg beépülés alatt álló lakóterület. Településkarakter
tekintetében eltér Újfalu településrésztől. Telekstruktúrája a zártkerti terület jellemzőivel bír.
Területén található a Boldogasszony Háza Monostor.
- Börzsönyliget
A belterületi fekvésű üdülőterületet a 20. század első felében parcellázták fel, majd 1965. évben
csatolták Szokolyától Kismaroshoz. Jelenleg a keleti része lakóterület, középső és nyugati része
üdülőterület. A többi belterületi településrésztől elkülönülten helyezkedik el (a külterületi
természetvédelmi területek választják el). Fő közlekedési kapcsolatát a többi településrésszel a
Szokolyai út biztosítja. Börzsönyliget nyugati része ugyan üdülőterület besorolású, azonban önálló
karakternek tekinthető, mivel legnagyobb részben beépítetlen, erdős borítottságú.
- Zártkert
Mezőgazdasági hasznosítása a történelmi településmag kialakulásával egyidejű. A Szőlő-árok keleti és
nyugati részre osztja. Korábbi funkciójának (szőlő, majd gyümölcstermesztés) szerepe lecsökkent.
- Külterületek
A külterületek funkcionális, illetve területi elhelyezkedés tekintetében több, egymástól jól
elkülöníthető részre oszthatóak. Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek, szántó és gyep
művelésű területek, illetve ártéri ligeterdők és a Duna-part tartozik ide.
A következőkben áttekintjük a XVIII. századtól fennálló adottságokat a Habsburg Birodalom
történelmi térképei és a mai állapotot tükröző műholdfelvételek segítségével.

I. Katonai Felmérés /1763-1787./

M 1:28 800 – Forrás: http://mapire.eu/hu/
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M 1:6000 – Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

II. Katonai Felmérés /1806-1869./

M 1:28 800 – Forrás: http://mapire.eu/hu/

III. Katonai Felmérés /1869-1887./

M 1:75 000 – Forrás: http://mapire.eu/hu/
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Topográfiai térkép (1976-1999.)

M 1:10 000 – Forrás: http://tajertektar.hu/hu/

Google Earth műholdfelvétel /2015./

Forrás: Google Earth

TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT
A 18. század első felében az első épületek az akkori fő út (a mai Kossuth Lajos utca) két oldalán
épültek. Tervezett úthálózat csak a 20. században jött létre Újfalu, illetve Börzsönyliget területén.
Ófalu területén a telkek mérete változó, megtalálhatóak a 300 m2 alatti, és az 1500-3000 m2 közötti
méretű telkek egyaránt. Újfalu területén a legjellemzőbb telekméret 700-1000 m2 közötti, de a
Szokolyai út nyugati oldalán megtalálhatóak 1500-3000 m2 közötti területű ingatlanok is. A Szuttai
dűlő telekstruktúrája a zártkerti terület sajátosságait hordozza magában. Gyakoriak a 16 m-nél
keskenyebb telkek, nagy számban találhatóak meg az 1500-3000 m2 közötti méretű telkek, de
ugyanakkor előfordulnak 300-700 m2 közötti méretű telkek is. A zártkerti terület egyik egyedi
tulajdonsága, hogy az ingatlanok saját használatú utakon keresztül közelíthetőek meg, közterületi
útkapcsolattal a telkek többsége nem rendelkezik a földhivatali alaptérkép szerint, kivéve a Mély út,
Öregszőlő út és Jánoshegyi út mentén.
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Börzsönyligetre szabályos telekosztás jellemző. A 300-700 m2 közötti területű telkek a Mályva utca és
a Lejtő utca mentén tömbszerűen, a terület nyugati harmadában pedig elszórtan helyezkednek el.
Börzsönyligeten a leggyakoribb telekméret 700-1500 m2 közötti. A mezőgazdasági hasznosítású
külterületek telkei 1500-10 000 m2 közötti területűek.
A belterület túlnyomó többségben kertvárosias lakóterület, Ófalu és a Kisvasút végállomás
környezete viszont településközponti vegyes terület. Börzsönyliget középső és nyugati része
üdülőterület besorolású.
A településszerkezeti terv a Svájci földek és a Szuttai dűlő területét lakóterületi fejlesztési területként
jelöli. A Szuttai dűlő beépülése folyamatban van. A Svájci földek területe jelenleg még beépítetlen.
Börzsönyliget nyugati része jellemzően beépítetlen, erdő borítottságú. A hatályos településszerkezeti
terv szerint a településen gazdasági fejlesztési terület nincs kijelölve. A zártkerti terület a terv szerint
kertes mezőgazdasági terület, azonban a telkek többségén a kertgazdasági művelés megszűnt. A
földhivatali alaptérkép szerint a gazdasági épületek önállóan a zártkerti területen állnak, Ófalu és
Újfalu területén viszont a lakóépületek mögött helyezkednek el. Ófalu Alsó sorához funkcionálisan
kapcsolódik a Stuck, ahol mezőgazdasági tevékenységet napjainkban is végeznek.
BEÉPÍTÉSI MÓD
Az 1781. évi úrbéri térkép ábrázolja az akkori telekhatárokat. A térképen jól látszik az Alsó sor
oldalhatáron álló beépítési módja. A jelenkori beépítési mód megállapítására a földhivatali
alaptérkép szolgáltat adatot. Újfalu településrész Szokolyai úttól keletre lévő oldalán is oldalhatáron
álló beépítési mód látható, azonban itt az előkert mérete nagyobb, mint Ófalu esetében. A Szokolyai
út nyugati oldalán lévő telkek esetében az épületek a telkek középső részén helyezkednek el. A
Szuttai dűlő területén szabadon álló beépítési mód látható. A zártkerti területen is szabadon álló
beépítési mód figyelhető meg, azonban e területen elsősorban gazdasági épületek állnak. Szabadon
álló beépítés látható Börzsönyligeten is.

Úrbéri térkép /1781./ M 1:6000 – Forrás:
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kis
maros

Földhivatali alaptérkép - 2015

ÉPÜLETTÍPUSOK
Az épülettípusok több szempont szerint tipizálhatók:
- funkció szerint,
- magasság és tömeg szerint,
- kidolgozottság és anyaghasználat szerint, illetve
- minőség szerint.
A fenti szempontokat azonban felülírja annak ténye, hogy az adott épület képvisel-e értéket akár
saját belső és külső tulajdonságai alapján, akár a közösség életében betöltött szerepe szerint. E
szempontokat követve válogattuk ki a helyi védettségre javasolt, helyi jelentőségű elemeket, melyek
rögzítésére a településképi rendeletben kerül sor.
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ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI,
TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK

A)
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek mellett a helyi művi
értékek alkotják.
A helyi művi értékek alapját a helyi értékek beazonosítása és alábbi felsorolása jelenti
A lista területi (utcaszerkezet) és egyedi (épület, feszület, kereszt, kopjafa, szobor, emléktábla)
elemeket egyaránt tartalmaz, melyek a következők:
Helyi területi érték:
- Helyi területi értéket képviselő terület
Helyi egyedi érték:
- Épületek
- Feszületek, keresztek, kopjafák, szobrok, emléktáblák
További elemek:
- Településképi szempontból meghatározó terület
- Településképi szempontból meghatározó látvány
- Településképi szempontból meghatározó épületek
HELYI TERÜLETI ÉRTÉK
HELYI TERÜLETI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ TERÜLET
SZÁM

1

MEGNEVEZÉS

Történelmi településmag határa:
Kossuth Lajos út mindkét oldala a Duna utcától nyugatra a belterülethatárig, Dózsa György utca
mindkét oldala

HELYI EGYEDI ÉRTÉK
ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK
MEGNEVEZÉS

CÍM

HRSZ.

Szokolyai út 2
Kossuth Lajos út 1.
Kossuth Lajos út 5.
Kossuth Lajos út 9.
Kossuth Lajos út 10.
Kossuth Lajos út 11.
Kossuth Lajos út 18-20.
Kossuth Lajos út 21.

1741
1740
1738
1724
1532
1723/A
1579, 1580
1718/1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vilcsek-ház
Lakóház
Volt Pierer-ház (Teleház), jelenleg IKSZT ház
Lakóház
Lakóház
Pince (Rudolf – pince)
Kelényi ház
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény (Volt Kismarosi
Falumúzeum)
Lakóház (Erzsébet lak)
Pince
Régi gazdasági épület
Lakóház (Rudolf-ház)
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Pince

Kossuth Lajos út 26.
Kossuth Lajos út 23.
Kossuth Lajos út 24.
Kossuth Lajos út 34.
Kossuth Lajos út 36.
Kossuth Lajos út 40.
Kossuth Lajos út 51.
Kossuth Lajos út 52.
Kossuth Lajos út 57.

18.
19.
20.
21.
22.

Lakóház (korábban pince)
Lakóház (volt Meininger ház és kocsma)
Üzemi épület
Lakóház
Lakóház (volt pince)

Kossuth Lajos út 65.
Kossuth Lajos út 66.
Kossuth Lajos út 68.
Kossuth Lajos út 71.
Kossuth Lajos út 77. és

1585
1717
1584/2
1589
1590
1592
1687
1597
1684/1
1684/2
1680
1604
1605
1677
1673

SZÁM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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23.
24.
25.
26.

Gazdasági épület
Lakóház
Lakóház
Pincesor épületei

75. között
Kossuth Lajos út 84.
Kossuth Lajos út 100.
Duna u. 10.
Dózsa György u. 7-14.

