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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 
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1. BEVEZETŐ 

 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati 
kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül. 
(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja 
és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és 
értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.” 

 
Jelen dokumentáció Készítőinek feladata tehát – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi 
követelményei alapján – a település teljes közigazgatási területére kidolgozott Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítése. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a település művi és 
természeti sajátosságait, értékeit, javaslatot tegyen a védelemre méltó értékek rögzítésére, 
megóvására, továbbá alapul szolgáljon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos 
jogintézményét; a településképi követelményeket megfogalmazó településképi rendelet 
megalkotásához. 
 
Jogi szempontból tehát e fenti sorok adják meg a Kézikönyv létjogosultságát, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy elkészítése fölösleges kényszer lenne, fontossága alátámasztható szakmai szempontok 
mentén is. 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 inkább háttérbe szoruló, de valójában igen fontos igény, hogy 
megismerjük lakóhelyünket, nemcsak annak látható valójában, hanem egy úgy, mint egy hosszú 
alakulási folyamat eredményét, állomását. Sok településen rendelkezésre állnak történeti 
monográfiák, ezek azonban gyakran nehezen hozzáférhetőek, sokszor pedig nem festik le kellően 
plasztikusan a település múltbeli képét. Ez utóbbira adhat megfelelő választ a tájkarakter vizsgálata. 
 

„A táj nem más, mint a természet és a társadalom kölcsönhatásainak ellentmondásos, ezért 
dialektikus egysége. A táj egyrészt a társadalom anyagi életfeltétele, másrészt magas rendű 
vizuális-esztétikai kvalitások hordozója. Ezért egyben az ember és természet kölcsönhatásainak 
tárgyiasult – az ember alakította anyagi világban manifesztálódott – története. A táj 
antroposzociocentrikus fogalom. A természet és társadalom olyan ellentétpár, mely 
kölcsönösen áthatja egymást, és megbonthatatlan egységet képez. Azaz a táj a társadalmi 
igényeknek megfelelően bioszférából nooszférává alakított, emberiesített természet, emberi 
környezet.” (Mőcsényi, 1968) 

 
A fenti, bonyolult meghatározás is mutatja, mennyire bonyolult rendszer valójában a táj: különféle 
tájalkotó tényezők bonyolult kölcsönhatása  
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 nemcsak az Európai Táj 
Egyezményben foglalt kötelezettség. 
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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 a Településarculati 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. A jogszabályban meghatározott logika mentén 
építészeti javaslatokat azonban elsősorban a település lakott területeire tesz, végül pedig kiemel 
olyan példákat, melyek követendőek bizonyos tulajdonságuk szerint a későbbiekben építendő 
épületek építtetői számára. 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 

 
A) A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
Kismaros örökségvédelmi vizsgálatának elkészítéséhez az alábbi forrásmunkákat, forrásmunkákat 
feldolgozó tanulmányokat, térképeket, valamint helytörténeti kiadványokat használtuk fel:  

- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2015.  
- FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851. 
- VÁLYI András: Magyar Országnak leírása (1796.) 
- 1739. évi pestisjárvány térkép - Mappa Hungariae Inferioris Districtus Cisdanubiani… - É-

Magyarország Ny-i részének térképe 1739-ben (pestisjárvány térkép). (Littau, Litovel – 
Késmárk, Kežmarok – Kapuvár – Jászberény kivágat.) - Készítő: MIKOVINY S.[ámuel] 

-  Lexicon universorum regni Hungarie Locorum populosorum anno 1773. officiose confectum, 
Budapestini, 1920. Kézirat [Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása, 
Bp., 1920.] 

- 1781. évi úrbéri térkép - Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen 
Ortschaft Klein-Maros - Szerző: Lyci, Samuel – Imgenieur 

- 1787. évi vízrajzi térkép - Planum vallem magnem Szokolensem a Colliminio Terrenorum kis 
Maros et Verőcze sub Littera A per B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P una cum elevationesen 
casu aquae supra verum Horizontem Libellatione tenus adimento exhibens - Szerző: Vály, 
Georg 

- A Magyar Királyság, Horvát–Szlavonia és Erdély általános térképe 1806-ban - Mappa Generalis 
Regni Hungariae parti umque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium Magni 
item Principatus Transylvaniae - Kiadás ideje: 1806; 1808 - Kiadó neve: Gebrüder Kilian. ny. 
Kunst und Industrie Comptoir. Wien; Buda. (Buda.) Typis Regiae Universitatis Pestaneae - 
Kiadás helye: Pesth. (Pest.) - Készítő: LIPSZKY, Joannes (János); Metsz. Godofr.[ied] Prixner – 
Francis Karacs 

- A visegrádi vámút Zebegény és Kismaros között - Situationsplan der Wisegrader 
hauptstrassenstrecke von Zebegény über Nagy-Maros bis hinter Kis-Maros – 1850. 

- A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, 
Bp., 1873.) 

- Statisztikai helységnévtár és A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1913. – A 
Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal – Budapest – Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság 
1913. 

- Kővári 2003., Kővári Klára: 189. Kismaros, Ószőlők (kutatási jelentés) in: Régészeti Kutatások 
Magyarországon 2000., Budapest, 2002, 163.o. 

- Torma 1993., Torma István (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) 9. kötete, 
Budapest, 1993., 148-149. 

 
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  
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- 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 településrészeinek ismertetését a 18. századi, német és latin nyelvű úrbéri térképek 
bemutatásával végezzük el. 

Forrás: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/1652/?list=eyJxdWVyeSI6ICJraXNtYXJvcyJ9 
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Forrás: https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/1651/?list=eyJxdWVyeSI6ICJraXNtYXJvcyJ9 
 
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. 
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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 

 
„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. 
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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.  