27.

felsősor sváb vályogházai

Kossuth Lajos út 37-41.

28.

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
(apátság) (1987.) temploma
Nagy Morgó ház - Budapesti Vegyipari Gépgyár
üdülője (korábban uradalmi erdészlak)
Ciszterci rendelő
Kismarosi temető új ravatalozója és lélekharangja
Volt bakterház
Lakóház
Kisvasút és végállomása
Rózsakunyhó (Kittenberger Kálmán vadászháza)

Szuttai dűlő

1613
1621
1553
1702; 1701
1700; 1699
1698; 1697
1696; 1695/2
1708; 1709;
1710
8315

Szokolyai út 128.

2905

Köztársaság tér
Temető

1727
(1779)

Szabadság u 2.
Szokolyai út mentén
Kóspallagra vezető út
mellett (Nagykelemenhegytől nyugatra

1511/2
(1905/1)
0212

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ÉPÜLETRÉSZEK, SZOBROK, KOPJAFÁK, KERESZTEK, FESZÜLETEK, EMLÉKTÁBLÁK
MEGNEVEZÉS

CÍM

HRSZ.

Köztársaság tér

1728

Köztársaság tér
Köztársaság tér
Dózsa György utca 4.
Dózsa György utca 4.
Dózsa György utca 4.
Dózsa György utca 4.
Szokolyai út 2.

(1728)
(1728)
1730
1730
1730
1730
1741

Kossuth Lajos út

1705

10.
11.
12.

Ulmi skatulya szobor és emléktábla (Horváth István –
2004.)
Első Málenkij robot emléktábla
Második Málenkij robot emléktábla
Kopjafa a templomkertben
Fa kereszt és kovácsoltvas sírkerítés
Kő feszület a templom mellett
Világháborús emléktábla a templom falán
Vilcsek Gyula igazgató-tanító megkoszorúzott
emléktáblája
Nepomuki Szent János szobor (1976.-ban az eredetit
lecserélték a mai szoborra)
Riener Rezső emléktábla
Dr. Schmidt Józsefnének és családjának emléktáblája
Fa feszület

Kossuth Lajos út 21.
Kossuth Lajos út 22.
Kossuth Lajos út 65. előtt

13.
14.

Herth kereszt
Szarvas szobor

15.

Úttörő emlékmű

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Táncolók szobra
Vasútépítés emléktáblája
Moór kereszt
Fa feszület a temetőben
Kő feszület a temetőben
Német nyelvű kerítés-felirat a kismarosi temető
bejáratánál
Öntöttvas kereszt és korpusz a kismarosi temetőben
Éva Bauer síremléke

Kossuth Lajos út 126.
Kisvasút
végállomás
mellett
Kisvasút
végállomás
mellett
Posta mellett
Vasútállomás
Monostor u.
Temető
Temető
Temető

1718/1
1583
1680
előtt
1634
1903/2

SZÁM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

22.
23.

Temető
Temető

hrsz

(1905/1)
1912/1
1731
0196/7
(1779)
(1779)
(1779)
(1779)
(1779)
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Ivókút
Kő kapuoszlop
Kő kapuoszlop
Kétszárnyú fa nagykapu
Régi mozdony
Pincekövek
Kukoricagóré
Kukoricagóré
Lépcsőfeljáró a kismarosi templomhoz

Kossuth Lajos út 22.
Dózsa György u. 1
Kossuth Lajos út 38
Kossuth Lajos út 70
Kisvasút végállomás
pl.: Kossuth Lajos út 15
Kossuth Lajos út 24.
Erdei Ferenc u. 4.
Kossuth Lajos út 17 és 19
között

1583
1733
1591
1606
(1905/1)
1721
1584/2
1806/1
(1704/1)

TOVÁBBI ELEMEK
TELEPÜLÉSSZERKEZET
MEGNEVEZÉS

A történelmi településközponthoz kapcsolódó, egyedi településszerkezet Kismaroson, a Duna felől észak felé
haladva:
- legelő
- nyárigát
- Stuck
- kert
- Alsó-sor (lakóházak)
- Felső-sor (iparos sor)
- pincesor

1781. évi úrbéri térkép –
Forrás: Magyar Országos Levéltár http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

II. Katonai felmérés /1806-1869./
M 1:28 800 – Forrás:
http://mapire.eu/hu/

LÁTVÁNY
SZÁM

MEGNEVEZÉS

1.
2.
2a.
2b.
2c.
2d.

Ófalu a Duna felől
Kilátópontok:
- Nagykelemen-hegy csúcsa (361,2 mBf)
- Nagykőszikla csúcs (345,5 mBf)
- Kilátó utca déli része (330 mBf)
- Nacsapéreg csúcs (333,6 mBf)
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B)
MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK
A következő táblázat tartalmazza a műemléki értékleltár elemeit. A táblázat a Miniszterelnökség
Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály által 2017. júliusában
szolgáltatott, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése
szerinti központi, közhiteles nyilvántartás alapján készült.

7073 29206

7073 7098

Dózsa
György
utca 4.

Római
katolikus
templom exlege
műemléki
környezete
Római
katolikus
templom

Műemléki
környezet

Műemlék II.

EOV X
koordináta

EOV Y
koordináta

helyrajzi
szám

védési
ügyiratok

bírság
kategória

védelem

név

cím

azonosító

törzsszám

Nyilvántartott műemlékek

1731, 1729,
1721, 1720,
1719,
1704/1,
1664/4
22509/1958. 1730
ÉM
120344/1958.
MM

647190

275922

Forrás: saját fotó
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT
Kismaros Község az Észak-magyarországi-Középhegység nagytáj, Visegrádi-hegység, valamint a
Börzsöny középtáj, Visegrádi Dunakanyar, valamint Börzsönyi-peremhegység kistáj területén fekszik.

Börzsönyi-peremhegység kistáj
Visegrádi Dunakanyar kistáj
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010.

Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása – 2017. június

27

KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2017. SZEPTEMBER HÓ

Kismaros közigazgatási területe természeti értékekben rendkívül gazdag. A település teljes területe
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével érintett.
Az alábbi Natura 2000 területek találhatóak Kismaroson:
- HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádi-hegység – madárvédelmi terület
- HUDI20008 – Börzsöny – természetmegőrzési terület
Börzsönyligeten, illetve a természetvédelmi területen „Ex-lege” védett források találhatóak. Az
erdőterületek jelentős része országos jelentőségű védett terület. A DINPI adatszolgáltatása szerint
Kismaroson 29 db egyedi tájérték található. Ezeken felül az erdők többsége az Országos Ökológiai
Hálózat magterületébe tartozik, a börzsönyligeti és ártéri erdők pedig az Országos Ökológiai Hálózat
Ökológiai Folyosó övezetébe tartoznak.

Mese forrás
Testvér forrás
Forrás: Kismaros Egyedi Tájérték Katasztere (Artus Galéria Kft. – 2003) – DINPI adatszolgáltatása
TÁJTÖRTÉNET
Kismaros tájhasználati változásai jól nyomon követhetőek az 1781. évi úrbéri térkép és a jelenkori
műholdfelvételek összehasonlításával.
Legjelentősebb folyamatnak tekinthető a művelés alól kivett területek növekedése, valamint ezzel
párhuzamosan a művelés alatt álló területek csökkenése. A két ábra alapján jól látható, hogy a Törökpatak keleti oldalán lévő terület mára beépült (Újtelep településrész). A Szokolyai út nyugati oldala
mentén lévő területek a Szuttai dűlővel együtt, a 18. században még művelés alatt álltak, mára itt
lakóterület alakult ki. A zártkerti terület a Szőlő-ároktól keletre teljes egészében szőlő művelés alatt
állt. A 19. században a filoxéra járvány a szőlőket kipusztította, helyüket később gyümölcsösök vették
át. Mára a zártkerti területen a korábbi gyümölcstermesztés szerepe lecsökkent.
A 20. század második felében Kismaroshoz csatolták a belterületi fekvésű Börzsönyliget
üdülőterületet. A terület az 1936. évi felparcellázás előtt erdő művelés alatt állt. A parcellázás
üdülőterület kialakításának céljával történt. Börzsönyliget legnagyobb része üdülőterület besorolású,
a nyugati részén később lakóépületek is megjelentek, így a terület keleti része lakóterületi
besorolásúvá vált. A területen lévő, nagyobb kiterjedésű ingatlanok napjainkban is erdő művelésűek.
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe (1781) –
Forrás: Magyar Országos Levéltár - http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros

Kismaros a Googleearth műholdfelvételen
Földrészlet statisztika művelési áganként
művelési ág

földrészletek
száma

alrészletek
száma

összes alrészlet
terület (m2)

legkisebb
alrészlet terület
(m2)

legnagyobb
alrészlet terület
(m2)

átlagos alrészlet
terület (m2)

erdő

59

59

5272868

391

2944505

89371

gyep
(legelő)

11

13

25958

188

8394

1997

gyep (rét)