  
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 

 
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. 
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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.  

  
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 

 
„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.  
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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. 

  
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 

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

  
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 

 
„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.  
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I. katonai felmérés (1763-1787) – 

Forrás: - http://mapire.eu/hu/ 
Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképe 

Forrás: TÉKA - http://tajertektar.hu/hu/ 

 
KISMAROS KORSZAKAI 
Az alábbiakban először felsorolásszerűen mutatjuk be a település fő korszakait, kiemelt helyet 
biztosítva a forrásmunkák bemutatására. Ezt követően részletesen ismertetjük a régészeti emlékek 
által megismert múlt elemeit. 
 
1729-1732.  A németországi Ulm városából az úgynevezett Ulm-i skatulyákon (fa tutajok) 

elindultak az első német telepesek a Dunakanyar felé. A település alapítói önellátók 
voltak, szőlőtermesztést is végeztek, a megtermelt csemegeszőlőt Bécsbe szállították. 

1739.  Az 1739. évi pestisjárvány térképen Kismaros fertőzött területként van ábrázolva. 
1796.  Vályi András az alábbi leírást adja: 
 „MAROS. Nagy, és Kis Maros. Mező Város Hont Várm. földes Ura a’ K. Kamara, lakosai 

katolikusok, fekszenek Visegráddal által ellenben a’ Duna partyán, határja 
szorgalmatos mivelés után mindent meg terem, borok kivált némelly hegyeken kedves 
ízű.” 

1827.   A Rk. templom felépül. 
1859.  Megépül a Vác-Párkánynánai vasút, melyen keresztül el lehetett jutni Vácon át 

Pestre. Az ipari üzemekbe ingázók száma növekszik. 
1888-89.  A filoxéra járvány kipusztította a szőlőket. Helyét gyümölcsösök veszik át. 
1893.  Megépül az iparvasút Kisinóc-Kismaros-Verőce útvonalon. A vasúton fát szállítottak. 
1912.  Megépül az iparvasút Királyrét – Bajdázó útvonalon. A vasúton az inóci kőbányából 

szürke andezitet, a bajdázói kőbányából pedig sárga követ szállítottak. 
1945.  A településről 85 főt hurcoltak el a Szovjetunióba, „Málenkij robot”-ra.  
1965.  Börzsönyliget üdülőterületet Szokolya községtől Kismaroshoz csatolják (Pest Megyei 

Tanács 48/1965 számú határozatával).  
1974.  Verőcemaros néven egyesítették Kismaros és Nógrádverőce községeket.  
1990.  Kismaros ismét önálló községgé alakul.  
 
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 6000 év során előnyben részesített, hiszen ezzel a természeti környezettől kevésbé függővé 
válik, egyes rendkívüli eseményekkel szemben védettebb.  
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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.  
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 
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E területekkel nemcsak oly módon kell számoljunk, hogy régészeti oldalról védendők, de oly módon 
is, hogy ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek korábbi korszak(ok) adott 
közössége számára, különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak voltak tartós 
megtelepedésre.  
 
 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) jelenleg nincs 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 tesznek szert a megérkezési pontok, azaz a pályaudvarok. Ezek 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=20817615&o
rder=date_desc&user=2413117 
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 TELEPÜLÉSKÖZPONTBÓL MEGJELENŐ LÁTVÁNY 
Kismaros esetében két településközpontot is elkülöníthetünk egymástól. Az egyik központnak 
tekinthető a Köztársaság tér és környezete, ahol található az Önkormányzat épülete, illetve más 
intézményi épületek, a másik központnak pedig a kisvasút végállomás környezete, melyre illik a 
„Börzsöny kapuja” kifejezés, ugyanis innen érhető el Királyrét és a Börzsönybe vezető turista utak. Itt 
elsősorban vendéglátó épületek találhatóak. A két területről feltáruló látvány igen eltérő képet 
mutat.  

 
Kisvasút végállomás – saját fotó 

 

 
Köztársaság tér környezete – Forrás: GoogleMaps, Streetview 
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 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, védett terület. E területrész 
tekinthető a történelmi településmagnak, mely a 18. század első felében alakult ki.  
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, homlokzat-
részlet mívességén. Kismaroson a több helyen megtalálható kő kapuoszlopok, de még az igényesen 
kialakított, a pincék szellőzését szolgáló pincekövek is értékes, védendő épített elemek. 
 

 
Kossuth Lajos út látképe egy korabeli képeslapon - Forrás: Kismaros Község Önkormányzatának 

adatszolgáltatása 
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Kossuth Lajos út mai látképe - Forrás: GoogleMaps - Streetview 

 

 
Kossuth Lajos út mentén - Forrás: Saját fotó 
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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 nagy mértékben meghatározta az adott kor, 
melyben a településrész kialakult.  
 
A beazonosított településkarakterk 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: 

- 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 mára 
lecsökkent. 
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- Külterületek 
A külterületek funkcionális, illetve területi elhelyezkedés tekintetében több, egymástól jól 
elkülöníthető részre oszthatóak: 

- természetvédelmi területek (zártkerttől északra) 

- mezőgazdasági területek (zártkerttől délre) 

- ártér (Ófalutól délre) 

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 segítségével. A térképek alapján az előzőekben leírt megállapítások 
bebizonyosodnak. 
 