30

31

237891

121

98611

7674
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gyümölcsös

159

159

232548

222

12463

1463

kert

345

345

323992

39

4461

939

szántó

250

255

805242

203

67926

3158

szőlő

75

75

99346

321

4310

1325

kivett

3726

3726

5109392

9

374383

1371

Forrás: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=2780

D)
TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Kismaros településképe igen tagolt, több egységre bontható. A településkarakterek lehatárolásán jól
látszanak a különbözőségek, melyekből fakad a karakterek magas száma. Az egyes karakterek
önmagukban egységes képet mutatnak, de egymáshoz viszonyítva több szempontból is eltérnek. A
telekstruktúra, az épületállomány jellege, kora, funkciója és megformálása eltérő az egyes karakterek
között. A lehatárolt karakterek jellege tükrözi az adott kor építészeti sajátosságait.
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLET
A 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete szerint, a településkép védelme szempontjából kiemelt
területnek minősül:
„1. a világörökségi helyszín területe és védőövezetének területe;
2. a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület, a műemléki környezet területe;
3. a történelmi emlékhely és a nemzeti emlékhely;
4. a történeti kert és a történeti táj területe;
5. a védett temető területe;
6. a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
7. a helyi jelentőségű védett érték területe;
8. a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, a tájvédelmi körzet területe, az országos
jelentőségű természetvédelmi terület, a fokozottan védett természetvédelmi terület, az
országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe;
9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe;
10. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.”
/Félkövérrel jelöltük azokat, melyek érintik Kismaros területét./
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4.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS A TELEPÜLÉSKARAKTER
BEMUTATÁSÁVAL
A karakterterületek lehatárolásának előfeltétele, hogy meghatározzuk, mit tekintünk karakternek. A
jogszabályi segítséget tekintve támpont nélkül maradunk, hiszen noha használják, mégsem definiálják
ezt a fogalmat.
Egy település karakterét tehát magunknak kell elemeire bontani, amelyekből összerakhatjuk,
karakterizálhatjuk az adott területeket.
Szakmai alapon a következő elemek kölcsönöznek eltérő megjelenést egy-egy településrésznek:
• Telek környezetéhez kötött elemek:
- morfológiai viszonyok
- látványelemek (kilátás, rálátás)
- térfalak
- teresedések
- színek
- növények
• Telekhez kötött elemek:
- telekszerkezet
- telekméret
- beépítési mód
- kerítéskialakítás
- növényzet
• Épülethez kötött elemek:
- épületmagasság
- épülettömeg
- tetőidom
- anyaghasználat (tetőfedés, homlokzat, lábazat, kerítés, nyílás és keretezése)
- nyílászárók
- részletképzés
- színek
Fenti elemek együttes hatásaként sorolhatjuk be adott területet egyik, vagy másik karakterkategóriába. A különböző területi szintű elemek közül több is meghatározhatja a karaktert, de
előfordul, hogy egyik, vagy másik elem túlsúlya alapján is besorolható a terület a szomszédságától
eltérő karakterbe.
A Kézikönyv által beazonosított, eltérő karakterű településrészek és jellemzőik bemutatása az
alábbiakban szerepel.
A következő oldalon található a lehatárolt településkaraktereket bemutató térképi ábra.
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ÓFALU (TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSMAG)

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
Ófalu tekinthető a történelmi településmagnak, mely már a települést ábrázoló legkorábbi
térképeken is jól látszik. Ófalu településképét nagyban meghatározza az azon keresztül haladó főút.
Az út déli oldalát „Alsó sornak”, északi oldalát pedig „Felső sornak” nevezik. A településrész
sajátossága, hogy domborzata délről észak felé emelkedik, így a Dózsa György utcai épületek
sziluettje az „Alsó sor” és „Felső sor” fölé emelkedik.
ARCULATI JELLEMZŐK
A településrészre sváb parasztházak jellemzőek. A beépítési mód oldalhatáron álló. A jellemző
tetőtípusok közé tartozik a nyeregtető, sátortető, illetve a kontytető, mely néhol csonka. A tetők
gerincvonala a régebbi épületek esetében az úttal párhuzamos, az újabb épületek esetében pedig
gyakran az útra merőleges. E tekintetben a településkép nem egységes. Az újabb építésű épületek
esetében a színhasználat is eltér a sváb parasztházakétól, megjelennek az élénkebb színösszetételek.
Emellett az átalakított, illetve új épületek formavilága is eltér a hagyományos házakétól.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A településkarakter a főút mentén hosszan elnyúló, keresztutcák nem találhatóak itt. A Dózsa György
utca a főúttal párhuzamos, azonban magasabban fekszik. Itt található a Római Katolikus Templom,
mely a házak fölé magasodik, távolról nézve a településkép sziluettjének meghatározó eleme.
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PINCESOR

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
A kismarosi pincesor önmagában kis területen helyezkedik el, azonban településképileg az egyik
legmarkánsabb eleme a községnek, így önálló karakternek is tekinthető. Sziluettje a „Felső sor” fölé
magasodik, így dél felől, az „Alsó sor” alatti kertek irányából tekintve is jól kivehető.
ARCULATI JELLEMZŐK
Az épületek rendkívül közel helyezkednek el egymáshoz, némelyik szabadon álló, némelyik pedig
oldalhatáron álló beépítésű. A megmaradt pince épületek tetőtengelye az utcára merőleges, de
némelyiket mára átalakították, ezek tetőtengelye az utcával párhuzamos.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A pincesor Kismaros településkarakterének egyedi hangulatot kölcsönöz, annak értékes részét
képezi. A szőlőtermesztés mára visszaszorult, így az épületek „funkciójukat vesztették”, azonban
tájtörténeti szempontból a múlt egyik legmeghatározóbb lenyomatát képezik, mivel Kismaros
alapítása után jórészt a szőlőtermesztésből éltek, Bécsbe is szállítottak innen csemegeszőlőt.

33

KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE
C)

2017. SZEPTEMBER HÓ

ZÖLDTERÜLET (KÖZPARK)

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
A Köztársaság tér számít Kismaros legjelentősebb közparkjának. A Történelmi településmag területén
helyezkedik el. Településképi megjelenése, jelentősége miatt önálló karakternek tekinthető. E
zöldfelület a település egyik legszebb színfoltja.
ARCULATI JELLEMZŐK
Arculatát elsősorban a növénykiültetések határozzák meg. Egynyári, évelő, és cserje kiültetések
egyaránt megtalálhatóak itt. A pergolára futtatott növények kiemelkednek környezetükből, emellett
nyáron értékes árnyékot biztosítanak a hőség elől. A köztéri padok szintén hozzásegítenek, hogy a
terület a társadalmi élet egyik színtere legyen.
TELEPÜLÉSKARAKTER
E zöldfelület harmonikusan ékelődik be a települési szövetbe, oldottabb megjelenésűvé téve azt. A
területet minden oldalról épületek, illetve a főút szegélyezik, a terület belesimul a környező
településkarakterbe.
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ÚJFALU (KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET)

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
Újfalu településrész Ófalutól keletre található, a 20. század közepén alakult ki. Jelenleg kertvárosias
lakóterület. Területén található a kisvasút végállomás, illetve a község általános iskolája. A
lakóterületen a magánkertekben, illetve a közterületeken is magas zöldfelületi arány jellemző. A
településképben a növényzet meghatározó szerepet játszik.
ARCULATI JELLEMZŐK
A területre szabályos telekosztás jellemző. Az épületek szinte kizárólag lakóépületek, melyekhez
gazdasági épületek is társulnak. A jellemző beépítési oldalhatáron álló. A tetőtípusok között
megtalálható a kontytető, illetve a sátortető is.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A településrészt két részre osztja a Szokolyai út, illetve a területen átfolyó Török-patak, mely mint
értékes természeti elemként jelenik meg. Mivel a településrész a 20. század közepén alakult ki, így a
telkekhez nem kapcsolódnak mezőgazdasági hasznosítású földrészletek. A településrész északi
részén, a Hegyalja út mentén több szintes, zártsorú beépítésű lakóépületek is találhatóak, melyek
elkülönülnek megjelenésüket tekintve Újfalu többi részétől. Ezen felül meg kell jegyezni, hogy e
területrészen Kismaros közigazgatási területe egy keskeny sávban beékelődik Verőce területébe. E
területrészen a határvonal rendezése javasolt.
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SZUTTAI DŰLŐ (ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET)

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
A Szuttai dűlő Kismaros jelenleg átalakulóban lévő, beépülés alatt álló településrésze. Korábban a
mezőgazdasági területekhez tartozott. A településképre új építésű lakóépületek jellemzőek, a terület
kertvárosias lakóterület. A településkép további meghatározó eleme a domborzat, mely meredeken
emelkedik észak felé.
ARCULATI JELLEMZŐK
A terület telekstruktúrája még a korábbi mezőgazdasági terület jellemzőit őrzi. A telekosztás
szabálytalan, gyakoriak a keskeny telkek, összességében elmondható, hogy a telekállapot nem tükröz
lakóterületi jelleget. Itt található a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostora is.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A településkarakter jelentősen eltér a település többi részétől, hiszen a terület beépülése a 21.
század elején gyorsult fel, és még napjainkban is tart. A terület különleges értéke, hogy magas
fekvéséből adódóan kiváló rálátás nyílik déli irányba, ebből adódóan azonban a Szuttai dűlőre is jól
rálátni dél felől, így e területrész településképe hangsúlyosan érvényesül a tájképben. A tájképbe
nem illő, hivalkodó színek és formák kerülendők e településrészen.
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BÖRZSÖNYLIGET (LAKÓTERÜLETI ÁTMENETTEL)