  
I. Katonai Felmérés /1763-1787./ M 1:28 800 – Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

 

 
 

Úrbéri térkép /1781./ M 1:6000 – Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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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 
a rendeletben kerültek rögzítésre. 
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3. 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 besorolásánál az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/A.-23/D.§ előírásait követtük.  
Javaslatunk helyi területi védelem (utcaszerkezet) és helyi egyedi védelem (épület, feszület, kereszt, 
kopjafa, szobor, emléktábla) alá tartozó elemeket tartalmaz, a következők szerint: 

Helyi területi védelem: 
- Helyi területi védelemmel érintett terület 

Helyi egyedi védelem: 
- Épületek 
- Feszületek, keresztek, kopjafák, szobrok, emléktáblák 

További elemek: 
- Településképi szempontból meghatározó terület 
- Településképi szempontból meghatározó látvány 
- Településképi szempontból meghatározó épületek 

 
HELYI TERÜLETI VÉDELEM 

HELYI TERÜLETI VÉDELMEMMEL ÉRINTETT TERÜLET 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1 
Történelmi településmag határa: 
Kossuth Lajos út mindkét oldala a Duna utcától nyugatra a belterülethatárig, Dózsa György 
utca mindkét oldala 

 
HELYI EGYEDI VÉDELEM 

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS CÍM HRSZ. 

1.  Vilcsek-ház Szokolyai út 2 1741 

2.  Lakóház Kossuth Lajos út 1. 1740 

3.  Volt Pierer-ház (Teleház), jelenleg IKSZT ház Kossuth Lajos út 5. 1738 

4.  Lakóház Kossuth Lajos út 9. 1724 

5.  Lakóház Kossuth Lajos út 10. 1532 

6.  Pince (Rudolf – pince) Kossuth Lajos út 11. 1723/A 

7.  Kelényi ház Kossuth Lajos út 18-20. 1579, 1580 

8.  Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény (Volt Kismarosi 
Falumúzeum) 

Kossuth Lajos út 21. 1718/1 

9.  Lakóház (Erzsébet lak) Kossuth Lajos út 26. 1585 

10.  Pince Kossuth Lajos út 23. 1717 

11.  Régi gazdasági épület Kossuth Lajos út 24. 1584/2 

12.  Lakóház (Rudolf-ház) Kossuth Lajos út 34. 1589 

13.  Lakóház Kossuth Lajos út 36. 1590 

14.  Lakóház Kossuth Lajos út 40. 1592 

15.  Lakóház Kossuth Lajos út 51. 1687 

16.  Lakóház Kossuth Lajos út 52. 1597 

17.  Pince Kossuth Lajos út 57. 1684/1 
1684/2 

18.  Lakóház (korábban pince) Kossuth Lajos út 65. 1680 

19.  Lakóház (volt Meininger ház és kocsma) Kossuth Lajos út 66. 1604 

20.  Üzemi épület Kossuth Lajos út 68. 1605 

21.  Lakóház Kossuth Lajos út 71. 1677 



KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017. AUGUSZTUS HÓ 

 

 

   27 

22.  Lakóház (volt pince) Kossuth Lajos út 77. és 
75. között 

1673 

23.  Gazdasági épület Kossuth Lajos út 84. 1613 

24.  Lakóház Kossuth Lajos út 100. 1621 

25.  Lakóház Duna u. 10. 1553 

26.  Pincesor épületei Dózsa György u. 7-14. 1702; 1701 
1700; 1699 
1698; 1697 
1696; 1695/2 

27.  felsősor sváb vályogházai Kossuth Lajos út 37-41. 1708; 1709; 
1710 

28.  Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor 
(apátság) (1987.) temploma 

Szuttai dűlő 8315 

29.  Nagy Morgó ház - Budapesti Vegyipari Gépgyár 
üdülője (korábban uradalmi erdészlak) 

Szokolyai út 128. 2905 

30.  Ciszterci rendelő Köztársaság tér 1727 

31.  Kismarosi temető új ravatalozója és lélekharangja Temető (1779) 

32.  Volt bakterház   

33.  Lakóház Szabadság u 2. 1511/2 

34.  Kisvasút és végállomása Szokolyai út mentén (1905/1) 

35.  Rózsakunyhó (Kittenberger Kálmán vadászháza) Kóspallagra vezető út 
mellett (Nagykelemen-
hegytől nyugatra 

0212 

 
ÉPÜLETRÉSZEK, SZOBROK, KOPJAFÁK, KERESZTEK, FESZÜLETEK, EMLÉKTÁBLÁK 

SZÁM MEGNEVEZÉS CÍM HRSZ. 

1.  Ulmi skatulya szobor és emléktábla (Horváth István – 
2004.) 

Köztársaság tér 1728 

2.  Első Málenkij robot emléktábla Köztársaság tér (1728) 

3.  Második Málenkij robot emléktábla Köztársaság tér (1728) 

4.  Kopjafa a templomkertben Dózsa György utca 4. 1730 

5.  Fa kereszt és kovácsoltvas sírkerítés Dózsa György utca 4. 1730 

6.  Kő feszület a templom mellett Dózsa György utca 4. 1730 

7.  Világháborús emléktábla a templom falán Dózsa György utca 4. 1730 

8.  Vilcsek Gyula igazgató-tanító megkoszorúzott 
emléktáblája 

Szokolyai út 2. 1741 

9.  Nepomuki Szent János szobor (1976.-ban az eredetit 
lecserélték a mai szoborra) 

Kossuth Lajos út 1705 

10.  Riener Rezső emléktábla Kossuth Lajos út 21. 1718/1 

11.  Dr. Schmidt Józsefnének és családjának emléktáblája Kossuth Lajos út 22. 1583 

12.  Fa feszület Kossuth Lajos út 65. előtt 1680 hrsz 
előtt 

13.  Herth kereszt Kossuth Lajos út 126. 1634 

14.  Szarvas szobor Kisvasút végállomás 
mellett 

1903/2 

15.  Úttörő emlékmű Kisvasút végállomás 
mellett 

(1905/1) 

16.  Táncolók szobra Posta mellett 1912/1 

17.  Vasútépítés emléktáblája Vasútállomás 1731 

18.  Moór kereszt Monostor u.  0196/7 

19.  Fa feszület a temetőben Temető (1779) 

20.  Kő feszület a temetőben Temető (1779) 

21.  Német nyelvű kerítés-felirat a kismarosi temető 
bejáratánál 

Temető (1779) 

22.  Öntöttvas kereszt és korpusz a kismarosi temetőben Temető (1779) 
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23.  Éva Bauer síremléke Temető (1779) 

24.  Ivókút Kossuth Lajos út 22. 1583 

25.  Kő kapuoszlop Dózsa György u. 1 1733 

26.  Kő kapuoszlop Kossuth Lajos út 38 1591 

27.  Kétszárnyú fa nagykapu Kossuth Lajos út 70 1606 

28.  Régi mozdony Kisvasút végállomás (1905/1) 

29.  Pincekövek pl.: Kossuth Lajos út 15 1721 

30.  Kukoricagóré Kossuth Lajos út 24. 1584/2 

31.  Kukoricagóré Erdei Ferenc u. 4. 1806/1 

32.  Lépcsőfeljáró a kismarosi templomhoz Kossuth Lajos út 17 és 19 
között 

(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. Ófalu a Duna felől 

2. Kilátópontok: 

2a. - Nagykelemen-hegy csúcsa (361,2 mBf) 

2b. - Nagykőszikla csúcs (345,5 mBf) 

2c. - Kilátó utca déli része (330 mBf) 

2d. - Nacsapéreg csúcs (333,6 mBf) 
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B) MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 
A következő táblázat részletesen tartalmazza a műemléki értékleltár elemeit. A táblázat a 
314/2012.. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletének 17. sorában adatszolgáltatóként nevesített, 
megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala által szolgáltatott, a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti 
központi, közhiteles nyilvántartás alapján készült. 
Nyilvántartott műemlékek 
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7073 29206  Római 
katolikus 
templom ex-
lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  1731, 1729, 
1721, 1720, 
1719, 
1704/1, 
1664/4 

  

7073 7098 Dózsa 
György 
utca 4. 

Római 
katolikus 
templom 

Műemlék II. 22509/1958. 
ÉM 
120344/1958. 
MM 

1730 647190 275922 

 
 

  
Forrás: saját fotó 
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 A MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG FOKOZATAI 
A műemléki védettségről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXVI. törvény rendelkezik az 
alábbi módon: 

„32. § A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, 
aminek tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás tényét, 
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját, 
c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület), 
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos 
rendelkezést, ha a védetté nyilvánítást megalapozó érték kiemelkedő jelentősége indokolja, 
e) a műemléknek kormányrendeletben meghatározott szempontjai szerinti kategóriába 
sorolását,, 
f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az 
azonosításához szükséges helyrajzi adatokkal. 
32/A. § A hatóság évente legalább egyszer javaslatot tesz a nyilvántartott műemléki értékek 
műemlékké nyilvánítására. 
33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek 
és műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell. 
34. § A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett 
területet a hatóság a jellemző adatokat ismertető ,,Műemlék'' feliratú táblával jelöli meg.” 

 
A műemléki védettségről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXVI. törvény rendelkezik a 
műemléki védettség fokozatairól: 

„33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek 
és műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell.” 

 
Fenti törvény alapján fokozottan védett műemlék Jászkiséren nem található. 
 
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 1. § alapján: 

„(3) A műemléket a bírság szempontjából 
a) I. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék a (2) bekezdésben foglaltak tekintetében eszmei 
jelentősége és egyedisége révén országos szinten kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír vagy 
jelentős gazdasági-fejlesztési potenciállal is rendelkezik, 
b) II. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék nem tartozik az I. kategóriába. 
(4) A nyilvántartott műemléki érték a III. kategóriába tartozik.” 

 
Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3-7/A. § szakaszai rendelkeznek 
az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriáira vonatkozó, a régészeti örökség és a 
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról. 
 
Kismaros területén a műemlék a II. bírság kategóriába tartozik. 
 
C) 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. 
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Börzsönyi-peremhegység kistáj Visegrádi Dunakanyar kistáj 

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010. 
 

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

Kismaros közigazgatási területe természeti értékekben rendkívül gazdag. A település teljes területe 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével érintett.  
Az alábbi Natura 2000 területek találhatóak meg Kismaroson: 

- HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádi-hegység – madárvédelmi terület 
- HUDI20008 – Börzsöny – természetmegőrzési terület 



KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017. AUGUSZTUS HÓ 

 

 

   32 

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 Török-
patak 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 (2015) 

 

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 az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény nem tartalmazza a fogalom magyarázatát. 
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet használja a „karakterbeli különbségek”, illetve az „építészeti 
karakter jellemzői” előírást, azonban nem definiálja, hogy mit ért karakter-alatt.  
A Wikipedia a karakter magyarázatát a számítástechnikához, számítógép alapú telekommunikációhoz 
kapcsolja. 
A Magyar értelmező kéziszótár a karakter-szó jelentéseként a jellem, lelkierő, jellegzetesség, 
sajátosság megnevezéseket használja. 
 
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 karakter-
kategóriába. 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 szerepel a lehatárolt településkaraktereket bemutató térképi ábra.  