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
Börzsönyliget településképét nagyban meghatározza a domborzat, illetve az erdőterületek magas
aránya. Változatos domborzati viszonyok jellemzőek a területre, gyakoriak a meredek utcák. Az
épületek megbújnak a fák alatt, a légifotón alig kivehetőek. Börzsönyligetnek igen sajátos, hegyvidéki
hangulata van.
ARCULATI JELLEMZŐK
A terület telekosztása szabályos. A fás növényzet egyaránt jellemző a közterületekre, a beépítetlen és
a beépített telkekre is. Az épületek jellemzően szabadon állók, nyeregtetővel rendelkeznek. A terület
korábban teljes egészében üdülőterület volt, így Börzsönyliget máig megőrizte üdülőterületi jellegét,
a növekvő számú lakóépületek ellenére. A terület természeti értékekben gazdag, patakvölgyek és
források is találhatóak területén.
TELEPÜLÉSKARAKTER
Börzsönyliget keleti része kertvárosias lakóterület, de ennek ellenére az üdülőépületek túlsúlya
jellemző. A lakóépületek száma növekvő tendenciát mutat. A telkek zöme beépített. Börzsönyliget
nyugati része többségében beépítetlen, erdős borítottságú. A terület középső és keleti része
üdülőterületi besorolású. Karakterét tekintve a terület keleti és nyugati része eltér egymástól a
beépítettség mértékéből, az épületek funkciójából, valamint a településszerkezeti besorolásból
adódóan.
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VASÚT MENTI BELTERÜLET

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
Kismaroson a vasútvonal északi határát egy keskeny sávban belterület övezi. A településkép
meghatározó eleme a vasútvonal, mely mentén zajvédő fal nem található. A vasútvonalat végig
épületek övezik.
ARCULATI JELLEMZŐK
A terület nyugati részén szabadon álló, középső részén oldalhatáron álló beépítés jellemző. A
területsáv keleti része fás borítottságú. Az épületek jellemzően nyeregtetősek. A terület nyugati része
a főútról a fás növényzet miatt takarásban van.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A vasút menti belterület besorolása vegyes, nyugati része mezőgazdasági terülte, középső része
kertvárosias lakóterület, keleti része pedig erdőterület. A terület karakterét tekintve nem mutat
homogén képet.
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ZÁRTKERT

Forrás: saját fotó
TELEPÜLÉSKÉP
A zártkerti terület külterületnek minősül, azonban mégis érdemes külön tárgyalni, mivel karakterét
tekintve elkülönül a külterület többi részétől. Településképét jelentősen meghatározza a domborzat.
Meredek, déli kitettségű lejtőn fekszik. Ebből adódóan kiváló rálátás nyílik rá déli irányból, Ófalu felől,
így a tájkép hangsúlyos részét képezi.
ARCULATI JELLEMZŐK
A telekosztás a zártkerti terület sajátosságait hordozza magában, azonban a terület átalakulóban van.
A földhivatali alaptérkép szerint a területen gazdasági épületek állnak, azonban mára megjelentek az
üdülőépületek is. Jellemzően nyeregtetős épületek állnak a területen. A tájképbe nem illő, hivalkodó
színek és formák kerülendők e településrészen.
TELEPÜLÉSKARAKTER
A településkarakter sajátossága, hogy a területet keleti és nyugati részre osztja a Szőlő-árok. A keleti
részen a beépítettség mértéke magasabb. Korábban a zártkerti terület a szőlőtermesztés színtere
volt, mára azonban e művelés visszaszorult, így a terület korábbi funkcióját elvesztette, új funkció
azonban egyöntetűen még nem alakult ki rajta.
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KÜLTERÜLETEK

Svájci földek Újfaluval a háttérben – Forrás:
GoogleEarth Panoramio

Duna-part – Forrás: saját fotó

A külterület három fő részre oszlik:
 mezőgazdasági terület,
 ártér és
 természetvédelmi terület.
A mezőgazdasági terület három fő részből áll. Keleti része a Svájci földek, középső része az Ószőlők
alatti dűlő, nyugati része pedig a Kőbányai dűlő alatti területrész. A svájci földek a hatályos
településrendezési eszközök szerint kertvárosias lakóterület, azonban a terület még beépítetlen. Az
Ószőlők alatti dűlő területén lakossági igény mutatkozik lakóépület elhelyezhetősége érdekében.
Az ártéri terület északi részén mezőgazdasági művelést folytatnak, itt található a „Stuck” elnevezésű
településrész is, ahol az Ófalu „Alsó sorához” mezőgazdasági telkek kapcsolódnak. A területen halad
keresztül az Eurovelo 6 kerékpárút. Az ártéri terület déli, Duna-parti része Natura 2000 terület.
A külterület harmadik része a zártkerttől északra fekvő erdőterületek, melyek természetvédelmi
oltalom alá esnek.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Az előzőekben arra a feladatra vállalkoztunk, hogy megismertessük, bemutassuk a település egészét,
miközben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen összetett, heterogén rétegek együtteseként alakul
át a maga sajátos, egyedi valójává. A „tér-idő”-dimenzió mellé felvettük a folyton változó és alakuló
életvonalat, amelyik előbbiek adottságait szövi át- és át, ezzel teremtve meg annak lényegét. A
meghatározó, alapot jelentő tényező maga a földrajzi környezet, amelyik lehetőségeivel,
meghatározottságaival kijelöli azt az utat, amelyre a történelmi események menete, a történelmi
pillanatok ereje rátámaszkodik, újra és újra jelezve e tényezők közötti ok-okozati összefüggéseket. A
település magjából nézve olykor homályosan vehetők ki a lényegi elemek, néha megvezetve a józan
gondolkodást is. Szeretnénk a Kézikönyv keretei között a valós tényezőkre, a lehetőségek jelentette
mozgástérre felhívni a figyelmet.
Egy település arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér, a mezőgazdasági
művelés, a tájhasználati hagyományok, a morfológiai adottságok, a település közlekedés-földrajzi
pozíciója, a hagyományos településszerkezet, az utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége
éppúgy belejátszik a kialakuló összképbe, mint ahogy az egyes épületek, épületrészletek mívessége,
kidolgozottsága, anyaghasználata, mindezeket keretező növényzet minősége.
Ha csak egyetlen tényezőt megváltoztatott a fenti – nem is teljes körű – felsorolásból, már nem
ugyanazt a települést kapjuk. Vannak szerencsés települések, amelyeik hagyományos arculatukat
hosszú időn át meg tudják őrizni, vannak további szerencsés települések, akik az idők során a
mindenkori minőségre törekedve átépültek, mégis koherens összképet teremtve léptek tovább.
Vannak az átépülésre került, annak hozadékait és a hátrányait egyaránt magukon viselő települések,
amelyek a lakók számára tartogatják szépségeiket. Egy-egy település a fenti három települési
adottságot egyaránt magán viseli, az arányok jelentősége azonban óriási.
A településkép formálásában három tényező szerepét kell kiemelni: az infrastruktúra, az építmények,
valamint a növényzet szerepét. A tájkép formálására a morfológiai viszonyok megváltoztatása, az
építmények megjelenése, és a növényzet megtartása, vagy átváltoztatása van legnagyobb hatással.
Az Önkormányzat mozgásterén belül a településszerkezeti terv teremti meg az alapokat, a helyi
építési szabályzat nagyvonalú kubusokra tesz javaslatot, még a településképi rendelet arcot formál,
részleteket dolgoz ki. Nem kíván azonban mozgásteret szűkíteni, a komfortosság határain belül
marad. Nem kívánja átvenni az építtetőtől a gondolkodás és döntés lehetőségét. Ismeri a történelmi
épületeket létrehozó mesteremberek világát, amelyben a létesítmény szakmaiságon alapuló
minőségi jegyekké állt össze. Aki a szakmai alapokat mesteri szinten birtokolja, az a forma és funkció
egységére törekszik, céltalan kísérletekbe nem fog bele.
A településképi törvény és annak végrehajtási utasítása éppen arra törekszik, hogy a lakosságot
érintő építési tevékenységnél a korlátozás érzését, a behatárolás szorítását levegye. Tette ezt annak
tudatában, hogy az Önkormányzat számára szabad utat nyitott annak eldöntésére, hogy melyek a
település arculatát meghatározó területek, amelyeknek nyomon szeretné követni az alakulását. A
továbbiakra, az ún. egyéb területekre a beépítési paraméterek megadásán túl nem tart szükségesnek
előírásokat megfogalmazni. Akár a település teljes közigazgatási területét is meghatározó területnek
jelölheti, azonban ennek indokoltságát fel kell tárnia a lakosság felé, hiszen jelen Arculati Kézikönyv,
illetve Településképi rendelet a partnerség keretében bemutatásra, véleményeztetésre kerül a
lakosokkal. A szabadság biztosításával párhuzamosan segédletekről is gondoskodik. Fontosnak tartja,
hogy a lakosság ne maradjon fogódzó nélkül kisebb-nagyobb építési tevékenysége során. A javaslatok
bemutatására azért kerül sor, hogy orientáljuk a településen építkezni szándékozókat egyes szakmai
elvek betartására, ezzel esztétikai érzékük javítására. A rossz példa-ábrák elsőre az „ez úgysem jut
eszébe senkinek”-kategóriába tartoznak. Bemutatásukra azért kerül sor, mivel a helyszínelések során
több, a példatárban szereplő megoldással összefutottunk. A mind az építtető, mind a szomszéd, mind
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a település igényeit figyelmen kívül hagyó épületek/építmények megjelenésének elkerülésére a
példatár kiemeli az elkerülendő megoldásokat.
A példák elé, elöljáróban le kell szögezni, hogy azok csak egy bizonyos szeletét fedik le a településnek,
nevezetesen a családi házakat. Ez az a szegmens ugyanis, amelynek arculata a lakóhelyünket; napi
életünk legfontosabb helyszínét meghatározza. Kihatása azáltal is jelentős, hogy ezzel találkozik a
jövő generációja legfogékonyabb életszakaszában, amely élményt egész életében továbbviszi. Ha
településünket annak arculata által szeretnénk fejleszteni, itt kell elkezdenünk. A kézikönyv ábrái
sorra veszik az épületek arculati hibáit és ennek elkerülésére javasolt megoldásokat. A példák a
telken való elhelyezéstől az épületek kialakításán, bővítésén keresztül egyes épületszerkezetekről is
elmondja javaslatait. Nem törekszik a teljességre. Elindít egy folyamatot, amelyik önjáróvá válva,
jelen kézikönyv folyamatos fejlesztése révén egyszer majd befejeződik. A Kézikönyv ma még foghíjas.
Célja az út megkezdése, és nem gondol még a befejezésre. Az út során sokan tesznek majd hozzá új
gondolatokat, sokan módosítanak egyes javaslatain, ezzel is viszik tovább a gondolatát.
Az ábrák magukért beszélnek, kifejező grafikai megjelenítésük segítségünkre van a közös felfogás
kialakításában. Célunk éppen ez, olyan közös értékrend elérése, amelyben a település egészének
megjelenése fontossá válik az összes érintett számára, miközben a megjelenésről alkotott nézeteink
is közelednek egymáshoz. Az értékrend azonossá tételét azonban nem szeretnénk elérni, a
különbözőség eltűnése nem lenne jó számunkra. Amint a népművészetben megszokott ugyanazon
népviselet, egyazon elemkészletéből is végtelen sokfajta létezik, az alapvető elvek mentén a sajátos
egyedi jelleg mindig megmarad.
A településeink arculata sokszínű, minőségi különbségek jellemzik. Jól beazonosítható korszakok
mutathatók ki karakterterületein. A táj és a települési térség együttese alkotja. Kezdjünk most hozzá
a családi házas lakóterületeinek javaslatok általi rendezéséhez. Ehhez nyújtanak segítséget a
következő oldalakon lévő ábrák.
A következő oldalakon szereplő ábrák a Lechner Tudásközpont ábragyűjteményéből származnak.
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ÉPÜLET ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT

A telek és a ház összhangjának megtalálása fontos. Amint az egyik kilép a rendszerből a harmónia
megbomlik.

Az azonos vonalon álló épületek sorát egy néhány méterrel eltolt épület is megzavarja.

A nyitás fontossága mellett a záródás jelentősége is óriása. Egy zártsorú beépítési mód ekként
beépült szomszédsága megérdemli a figyelembe vételt, amit egy áthajtó kialakításával egyszerűen el
lehet érni.

A telek nagysága megköveteli a még nagyobb odafigyelést. Az épületek sorba rendezése nem lehet
azonos a mechanikus “egymáshoz”-építéssel.
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TETŐFORMÁRA SZÓLÓ JAVASLAT

A sátortetős környezettől a mediterrán formavilág idegen.

A tetőidomnál is az egyszerűségre törekvés hozza el a legjobb eredményt.

Az átláthatatalan vápa-rendszer, nemcsak az esztétikai érzékünket bántja, de megvalósítása is
nehézkes.
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ÉPÜLET SZÍNEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT

A magányosan álló háznak is van környezete, amelyben idegenül hat kék-sárga színeivel.

A rózsaszín falakat hagyjuk meg – ha egyáltalán ilyet kér valaki – a szobák belső színezéséhez, ott
szerencsére nem látszik.

A tömegében a szomszédsághoz illeszkedést az anyagok színezése elrontja.

A hagyományos színeket alkalmazó metódus, az eltérő formájú házakat is egységesnek mutatja.

45

KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2017. SZEPTEMBER HÓ

ÉPÜLET MAGASSÁGRA SZÓLÓ JAVASLAT

Az utcaképbe illesztett, de attól jelentősen túlnövő épület a megjelenést rontja, eltérő szomszédsági
viszonyokat hoz létre.

A ház-a-házon megoldású épülettoldás a meglévő épületektől elütő épületkontúrt eredményez.

A szomszédságra tekintettel nem levő a példán több szabályt is sért egyszerre, hiszen amellett, hogy
jelentősen magasabb, mint szomszédai, az épület tetőidomában is elüt azoktól.
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TEREPALAKÍTÁSRA SZÓLÓ JAVASLAT

A sík terepet létrehozó megoldásnál felmerül a kérdés, hogy miért is vett lejtős területen ingatlant.

A bevágás jelentős magasságú támfalat hoz létre, ami a benapozást is nehezítheti.

A teljes kiemeléssel a lejtő felőli látvány egy hatalmas támfallá változik. Ennek esztétikus megoldása
igen jelentős összegbe kerül.

A kiemelés a lejtő felől tovább növeli az épület magassági megjelenését, így a valóságosnál is
jelentősebb méretet mutat.
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KERÍTÉS KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT

Az áttört kerítés átszellőzést biztosít, valamint ezen kersztül feltárul a mögöttes növényzet.

A magas, zárt kerítés a befelé fordulást mutatja. Kastélyok bevált kerítésformája.

Egy szép kőből rakott kerítés, amelyik a belátást nem akadályozza kedvezőbb, mint a növényzetalkotta, ám átláthatatlan változat.

A tömör megoldás ugyan át van húzva, ám jó néhány esetben (pl. jelentős forgalom) mégis ez jelenti
a megoldást.
Az ábrák mechanikus alkalmazása helyett tehát az adott helyzet figyelembevétele az elvárás.
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1. ÓFALU (TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSMAG)
A típus az alábbi karaktereket foglalja magában:
K01.
K02.
K03.

Ófalu (történelmi településmag)
Pincesor
Zöldterület (közpark)

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:







Egyedi arculat megőrzése.
Szabályozás kerülése.
Utcabútorok meglévő értékekkel való összhangjának, típusazonosságának megteremtése.
Léptékhelyes, igényes térburkolat, anyaghasználat alkalmazása.
A zöldfelületi, lombkoronaszinti arányok megtartása, növelése.
Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság,
környezeti terhelés tűrés, invazivitás kerülés, díszítő hatás stb.)

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A meglévő telekszerkezet megtartása.
 Telkek összevonása esetén a jelenlegi telekstruktúrára utaló épülettömegek használata, ezzel
a telekszerkezet arculati megőrzése.
 Utcai nyílászárók helyzetének, anyaghasználatának minőségi elvárásokhoz igazítása.
 Épület-elhelyezésnél a hagyományos elrendezés előnyben részesítése

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 A környezetre figyelő, történetiséget tükröző magatartás érvényesítése.
 Helyi védett értékek megőrzésének, vagy arculaterősítést hozó átalakításának preferálása.
 A kor lenyomatát visszatükröző, a meglévő építészeti értékekkel összhangban álló épületek
megteremtése.
 A minőség erősítése mind elrendezés, mind anyaghasználat terén.
 A szintszám, a legnagyobb épületmagasság környezethez alkalmazkodó léptékben tartása.
 Homlokzatszínezés szomszédsággal, térfallal, burkolattal harmonikus kiválasztása.
 Homlokzati háromszögmotívum, hagyományos nyílászáró-méret, -elrendezés használata.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése.
 Napkollektorok homlokzati elrendezéshez alkalmazkodó, látványba simuló felszerelése.
CÉGTÁBLÁKRA, CÉGFELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK





Egységes arculati elvárásokhoz való alkalmazkodás.
Decens, elegáns formák, betűtípusok előtérbe helyezése.
Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése.
Szomszédos feliratokkal való összhang megteremtése.
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2. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
A típus az alábbi karaktereket foglalja magában:
K04.
K05.
K06.

Újfalu (kertvárosias lakóterület)
Szuttai dűlő (új építésű kertvárosias lakóterület)
Vasút menti belterület

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A kialakult szélesség megtartása, néhány jelentős szerkezeti elem bővítésével.
 Földkábeles megoldású közművezetékek elvárása.
 Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság,
környezeti terhelés tűrés, invazív fajok kerülése, díszítő hatás stb.)
 Lehetőség esetén fasor megteremtése.
 Utcakaraktert őrző előkerti kialakítás.
 A hegyvidéki területek beépítési vonalánál a vízelvezetés övárok-rendszerrel való rendezése.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A meglévő mezőgazdasági jelleget tükröző telekszerkezet lakóterületi telekszerkezetté
történő átalakítása.
 Garázselhelyezésnél a közterületi látvány figyelembe vétele.
 Telkenként egyetlen garázsbejárat létesítése. Szükségesség esetén összefogott garázsbejárat
kialakítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK








Léptékhelyes, az utcaszélességhez alkalmazkodó épületek kialakítása.
Modern építészeti elemeknek való teret engedés.
Homlokzati osztások alkalmazása, nyílászárók arányhelyes kialakítása.
Utcai nyílászárók arányos elrendezése, minőségi anyaghasználata.
Utcában kialakult tetőgerincirány figyelembe vétele.
Harmonikus homlokzatszínezés kiválasztása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek
elkerülhetetlensége esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük
megtalálása.
 Napkollektorok használatánál az utcai homlokzat gyengítésének elkerülése.
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3. BÖRZSÖNYLIGET
A típus az alábbi karaktereket foglalja magában:
K07. Börzsönyliget (magas beépítettségű üdülőterület lakóterületi átmenettel)
K08. Börzsönyliget (alacsony beépítettségű üdülőterület)
Az átalakulás irányánál lakóterületté válásuk prognosztizálható. Ajánlásainkban tehát a
lakóterületeknél bemutatottak lehetnének az irányadóak. Ugyanakkor Börzsönyliget esetén a mai
állapot is inkább üdülőhasználati jegyeket mutat.