Nagymaro s

Sz o ko lya

Verõce

Máriano sz tra

Kóspallag 1:15 000M=°

Település-karakter vizsgálat
Ófalu (törté nelmi települé smag)
Pinceso r
Zöldterület (köz park)
Újfalu (kertváro sias lakóterület)
Sz uttai dűlő (új é píté sű lakóterület)
Börz sönyliget (magas beé pítettsé gű üdülőterület)
Börz sönyliget (alacso ny beé pítettsé gű üdülőterület)

Vasút menti belterület
Zártkert
Külterület - mez őgaz dasági terület
Külterület - árté r
Külterület - termé sz etvé delmi területek
Duna medre
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A) 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 parasztházakétól. 
 
 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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B) 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. 
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C) 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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D) ÚJFALU (KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜELT) 

 
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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E) 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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F) BÖRZSÖNYLIGET 

 
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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G) VASÚT MENTI BELTERÜLET 

 
Forrás: GoogleEarth - Streetview 

 
 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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H) ZÁRTKERT 

 
Forrás: GoogleEarth - Streetview 

 
 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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I) 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 Ó szőlők 
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 Ó 
szőlők 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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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI 
ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 

 
A) 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 – ún. egyéb területek – 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, egy-egy kiegészítő gondolatébresztő leírás azonban szerepel mellettük. 
A rajzok sematikus, mégis kifejező grafikai megjelenítése 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 és szövegek. 
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 ÉPÜLET ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓD 

Zártsorú beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes 

homlokzati megjelenés elérése, a 

szomszédos épületekhez való 

alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák mindegyikénél figyelmen 

kívül van hagyva az utcáról feltáruló látvány. 

Tűzfalak alakulnak ki, amelyek sebként 

jelentkeznek a településképben. A rossz 

példák emellett bemutatják azt az építtetői 

attitűdöt is, amelyik formálisan, síkban 

kiterítve, tartja magát az előírásokhoz, ám 

térbeli megjelenése az elvárással ellentétes 

eredményre vezet. 
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 ÉPÜLET ELHELYEZÉSRE, TETŐGERINC IRÁNYRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Oldalhatáron álló beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az utcai épületelhelyezési ritmussal 

megegyező, tömegében is ahhoz 

alkalmazkodó épület-elhelyezés kívánatos. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési mód NEM JAVASOLT: 

A rossz példa azokról az 

épületelhelyezésekről kíván lebeszélni, 

amelyeknél a szomszédos épületekhez nem 

alkalmazkodó módon kerül sor a telken az 

épület felépítésére. Az utcai homlokzatok 

rendezett sorát megtörő, mind tetőgerinc 

irányában, mind alaprajzi méreteiben attól 

elütő új épület az utcaszakasztól 

különbözni-akarást szemlélteti, ami a 

település képe szempontjait nem 

követendő magatartás. 

A rossz példák között kaphatna helyet az is, amikor az építési helyen belül, de a szomszédos épületek 

előkerti mértétől eltérően kerül sor az épület felépítésére. Rossz példa még a telekhatárokkal 

párhuzamos vonalaktól eltérő, ferde épületelhelyezés. 
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 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos 

lejtő felőli megjelenés elérésére, valamint a 

terep lejtését figyelembe vevő épület-

elhelyezésre. 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a terepviszony. Az első esetben lejtőirányra 

ültet egy sík terepre tervezett házat, míg a többi esetben megpróbálja sík tereppé varázsolni a lejtős 

terepet. Valamennyi esetben esetleges, logikát nélkülöző megoldások, utcaképet bántó megoldások 

születnek. 
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 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos 

lejtő felőli megjelenés elérésére, valamint a 

terep lejtését figyelembe vevő épület-

elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyike álcázza az 

elkövetett hibát, mégis markánsan 

visszatükrözi azt. A szomszédos telkek 

csatlakozási vonalát megőrzi, innen azonban 

átalakítja a teljes telek felszínét. Célja a sík 

terep elérése, amelyet sík terepen 

elhelyezkedő telek megvásárlásával kellene 

elérnie.  
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes 

homlokzati megjelenés elérése, a 

szomszédos épületekhez való 

alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a szomszédos épületek tömege. A beépítési 

paraméterek mechanikus betartása nem eredményez utcaképi illeszkedést. Emellett a tömegforma, 

több esetben is, alaprajzi nehézségeket okoz. 
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes 

homlokzati megjelenés elérése, a 

szomszédos épületekhez való 

alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák között megjelennek a 

telepítésükben már a szomszédságukhoz 

közelítő megoldások is, ám mindegyiknél 

elkövetve azt a homlokzati hibát, amellyel 

azoktól homlok-egyenesen más arculati 

megoldásúvá válnak. 
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 ÉPÜLETMAGASSÁGRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Épületmagasságra az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületmagasságnál a szomszédos 

épületekkel megegyező, az utcaképben 

egységes megjelenést kölcsönző megoldás 

támogatott. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szomszédságától különböző magasságot mutató épületek törést eredményeznek az utcaképben, a 

kialakult egységet megbontják. Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő 

hajlásszögük kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek bővítésénél a merőleges 

oldalszárny alkalmazása javasolt. Ezzel az 

utca felőli épületritmus megmarad, túlzó 

épületszélesség nem jön létre. A tetőidom 

csatlakozása is kedvező módon alakítható 

ki. 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés toldás látszatát kelti, szervetlen épületkapcsolatot eredményezve. Az épületektől elforduló, 

azzal 45 fok körüli szöget bezáró elrendezés nem az oldalhatáron álló beépítésű utcasorba kívánkozó 

elem. A kisléptékű épületelem nem előkerti megjelenésre méltó. Az épület oldalirányú bővítését 

pedig a tetőidom nem tudja kedvezően követni. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek toldásánál a merőleges 

oldalszárny alkalmazása javasolt. Ezzel az 

utca felőli épületritmus megmarad, túlzó 

épületszélesség nem jön létre. A tetőidom 

csatlakozása is kedvező módon alakítható 

ki. 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés során az eddig rövidebb oldalával megjelenő, utcára merőleges épület utcával 

párhuzamossá válik, noha a tetőidomával próbál ettől eltérő képet mutatni. Utcaképi elemként 

semmivel sem kedvezőbb, mint egy hosszoldalával utcával párhuzamosan telepített épület. 



KISMAROS KÖZSÉG, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017. AUGUSZTUS HÓ 

 

 

   56 

 SZEMÉLYGÉPKOCSI TÁROLÓ ELHELYEZÉSÉRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Személygépkocsi tároló számára az alábbi elhelyezési mód JAVASOLT: 

A személygépkocsi tároló lakóépülettel való 

egybeépítése javasolt, a garázs hátsókert 

felőli elhelyezésével. 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Az oldalkertben történő garázs-elhelyezésnél sem a telken álló épület melletti, sem a szomszédhoz 

tapasztott elhelyezés nem eredményez kedvező utcaképet. Az előkertben történő, utcára merőleges 

elhelyezés oldalhatártól való elhúzása nem javasolt, mivel ekkor az előkert felszabdalódik. Az utcával 

párhuzamos elhelyezésnél viszont az épület földszinti utcai homlokzatát egy garázsoldalfal eltakarja. 
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 TETŐIDOMRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőidom kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőidom kialakításánál a szomszédos 

épületek tetőidomához alkalmazkodó 

megoldás javasolt. Hagyományos 

elrendezésű, oldalhatáron álló beépítési 

módú telkeknél ez döntően magas tetős 

kialakítást takar. 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az öncélú formai kialakítás elkerülése javasolt. A szomszédságra és az utcaképre figyelmet fordító, az 

épület nagyságrendjével összhangot mutató megoldások alkalmazása kívánatos. A rossz példák 

érzékeltetik, hogy a beépítési paraméterek önmagukban nem elégségesek a kedvező megjelenés 

elérésére. 
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 TETŐHÉJALÁSRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőhéjalás kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőhéjalás anyagában és színében 

egyaránt alkalmazkodjon a szomszédos 

ingatlanok kialakításához. Minőségi anyag, 

visszafogott színek jellemezzék a tetőt. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőhéjalásnál kerülni kell a zavaró mintákat, valamint a tobzódó színhasználatot. Kerülni kell 

továbbá az eltérő színű tetőelemekkel szavakat, ábrákat formáló megoldásokat. 
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 KERÍTÉS KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Kerítéseknél az alábbi kialakítási mód JAVASOLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört megvalósítására 

mutatunk néhány mintapéldát. A teljes 

átlátást biztosító és a részben zárt kialakítás 

növényzettel való kombinálásából 

születhetnek meg a legkedvezőbb 

megoldások. 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört kialakítása nem jelenthet egyet a formákkal kivágott kerítéselem megvalósításával. 

A tömör kerítés jó néhány esetben nem kerülhető el. Ilyennek tekinthető a környezeti terheléstől 

való védelem, az örökségi szempontok érvényesítése, valamint az építészeti koncepciót szolgáló 

kialakítások esete. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK ELRENDEZÉSÉRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Az épület utcai nyílászáróinak elhelyezésére az alábbi mód JAVASOLT: 

Az utcai ablakok ritmusa a szomszédos 

épületekkel mutasson összhangot. A 

nyílászárók darabszáma és elrendezése 

törekedjen a harmóniára. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcai ablakok formai kialakításánál törekedni kell az öncélú formák alkalmazásának mellőzésére, 

méretében, mennyiségében a hagyományos ablakok visszatükrözésére, de mindenek előtt a 

homlokzat kedvező arányrendszerének megteremtésére. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK SZÍNHASZNÁLATÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

A színek egyöntetű, néhány színre korlátozódó előírása – a hagyományos falusias részek kivételével – 

nem lehet követelmény. Példáink tehát kiragadottak, nem tükrözik a település teljességére elvárt 

követelményeket. 

Nyílászárók esetében az alábbi színhasználat például JAVASOLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sötétbarna és a sötétzöld szín mellett – természetesen – a fehér nyílászárók elhelyezése is javasolt. 

Az alábbi színhasználatok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élénk színek, a telített tónusú festékek, 

az anyagoktól idegen, feltűnő színhasználat 

kerülése javasolt.  

A választásnál az egymással harmonizáló, 

visszafogott, pasztel-árnyalatok elsőbbséget 

élveznek. Mindemellett a paraszti világ 

fehér-sötétbarna, fehér-sötétzöld színpárjai 

éppúgy alkalmazhatók a hagyományos 

stílusjegyeket hordozó épületeken. 
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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 több szintes 
növényállomány kialakítása. Fasorok kialakítása bizonyos mértékig javítja az utcaképet, azonban túl 
hosszan történő megjelenésük zavaró hatást kelt a vezetők számára, emellett 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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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK, 
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

 
A) 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.  

 

 

Felújított sváb parasztház Ófalu 
központjában. Homlokzati 
díszítése, ablakai, illetve annak 
színhasználata, valamint az alapzat 
burkolata miatt a település egyik 
legszebb régi háza. Minden 
részletében igényes, esztétikus 
megjelenésű.  
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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 Duna 
közelében. Formavilága letisztult, 
anyag-, és színhasználata miatt jó 
példa az új építésű lakóépületek 
számára.  
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Új építésű lakóépület a főúttól 
délre. Nagy mérete ellenére 
formavilága nem túlbonyolított, 
tömegformálása kedvező látványt 
nyújt.  