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A közterületek közműelhelyezésre is megfelelő szélességgel történő kialakítása.
 Közművesítés.
 Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság,
környezeti terhelés tűrés, invazív fajok kerülése, díszítő hatás stb.)
 A hegyvidéki területek beépítési vonalánál a vízelvezetés övárok-rendszer szükségességének
figyelembe vétele.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A meglévő telekszerkezet további elaprózódásának elkerülése, telekegyesítések támogatása.
 Garázselhelyezésnél a közterületi látvány figyelembe vétele.
 Telkenként egyetlen garázsbejárat létesítése. Szükségesség esetén összefogott garázsbejárat
kialakítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK








Léptékhelyes, az utcaszélességhez alkalmazkodó épületek kialakítása.
Modern építészeti elemeknek való teret engedés.
Homlokzati osztások, nyílászárók arányhelyes kialakítása.
Utcai nyílászárók arányos elrendezése, minőségi anyaghasználata.
Utcában kialakult tetőgerincirány figyelembe vétele.
Harmonikus homlokzatszínezés kiválasztása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.

A lejtős terep jelentette elvárások:






tereplejtéshez illeszkedés;
lejtő felőli eltúlzott méretet eredményező homlokzat elkerülése;
garázs elhelyezésének terephez igazítása;
felszíni vizeket összegyűjtő csatornarendszer;
rétegvizeket figyelembe vevő szivárgó rendszer;

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Elkerülhetetlensége
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása.
 Az utcai homlokzathoz igazodó napkollektor-elhelyezés.
 Az üdülőterületek esetében az erdőjellegen való túllépés melletti jelentős zöldfelületi arány
megtartása javasolt.
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4. ZÁRTKERT
A típus az alábbi karaktereket foglalja magában:
K09.

Zártkert

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 Mezőgazdasági utak jellegének megtartása.
 Felszíni vízelvezetés megoldására alkalmas közterületi szélesség kialakítása.
 Földutak rendezése.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 A mezőgazdasági használatnak megfelelő telekszerkezet adottságként kezelése, a
telekszélességek növelése mellett.
 Magas zöldfelületi arány megőrzése.
 Növényzet szerepének kiemelése.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Környezetébe simuló épülettömegek létrehozása.
 A terület kitettségéből adódóan, a Duna felé nézően, az épülettömeg-látványát csökkentő
megoldások alkalmazása.
 Hagyományos, mezőgazdasági használatot megőrző épület-elhelyezés.
 A környezethez való illeszkedés, az egyedi értékek megteremtésével párhuzamosan.
 Homlokzatszínezés szomszédsággal harmonizáló kiválasztása.
 Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.
 Élénk színek használatának kerülése.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Épületgépészeti elemek utcai, valamint Duna felőli látványban való megjelenésének
elkerülése.
 Napkollektorok Duna felőli látványban való megjelenésének elkerülése.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Biológiailag aktív felületek növényzettel való beültetése.
 Nagy lombkoronaszint elvárása.
 Árnyékolásra alkalmas növénytelepítés.
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5. KÜLTERÜLET
A típus az alábbi karaktereket foglalja magában:
K10.
K11.
K12.
K13.

Külterület – mezőgazdasági terület
Külterület – ártér
Külterület – természetvédelmi területek
Duna medre

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:





A mezőgazdasági táblák megközelítésének rendezése.
A mezőgazdasági utak kiszabályozásának – fenti célon túli – kerülése.
Erdőterületek új úthálózattal való további felszabdalásának kerülése.
A Duna látványának megőrzése, elérhetőségének biztosítása.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
 Telkek megközelítésének rendezése.
 Telkek bekerítésének elkerülése.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Mezőgazdasági parcellák épületekkel való beépülésének kerülése.
 Épület-elhelyezésnél a rálátás figyelembevétele, a kilátásvédelem, a természetvédelem,
valamint az árvízvédelem együttes szempontrendszerének érvényesítése.
 Homlokzatszínezésnél fehér, illetve pasztellszínek alkalmazása.
 Minőségi anyaghasználat.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Épületgépészeti elemek megjelenésének kerülése.
 Napkollektorok megjelenésének kerülése.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
 Őshonos, nem allergén fajok alkalmazása.
 Vízfelületek mellett természetközeli állapot megőrzése.
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B)
KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A közterületek éppúgy meghatározó elemei a településképnek, mint a magáningatlanokon lévő
épületek. A kettőnek egységet kell alkotni, különben aránytalanság lép fel, az egyik túlságosan
hangsúlyosan lép fel a másikkal szemben.
UTCÁK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT
Az utcák meghatározó elemei a közlekedési elemek (gépjárművek és gyalogosok számára), valamint a
zöldfelületek, továbbá a közművek.
A közlekedésbiztonság szem előtt tartása mellett fontos, hogy elegendő helyet biztosítsunk a
gyalogos közlekedés, illetve a zöldfelületek számára is. Az utcák növényzete a közterületek dísze is
lehet, azonban helytelen növényfaj választásnál és elhelyezésnél ki is takarhatják az esztétikus épített
elemeket. Az utcai növényzet kialakításának célja, hogy oldottabbá tegye az épített környezetet,
becsempéssze a természetet a települési közegbe. A növényzetnek illeszkednie kell a szomszédos
épületekhez, nem szabad elnyomnia azokat. Rendkívül kedvező látványt nyújt a többszintes
növényállomány kialakítása. Fasorok kialakítása javítja az utcaképet, azonban túl hosszan történő
megjelenésük monotonitást sugároz. A közterületi növényzetnek változatosnak kell lennie ahhoz,
hogy díszítő értéke kiteljesedhessen.
Ezek mellett figyelembe kell venni a közművek elhelyezkedését, a növényzetnek nem szabad zavarnia
a közművek épségét.
TEREK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT
Terek kialakítása esetén a legmeghatározóbb szempont a funkció. Az esztétikumnak a funkciót kell
kiegészítenie, azt zavarnia nem szabad.
Figyelembe kell venni a közterekről minden irányba feltáruló látványt. Az előnyős látkép kiemelendő,
a hátrányos pedig takarandó.
A közterek a társadalmi élet lehetséges színterei. Fontos, hogy erre minden évszakban alkalmasak
legyenek. Nyáron szükséges az árnyékolás biztosítása, mely fás növényzet telepítésével kiválóan
elérhető. Esővédett helyek kialakítása is igen hasznossá válhat. Padok, illetve hulladékgyűjtő edények
elhelyezése elengedhetetlen. Ezek mellett közlekedéstechnikai szempontokat is figyelembe kell
venni, racionálisan kell alakítani a főbb közlekedési tengelyeket, azok kanyargós vonalvezetése
kerülendő.
Közterek értékes díszítő elemei lehetnek a település identitását bemutató köztéri alkotások, melyek a
helyiek kötődését erősítik, illetve a látogatók számára megismerhetővé teszik a települést.
KÖZPARKOK, KÖZKERTEK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT
Közparkok, közkertek a települések díszei. Tervezésük összetett, funkcionális, esztétikai és ökológiai
szempontokat kell, hogy együtt érvényesítsen. A közkertek, közparkok szintén a társadalmi élet
színterei.
Tervezésükkor egyik legmeghatározóbb szempont, hogy az év minden részében rendelkezzen díszítő
értékkel, mely lehet virág-, lomb-, vagy termésdísz. Itt is fontos szempont a többszintű
növényállomány kialakítása, mely magába foglalja az egynyári virágágyakat, évelő kiültetéseket,
cserjefoltokat, alacsony és magasabb termetű fákat. A termések esetében meg kell jegyezni, hogy
díszítő értékük fontos, azonban a szemetelő fajok telepítése kerülendő.
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK,
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA
ÉPÜLETEK

Az alábbiakban olyan épületeket mutatunk be, melyek építészeti szempontból értéket képviselnek,
ezáltal jó például szolgálhatnak új épületek számára.
Vilcsek
Gyula
igazgató-tanító
részben átépített háza. Tetejét
napelemekkel fedték be, ezzel is
növelve a településen a megújuló
energiahordozók hasznosításának
arányát.
Az
energiatudatos
megoldás
ugyanakkor
az
utcaképtől elütő tetőfelületet
eredményez.

Felújított sváb parasztház Ófalu
központjában.
Homlokzati
díszítése, ablakai, illetve annak
színhasználata, valamint az alapzat
burkolata miatt a település egyik
szép régi háza.
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Vadszőlővel befuttatott épület.
Ékes példája a növényzettel
befuttatott homlokzatoknak.

Börzsönyligeti nyaraló épület.
Ablakainak szegélye kő berakású.
Anyaghasználata, tömegformálása
illeszkedik környezetéhez.

Börzsönyliget
egyik
legszebb
épülete. Anyaghasználata, erkélyes
homlokzati
kialakítása,
növényzettel való díszítése miatt
belesimul
a
hegyvidéki
környezetbe. Az épület nem
különül el a kerttől, a kettő
egymással harmóniában van.
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Igényesen kialakított faház a Duna
közelében.
Anyaghasználata,
formavilága miatt ezen épület is
természetes
megjelenésű,
környezetéhez illeszkedik.

Kis nyaraló funkciójú faház
Börzsönyligeten. Az itteni nyaralók
egyik szép példája.