 

 

Lakóépület a Szuttai dűlőn. Fa 
anyaghasználata miatt illeszkedik a 
hegyvidéki tájképhez. Egyszerű, de 
igényes formavilág jellemzi.  

 

 

Régi villaépület Börzsönyligeten. A 
bejárat előtti oszlopsor és íves 
boltozat az épület dísze.  
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Lakóépület a történelmi 
településmag területén. 
Homlokzata díszes, alapzata 
természetes megjelenésű.  

 

 

A Boldogasszony Háza Monostor 
Temploma. Ablakzata hármas 
tagozódású. Az épület formavilága 
egyszerűséget és eleganciát tükröz.  

 

 

Római Katolikus Templom Ófalu 
területén. A 19. század első felében 
épület 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 az 
ablakokkal együtt példa értékű.  

 

 
 

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, melyek 
színösszetételei 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 illeszkedik az 
előtte lévő zöld növényzethez.  

 

 

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.  

  

 

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.  

 

 

Igényesen kialakított háromosztatú 
ablak Ófalu területén. Újabb jó 
példa a homlokzati felújításra, mely 
törekszik az építészeti örökség 
megőrzésére.  
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Ablak zsalugáter, mely színében jól 
illeszkedik az épület 
homlokzatához.  

 

 

További jó példa a zsalugáter 
kialakítására. 

 

 

Zsalugátar Börzsönyliget területén. 
Kialakítása és színe összhangban 
van a fa homlokzattal, illetve a kerti 
növényzettel is. 
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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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C) KERÍTÉSEK, KAPUK 
 

 

Kovácsoltvas kerítés tégla 
burkolatú oszlopokkal a Duna 
közelében. A kerítés jól illeszkedik 
az épülethez. 

 

 

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.  
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Egyszerű fa kapu Ófalun. Szabályos 
megjelenésű az oszlopokkal együtt.  

 

 

Szabályos megjelenésű fa kapu 
Ófalun. A mellette lévő terméskő 
burkolat oldottabb megjelenést 
biztosít a kapu mellé. 

 

 

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. 
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Fa kapu, terméskő oszlopokkal 
Újfalun. Szabályos megjelenésű, 
illeszkedik az épülethez.  

 

 

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 
kapcsolódnak, melynek 
megjelenése harmóniában van a 
természetes háttérképpel.  
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Kovácsoltvas kerítés kapu, 
terméskő alapzattal. A háttérben 
lévő kerthez és tájképhez jól 
illeszkedik.  

 

 

Terméskő burkolatú kerítés. Az 
előtte elterülő növényzettel 
összhangban van a megjelenése.  

 

 

Ciklopkő burkolatú kerítés. 
Természetes megjelenésű, 
harmóniában van a mögötte lévő 
rózsabokorral és gyümölcsfával.  
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Szabályos megjelenésű fa kapu és 
kerítés. A kapu és kerítés azonos 
formavilágú és anyaghasználatú, 
mely folytonos látványt biztosít.  

 

 

Kovácsoltvas kapu terméskő 
oszlopokkal. A kapu íves díszítése 
növénymotívumokra emlékeztet, 
mely harmonizál a mögötte lévő 
előkerttel.  

 

 

Szabálytalan fa elemekből 
kialakított fa kerítés 
Börzsönyligeten. Megjelenése 
természetes, beleillik a hegyvidéki 
környezetbe.  
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Szabályos megjelenésű fa kapu 
Börzsönyligeten. A merev 
formavilág ellenére az anyag-, és 
színhasználat természetességet ad 
a kapunak, ezáltal illeszkedve 
környezetéhez.  

 

 

Hasonló külsejű fa kapu 
Börzsönyligeten. A mellette lévő 
téglafallal együtt megjelenése 
összhangban van a fás 
növényzettel.  

 

 

Tömör fa kerítés ciklopkő burkolatú 
falakkal. Az anyaghasználat 
tökéletesen egyezik a mögötte lévő 
épülettel, ezáltal egységet alkotva 
azzal a megjelenésüket tekintve.  
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Áttört kovácsoltvas kerítés 
terméskő burkolatú alapzaton. 
Formavilága, díszítése természetes 
megjelenést biztosít.  

 

 

Kovácsoltvas kerítés szabályosra 
vágott terméskő burkolatú 
alapzaton. A formavilág és 
színhasználat, valamint az áttörtség 
egységes képet alkot a mögötte 
lévő igényesen kialakított kerttel.  

 

 

Vas kapu a Szuttai dűlőn. A tetején 
lévő enyhe ív összhangban van a 
háttérben lévő hegygerinccel.  
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Szabálytalan fa elemekből építkező 
kerítés Börzsönyligeten. Az anyag 
és színhasználat jelen esetben is 
illeszkedik a településrész 
természetes megjelenéséhez.  

 

 

Tömör fa kapu tégla burkolatú 
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 kialakított két 
oldali előkert illeszkedik a 
kerítéshez, és egyben oldja az 
épület tömegét.  

 

 

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

 

 

A kapu mögött elhelyezkedő évelő 
sor a parasztkertekre emlékeztet. 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.  

 

 

Egyszerű, de szép kert a Szuttai 
dűlőn. A kertben elhelyezett „kő 
kibúvások” a sziklakertekre 
emlékeztetnek. Az épület 
anyaghasználata illeszkedik a 
kerthez.  

 

 

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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E) 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.  

 

 

Szintén 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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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB 
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

 
A) SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
 FOGALOMMAGYARÁZAT 
Az Étv. 2. § 18. pontja szerint: 

„18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- 
és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati 
hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi 
és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú 
építmények amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó 
általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, 
vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények 
megállapítására és kielégítésére van szükség.” 