Új építésű lakóépület a főúttól
délre. Nagy mérete ellenére
formavilága nem túlbonyolított,
tömegformálása kedvező látványt
nyújt.
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Lakóépület a Szuttai dűlőn. Fa
anyaghasználata miatt illeszkedik a
hegyvidéki tájképhez. Egyszerű, de
igényes formavilág jellemzi.

Villaépület Börzsönyligeten. A
bejárat előtti oszlopsor és íves
boltozat az épület dísze.

Lakóépület
a
történelmi
településmag
területén.
Homlokzata
díszes,
alapzata
természetes megjelenésű.
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A Boldogasszony Háza Monostor
Temploma. Ablakzata hármas
tagozódású. Az épület formavilága
egyszerűséget és eleganciát tükröz.
Eltér
a
Község
építészeti
hagyományaitól, melyet azonban
jelentős méretű telke felold.

Római Katolikus Templom Ófalu
területén. A 19. század első felében
épült fel. A templom egyhajós,
homloktornyos.
Klasszicista
stílusban épült.
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B)

ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK, TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK,
HOMLOKZATKÉPZÉS)
Az egyes építészeti részletek bemutatásakor felsorolásra kerültek olyan épületek is, melyek
egészében is példa értékűek, azonban e fejezetben kerültek ismertetésre, elsősorban a kiemelkedő
homlokzati értékük miatt.
Lakóépület Ófalu központjában.
Homlokzati kialakítása igényes. Az
oromfalat látványában visszahozó
tetőidom az épületnek egyedi
jelleget kölcsönöz.

A Dózsa György utcai pincesor
egyik legjellegzetesebb épülete
Ófalu területén. A szőlőtermesztés
ugyan
jórészt
megszűnt
a
településen,
a
pincesor
agrártörténeti építészeti értéket
képvisel,
melynek
karaktere
megőrzendő.
A pincék megőrzésére jó példa e
felújított pinceépület, melyben
megjelenik a korábbi pincék
formavilága, emellett igényes
megjelenésű.
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Garázs épület Újfalu területén.
Homlokzata terméskő burkolatú,
természetes megjelenést kölcsönöz
az épületnek, mely által belesimul a
háttérben lévő zöld környezetbe.

Lakóépület
Ófalu
területén.
Modern, letisztult formavilággal
rendelkezik. Érdemes megfigyelni
az épület előtti előkertet és a
homlokzatot,
melynek
színei
kiegészítik egymást.

Felújított sváb parasztház Ófalu
területén.
Anyaghasználata,
színösszetétele megőrizte a régi
parasztházak hangulatát, mégis
megújult külsőt biztosít számára.
Az épület jellegzetessége a tornác,
mely kapcsolatot jelent az oldalkert
és az épület között.
Az épület kiemelkedő példa a
kismarosi
sváb
parasztházak
jelentette
építészeti
örökség
megőrzésére.
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Lakóépület Ófalu nyugati részén.
Homlokzata formavilága, anyag-, és
színhasználata tekintetében is
látványos megjelenést biztosít az
épületnek. Színében visszaköszön
az előtte lévő zöld növényzetnek,
noha a hagyományoktól eltérő
színezést használ.

Lakóépület Ófalu központjában.
Kismaros
egyik
legszebben
felújított homlokzata. Az épület
további értéke a díszes, kétszárnyú
kapu.

Kétszárnyú kapu Ófalu területén.
Formavilága rendkívül hasonlít az
előző példáéhoz.
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Fa betétes kétszárnyú kapu Ófalu
területén. A kép egyetlen zavaró
tényezője a közműbekötés sárga
vezetéke.

Díszes fa ajtó Ófalu területén.
Formavilágában klasszicista elemek
fedezhetőek fel.
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Székelykapu Börzsönyligeten. A
kapu mellett „Békesség a belépőre,
áldás a kilépőre” felirat olvasható.
A formavilág az erdős területhez
illeszkedik.

Háromosztatú, az 1900-as évek
második felét idéző hagyományos
ablak Ófalu területén egy felújított
homlokzaton. Az ablakkeretezés
félbemaradt volta kérdéses, a
kőburkolat kialakítása és a redőny
beépítése viszont példás.
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Ablak zsalugáter, mely színében jól
illeszkedik
az
épület
homlokzatához.

További jó példa a zsalugáter
kialakítására.

Zsalugáter Börzsönyliget területén.
Kialakítása és színe összhangban
van a fa homlokzattal, illetve a kerti
növényzettel is. A nyaralójelleget
visszatükrözi.
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Ablak Újfalu területén. Kialakítása
egyszerű, de elegáns.

Modern nyílászárók a pincesor
egyik
igényesen
felújított
épülethomlokzatán.
A homlokzat anyaghasználata, az
ablakok és ajtók kialakítása
formájukat tekintve összhangban
vannak egymással.
Az épület további kiváló példája a
pinceépületek megőrzésének.

Boltíves tornác Ófalu területén,
mely az épület dísze. Biztosítja az
átmenetet az épület és kert között.
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KERÍTÉSEK, KAPUK
Fa kerítés tégla alapzattal és
oszlopokkal Újfalun. Szabályos
megjelenésű,
párhuzamos
és
merőleges vonalak jellemzik.

Fa kerítés Ófalun. Szabálytalan fa
elemekből áll, terméskővel burkolt
alapzaton.
Természetes
megjelenésű, illeszkedik a mögötte
lévő zöld növénytömeghez.

Egyszerű fa kapu Ófalun. Szabályos
megjelenésű az oszlopokkal együtt.
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Szabályos megjelenésű fa kapu
Ófalun. A mellette lévő terméskő
burkolat oldottabb megjelenést
biztosít.

Modern
kovácsoltvas
kerítés
Újfalun.
Alapzata
terméskő
burkolatú.
Az áttört kerítések különösen
fontos
szerepet
játszanak
utcasarkoknál,
ahol
forgalomtechnikai szereppel is
bírnak, a jobb kéz szabály
betarthatósága végett.

Fa kapu, terméskő oszlopokkal
Újfalun. Szabályos megjelenésű,
illeszkedik az épülethez.
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Régi
típusú
napsugaras
kovácsoltvas
kapu
Újfalun.
Terméskő és tégla burkolatú falhoz
csatlakozik. A föléjük tornyosuló
virágzó növénytömeg kapcsolatot
teremt a kapu és a kert között.

Modern kovácsoltvas kapu és
kerítés a Szuttai dűlőn. Terméskő
burkolatú oszlopokhoz kapcsolódik,
melyek megjelenése harmóniában
van a természetes háttérképpel.

Kovácsoltvas
kerítés
kapu,
terméskő alapzattal. A háttérben
lévő kerthez és tájképhez jól
illeszkedik.
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Terméskő burkolatú kerítés. Az
előtte
elterülő
növényzettel
összhangban van a megjelenése.

Ciklopkő
burkolatú
kerítés.
Természetes
megjelenésű,
harmóniában van a mögötte lévő
rózsabokorral és gyümölcsfával.

Szabályos megjelenésű fa kapu és
kerítés. A kapu és kerítés azonos
formavilágú és anyaghasználatú,
mely folytonos látványt biztosít.
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Kovácsoltvas
kapu
terméskő
oszlopokkal. A kapu íves díszítése
növénymotívumokra emlékeztet,
mely harmonizál a mögötte lévő
előkerttel.

Szabálytalan
fa
elemekből
kialakított kerítés Börzsönyligeten.
Megjelenése természetes, beleillik
a hegyvidéki környezetbe.

Szabályos megjelenésű fa kapu
Börzsönyligeten.
A
merev
formavilág ellenére az anyag-, és
színhasználat természetességet ad
a kapunak, ezáltal illeszkedve
környezetéhez.
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Vízszintes deszkákkal burkolt kapu
Börzsönyligeten.
Megjelenése
összhangban van a növényzettel.

Tömör fa kerítés ciklopkő burkolatú
falakkal. A kerítés anyaghasználata
megegyezik a mögötte lévő
épülettel, ezáltal egységet alkotva
azzal,
egyben
mindkettő
megjelenését erősítve.

Kovácsoltvas kerítés szabályosra
vágott
terméskő
burkolatú
alapzaton. A formavilág és
színhasználat, valamint az áttörtség
egységes képet alkot a mögötte
lévő igényesen kialakított kerttel.
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Kovácsolt vas kapu a Szuttai dűlőn.
A
tetején
lévő
enyhe
ív
összhangban van a háttérben lévő
hegygerinccel.

Szabálytalan fa elemekből épült
kerítés Börzsönyligeten. Az anyag
és színhasználat jelen esetben is
illeszkedik
a
településrész
természetes megjelenéséhez.

Tömör fa kapu téglaburkolatú
falakkal. A kapu színhasználata
egyezik a tornác fa anyagának
színvilágával.
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D)
KERTEK
A kerteknél felhasznált képek egy része átfedésben van a korábban bemutatott példákkal, mivel
egyazon fotón több különböző jó példa is szerepelhet.
Börzsönyliget egyik legszebb kertje.
Közepén nyílt árnyékos gyepfelület,
szélein
pedig
növényekből
kialakított térfalak találhatóak. Az
épület és kert kapcsolata szoros,
melyet az anyag-, és színhasználat,
valamint az épületen elhelyezett
virágkiültetések biztosítanak.

Sűrű fás növényzettel ellátott kert
Börzsönyliget határában. A kerítés
mentén örökzöldekből kialakított
térfal található. A magas, fás
növényzet illeszkedik Börzsönyliget
erdős tájképéhez.
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A bejárat mentén két oldalt
kialakított előkert illeszkedik a
kerítéshez, és egyben oldja az
épület tömegét.

Kiváló példa a növényzettel
befuttatott
pergolára,
amely
nyáron értékes árnyékot biztosít az
előkertben.

A kapu mögött évelő sor található,
míg a háttérben magasabb
növények találhatóak az épület fala
mentén, ezáltal biztosítva a
megfelelő vertikális rétegződést.
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Változatos
színvilágú
cserjekiültetés, mely illeszkedik az ott
található fa lombszínezetével. A
növényzet a kerítéssel együtt alkot
teljes egységet.

Gazdag növényvilágú, szép kert a
Szuttai
dűlőn.
A
kertben
elhelyezett színes növényzet az
épületet és a burkolatot szinte
elrejti.

Változatos és szép előkert Ófalun.
A bejárathoz vezető út mentén
középről kifelé emelkedik a
növényzet magassága. Legbelül
alacsony
termetűek,
kívül
magasabb
növények
kerültek
elhelyezésre. Kiváló példája a
változatos, több szintű növény
térfal kialakításának. Az épület
színhasználata
tökéletesen
illeszkedik a zöld növénytömeghez.
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ZÖLDFELÜLETEK

A zöldfelületek a település meghatározó elemei. Oldják az épített környezet merevségét, és egyben a
társadalmi élet színterei is lehetnek az egyes közparkok, közkertek.
Ófalu központjában a „Felső sor”
mentén kialakított zöldsáv. A
növényállomány több szintű, alul
virágos cserjék, felül közepes
termetű fák találhatóak, melyek
nyáron kiválóan árnyékolnak.

A Köztársaság téren kialakított
közpark rózsaágyása. A park egyik
legszebb színfoltja.
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Ófalu területén található cserjesor
egy emelkedő mentén. Alul
magasra törő örökzöldek is
megtalálhatóak.
A
kétoldali
növénykiültetés
természetközeli
megjelenést
kölcsönöz
a
gyalogútnak.

A Köztársaság tér egyik részlete. Itt
is megjelenik a több szintű
növénykiültetés kedvező látványa.
A képen egyaránt láthatóak
örökzöldek,
lombhullatók,
és
évelők is, ezáltal biztosítva a díszítő
értéket az év minden szakaszában.

A Köztársaság tér növényzettel
befuttatott pergolája és a tér
közepén lévő egynyári kiültetés
látható a képen. A pergola alatt
padok kerültek elhelyezésre. A
pergolának a növényzettel való
teljes befuttatása gondoskodik a
padok árnyékolásáról. Az egynyári
kiültetés központi helyen szerepel
a téren.
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Nepomuki Szent János Szobor és
környezete Ófalun. A szobor körül
igényesen kialakított évelő és
örökzöld cserjekiültetés látható.

Közterületi zöldfelület Újfalun.
Újfalura jellemzőek a gyepes, fás
borítottságú zöldfelületek az utak
mentén.
A
településkép
meghatározó elemei, melyek zöld
környezetet
biztosítanak
a
lakóterület számára.

Duna parti látkép az ártéri ligeterdő
felől. A terület Natura 2000 terület.
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatásban megküldte a tájidegen, agresszíven gyomosító,
invazív, ezáltal nem telepíthető növényfajok jegyzékét:
fehér akác (Robinia pseudaacacia)
bálványfa (Ailantus altissima)
fehér eper (Morus alba)
ezüstfa (Eleagnus angustifalia)
zöld juhar (Acer negundo)
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
kései meggy (Prunus serotina)
kanadai nyár ( Populus x canadensis)
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
gyalogakác (Amorpha fruticosa)
kisvirágú nebáncsvirág (lmpatiens parviflora)
bíbor nebáncsvirág (lmpatiens grandifiora)
japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)
kaukázusi medvetalp (Heracleum
mantegazzianum)
magas aranyvessző (Solidago gigantea)
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
selyemkóró (Asclepias syriaca)
ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiiflora)
arany ribiszke (Ribes aureum)
adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek)
vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)
süntök (Echinocystit lobata)
észak-amerikai őszirózsák (Aster novi-belgii)
olasz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp.
italicum)
amerikai karmazsinbogyó (Pytholacca
americana)
kínai karmazsinbogyó (Pytholacca esculenta)
japán komló (Humulus japonicus)
átoktüske (Cenchrus incertus)

tündérhínár (Cabomba caroliniana)
kanadai átokhínár (Elodea canadensis)
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár
(Elodea nuttallii)
maszatpáfrányfajok (Azolla mexicana, Azolla
filiculoides)
borfa, tengerparti seprűcserje (Baccharis
halimifolia)
kaliforniai tündérhínár (Cabomba caroliniana)
vízijácint (Eichhornia crassipes)
perzsa medvetalp (Heracleum persicum)
kaukázusi medvetalp (Heracleum
mantegazzianum)
Sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)
hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)
fodros átokhínár (Lagarosiphon major)
nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandifiora)
sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)
sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus)
közönséges süllőhínár (Myriophyllum
aquaticum)
felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum
heterophylium)
keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus)
ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata)
kudzu nyílgyökér (Pueraria montana)
aligátorfű (Aiternanthera philoxeroides)
óriás rebarbara (Gunnera tinctoria)
tollborzfű (Pennisetum setaceum)
Microstegium vimineum
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

A)

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
FOGALOMMAGYARÁZAT
Sajátos építményfajták közé tartoznak például:
- Közlekedési célú létesítmények
- Hírközlési célú létesítmények
- közmű- és energiaellátási célú létesítmények
- vízellátási és vízgazdálkodási célú létesítmények
- bányászati célú létesítmények
- hulladék kezelésével kapcsolatos létesítmények
Nyomvonal jellegű építményfajták közé tartoznak például:
- vasúti pályák
- szállító szalag pályák
- vízellátási vezetékek
- csatornák
- termékvezetékek
- földgázvezetékek
- villamos energia vezetékek
- távhő vezetékek
- elektronikus hírközlés vezetékei
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek javasoltak:
- gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató; ipari; általános) területek;
- különleges területek egy része (különösen különleges közműterület, különleges megújuló
energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület)
- közlekedési és közműterületek
- különleges beépítésre nem szánt területek egy része (különösen beépítésre nem szánt
közműterület, különösen beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának
céljára szolgáló terület)
Előírás javasolt a belterületi 132kV-nál kisebb szabadvezetékek földkábelre történő cseréjének
általános előírására.
Az egyéb műszaki berendezések esetében javasolt a takarásban történő elhelyezés, vagy a
növénytelepítéssel történő tájba illesztés.
Antennák és légkondicionáló kültéri egységeinek esetében javasolt a közterület felőli homlokzatra
való rögzítés kerülése.
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EGYÉB CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ
E villamos vezeték tartóoszlopa helyet
biztosít egy gólyafészek számára,
ezáltal kiváló példa a különböző
funkciók együttes megjelenésére.

B)
REKLÁMHORDOZÓK
Cégérek, feliratok, információs táblák, plakátok, óriás plakátok, molinók, meglévő építmény
reklámhordozóként való használata.
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEKRE SZÓLÓ IDEIGLENES ENGEDÉLYEZÉS
A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken – a törvényi előírással összhangban –
semmilyen reklámhordozó elhelyezése nem kívánatos. Ez alól egyedül három kivételt javasolunk,
melyet a településképi rendelettervezetbe bele is fogalmaztunk:
- a település életében meghatározó eseményt bemutató reklám elhelyezhetőségének
biztosítását,
- reklám elhelyezhetőségét építési hálón, valamint
- információs tábla használatát az önkormányzat részére.
A TELEPÜLÉS EGYÉB TERÜLETEI
Az országos előírások szigorúan fogalmaznak:
- magánterület esetében vasútállomásokon és buszpályaudvarokon, míg
- közterületen, illetve köztulajdonú ingatlanon Vt, I, Ln, Lk területfelhasználási besoroláson,
valamint állat-, és növénykert esetében engedik meg reklámok elhelyezését, ám ezt is csak
utcabútor formájában.
További területi szigorítással nem kívántunk élni, az óriásplakát és a molínó elhelyezését azonban a
település teljes területén javasoljuk tiltani.

82

KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2017. SZEPTEMBER HÓ

JÓ PÉLDA REKLÁMHORDOZÓ ELHELYEZÉSÉRE:
Kézi írással készített cégér. Jó példa az
egyszerű, de hatásos reklámfelület
kialakítására.

Egyszerű, de mégis figyelemfelkeltő
színes rajzzal kiegészített felirat.
Mérete illeszkedik a szomszédos
nyílászáró magasságához.

Fa alapra felfestett felirat, mely
illeszkedik a homlokzat természetes
megjelenéséhez.
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C)
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Ide tartoznak a vállalkozás tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló berendezések, gépek.
Arculat szempontjából sokféle berendezés sorolható az egyéb műszaki berendezések közé.
TERMELŐ BERENDEZÉSEK
Ezek elhelyezésekor javasolt azok takarása, például növényzettel, vagy hátsókertben/üzemi
épületben való elhelyezése.
SZELLŐZŐK
Szellőzők elhelyezése esetén javasolt azok látványként megjelenő, például utcafronti, elhelyezésének
kerülése.
EGYÉB ÉPÜLETRÉSZEK
Az utcatáblák is meghatározó elemei
lehetnek az utcaképnek. Erre jó példa
a bal oldalon szereplő tábla.

Az
ereszcsatorna
igényes
kivitelezésére láthatunk jó példát e
képen.
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