 
Az Étv. 6. pontja szerint: 

„6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és 
szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-
termelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító 
vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az 
egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a 
villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus 
hírközlési építmény.” 

 
 HONVÉDELMI ÉS KATONAI, VALAMINT NEMZETBIZTONSÁGI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 
A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű sajátos 
építményfajtákra korlátozás nem állapítható meg, hiszen az OTÉK 321. § (2) bekezdése kimondja: 

„(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények valamennyi építési 
övezetben, illetve övezetben – a telek megengedett beépített területére és beépítési 
magasságára e rendeletben, továbbá a helyi építési szabályzatban meghatározott 
előírásokra tekintet nélkül – elhelyezhetők.” 

A hírközlési tevékenységgel kapcsolatos építményfajtákra korlátozás nem állapítható meg, hiszen az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (4a) bekezdése kimondja: 

„(4a) Az elektronikus hírközlési építmény elhelyezését a közterület tulajdonosa (használója vagy 
kezelője) tűrni köteles. A helyi önkormányzat a közterület használati hozzájárulást annak 
kérelmezésétől számított 30 napon belül köteles kiadni.” 

 
 VILLAMOSENERGIA TOVÁBBÍTÁSI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 
Javasolt felhívni a figyelmet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény VET 119/B. § (1)-(4) 
bekezdésében szereplő lehetőség kihasználására, amely kimondja: 

„(1) A helyi önkormányzat a működési területéhez tartozó belterületen lévő közintézményi 
felhasználó és a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportlétesítmény esetében, továbbá 
a műemlék tulajdonosa a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kötv.) szerinti műemlék felújítása esetében a Vhr.-ben meghatározott feltételek 
szerint jogosult az elosztótól a 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű szabadvezetékek 
földkábelre történő cseréjét, valamint e cserével összefüggésben a csatlakozó-, kapcsoló- és 
átalakítóberendezések indokolt átalakítását vagy cseréjét kezdeményezni (a továbbiakban 
együtt: kábelcsere). 
(2) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéseknek köteles eleget tenni. Közintézményi 
felhasználó és sportlétesítmény esetében az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezések 
alapján – a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével – kábelcsere-ütemezési 
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tervet készít. Az elosztó a kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatalhoz jóváhagyás céljából 
benyújtja. A kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatal hagyja jóvá és évente felülvizsgálja. 
(3) A kábelcsere során a szabadvezeték földkábelre történő cseréjét, illetve a csatlakozó-, 
kapcsoló- és átalakítóberendezések cseréjét vagy átalakítását a műszakilag indokolt mértékben 
kell elvégezni úgy, hogy az az ellátásbiztonságot ne veszélyeztesse. 
(4) A kábelcsere során a szabadvezeték lebontásával, a földkábel beszerzésével, lefektetésével, 
valamint befedésével közvetlenül érintett, az eredeti állapot helyreállításához szükséges 
indokolt költségeket az elosztó viseli.” 

 
A teljes település ellátásár biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 
építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek javasoltak: 

- gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató; ipari; általános) területek; 
- különleges területek 

o a nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület 
o a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület 
o nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület 
o a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
o a hulladékkezelő területe 

- közlekedési és közműterületek 
- különleges beépítésre nem szánt területek közül 

o a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület 
o nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület; valamint 
o a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra 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. 
 
 EGYÉB CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

 

E transzformátorház kiváló példa az 
ilyen jellegű műtárgyak esztétikus 
kivitelezésére. Közepes termetű 
cserjekiültetéssel tájba illesztése 
megoldható.  
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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 semmilyen reklámhordozó elhelyezése 
sem javasolt, eltérő jogszabály hiányában. Ez alól egyedül két kivételt javasolunk tenni: 

- a település életében meghatározó eseményt bemutató reklámhordozó elhelyezhetőségének 
biztosítását 

- reklámhordozó elhelyezhetőségét építési hálón 
 
 A TELEPÜLÉS EGYÉB TERÜLETEI 
A 104/2017. (IV. 28.) Korm. Rendelet – a településkép védelméről szóló törvény reklámok 
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról – rendelkezik a reklámhordozók 
elhelyezhetőségének országos előírásáról.  
Az országos előírásokon túl az alábbi esetekben javasoljuk felmentés megadását: 

- magánterület esetében vasútállomásokon és buszpályaudvarokon 
- közterületen, illetve köztulajdonú ingatlanon Vt, I, Ln, Lk területfelhasználási besorolás, 

valamint állat-, és növénykert esetében. 
Óriásplakát elhelyezését a település teljes területén javasoljuk tiltani.  
 
Jó példa reklámhordozó elhelyezésére: 

 

Kézi rajzzal készített cégér. Jó példa az 
egyszerű, hagyományos művészet és 
a reklám találkozására. 

 

  
Művészeti alkotással egyenértékű reklámhordozók. 
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C) EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény használja az „egyéb műszaki 
berendezések” fogalmát, a tárgyi eszközök egyik fajtájaként értelmezve azt. 
Ide sorolhatók a számítástechnikai eszközök, egyéb berendezések. 
Az elfogadott értelmezés szerint 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 utcafronti elhelyezésének kerülése.  
 
 EGYÉB ÉPÜLETRÉSZEK 

 

Az utcatáblák is meghatározó elemei 
lehetnek az utcaképnek. Erre jó példa 
a bal oldalon szereplő kép.  

 

 

Az épület eresz csatornák igényes, 
díszítéssel ellátott kivitelezésére 
láthatunk jó példát e képen.  
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