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1BEVEZETÉS

A település arculatát a táji környezete, 
fekvése, a települési terület kiterjedése 
nagy mértékben meghatározza. De leg-
alább ilyen fontosak az arculat megje-
lenésében a település belső szövetének 
összetevői: az utcaképek, az utcák rende-
zettsége, a házak, a háztetők, a házakon 
az ablakok, a lábazattól a kéményig hasz-
nált építőanyagok és színek, kerítések, a 
kertek fái, a boltok cégtáblái is.

Csobánka szerencsés település: rendkívül 
szép természeti környezetben, romanti-
kus völgykatlanban meghúzódó ékszer-
doboz. Vagyis a táji környezete, fekvése, 
zárt utcahálózata, patakos központja a 
települést eleve rendkívüli helyzetbe hozó 
adottságok. De mi van az ékszerdoboz 
belsejében? Milyenek az épületek, a hom-
lokzatok, a részletek?



4 1. Bevezetés

A gyémántként kezelendő értékek: a 
templomok, a kastély, a Hubertus ká-
polna, a Fő tér és a régi utcák kis pa-
rasztházai, a rejtőző villák, amik jelenlegi 
állapotukban is a legmeghatározóbb és a 
látogatók által leginkább megcsodált kin-
csei a falunak. Egy-egy jól sikerült újabb 
beépítés kapcsolatot teremt az ódon ér-
tékek és korunk építészeti követelményei 
között. Vannak igényes kerítések, lombos 
kertek, utcaképbe simuló homlokzatok.

De sajnos az ékszerdobozba az idők során 
talmi díszek, bizsuk és nem odavaló dol-
gok is belekerülnek: divatkövető terjengős 
házak, túldíszített kerítések és igénytelen 
hullámlemez fedések, betonvas szerke-
zetek, múlékony burkolatok egyaránt. 
Talán azért van így, mert vannak, akik 
nem ismerik fel a meglévő arculatot és az 
ahhoz való illeszkedés módját?

Az arculat felismeréséhez kíván segítsé-
get nyújtani az arculati kézikönyv, és az 
illeszkedés módjához ad ajánlásokat az 
építészeti útmutató a faluban építkezők, 
a tervezők, és a városvezetés számára 
is. Ismerteti, bemutatja a falu megkü-
lönböztethető karakterű területeit és 
karakterüknek a meghatározó összete-
vőit, sajátos tulajdonságait és építészeti 
értékeit.
 
A kézikönyv jó példákat mutat be: egy-
részt a település karakteres területrésze-
in a már kialakult jelleghez jól illő megol-
dásokat, másrészt a kevésbé karakteres 
településrészeken a kívánatos arculathoz 
irányt mutató megoldásokat.
Ajánlásokkal tájékoztatja az építkező-
ket arról, hogy milyen építészeti elemek 
segítik a falu sajátos arculatának követke-
zetes fejlődését.
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2PILIS

FÖLDRAJZI HELYZET
A fővárostól észak-nyugatra, a Duna 
kanyarulatának ölelésében emelkedő 
mintegy 400 km2 kiterjedésű hegyvi-
déket már a középkori forrásokban Pilis 
névvel illeték, noha ma már ismert, hogy 
kőzettani szempontból két különböző 
részre osztható: az üledékes eredetű Pilis 
hegységre és a vulkanikus eredetű Viseg-
rádi-hegységre. A máig élő közös elneve-
zés mégis helyénvaló. A feltehetően szláv 
eredetű pilis szó a szerzetesek tonzúrá-
jára utal, és valóban: a hegyek legmaga-
sabb csúcsai többnyire kopaszok, míg az 
alacsonyabban fekvő részeket erdőtakaró 
fedi. A hasonlat nem véletlen: barlangjai 
egykor remetéknek adtak otthont, és az 
egyetlen magyar alapítású szerzetes-
rend, a Pálosok születése is e területhez 
kötődik. Ez az őskortól lakott terület több 
száz barlangjával, kolostorromjával, for-
rásaival, változatos élővilágával, érdekes 
geológiájával, csodálatos kilátópontjaival 
és egyedi településeivel hazánk egyik 
legjelentősebb turistacélpontja. 
[A kilátópontokról jól láthatók a táj- és 
épületsebek!]
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ÉGHAJLAT
A Pilis hegység éghajlatára a Duna vízfe-
lülete és az erdős táj kedvező befolyással 
van: a nyár mérsékelten meleg, a tél nem 
túl zord, a napfényes órák száma közepes. 
A Pilis hegyvonulat iránya megegyezik a 
csapadékot hozó uralkodó széliránnyal, 
így a terület csapadékban nem mondható 
gazdagnak, ráadásul lényegesen több jut 
a nyugati és északnyugati részekre, mint a 
keleti, délkeleti lejtőkre. Általánosságban 

észak-nyugati. Ne feledjük, hogy a Kárpát-
medencében a négy évszakkal szemben 
emeljük házainkat: a tél hideg, de hirtelen 
jöhet a melegebb tavasz, majd a forró nyár. 
Számolnunk kell a jelentős mennyiségű és 
időnként intenzíven érkező csapadékkal 
(víz, hó, jég), a viharos szelekkel, a tavaszi 
áradásokkal. Ezért nem építhetünk azokkal 
a módszerekkel, melyek egy északi, vagy 
egy mediterrán vidék sajátjai.

elmondható, hogy a magasság növekedé-
sével csökken a hőmérséklet, azaz a szub-
mediterrán jellegű Duna-menti területekkel 
szemben zordabb és csapadékosabb a tél, 
és üdítően hűvösebbek a nyári hónapok. 
Ugyanakkor nő a napsütéses órák száma, 
a téli hónapokban a hegygerincek és hegy-
csúcsok időjárása naposabb a ködös és hű-
vös hegylábi területeknél, fagyos völgyek-
nél. Az uralkodó szélirány a teljes Pilisre 

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

Az egyedi tájértékekről a megyei Érték-
tárban és TájÉrték Kataszter (TÉKA) 
programban is tájékozódhatunk!

2. Pilis
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KŐZETEK 
ÉS VÍZRAJZ
A Pilis-hegység alapkőzete mészkő és do-
lomit, melyek a vizeket a mélybe vezetik, 
ezért a felszín igen vízszegény, viszont 
a mélyben egységes karsztvízrendszer 
képződik, a hegylábaknál források fa-
kadnak. A Visegrádi-hegység a Börzsöny 
ikertestvére, amitől a Duna választotta 

MÉSZKŐ

KŐZETEK – HELYI 
ÉPÍTŐANYAGOK
Az egyedi településképet döntően befo-
lyásolja a helyben kitermelt építőkövek 
használata, a Pilis területén számos bá-
nya még ma is működik (Üröm, Budaka-
lász, Ezüsthegy, Pilisjászfalu, Dunabog-
dány stb.). Kiemelt értéket képviselnek a 
lábazatokon, kerítéseken, támfalakon és 
kapuoszlopokon megjelenő tradicionális 
építőkövek. Általánosságban elmondható, 
hogy minél északabbra haladunk, annál 
sötétebbek a hagyományosan használt 
kövek. Míg Budakalászon, Pomázon, 
Csobánkán és Pilisvörösváron a travertin 
(édesvízi mészkő) és a hárshegyi homok-
kő használata a jellemző, addig Dunabog-
dány, Leányfalu, Visegrád és Esztergom 
környékén főként andezittel találkozha-
tunk. A teljes pilisi területre igaz a bazalt 
vagy kockakő burkolat használata, mely 
hozzájárul a hangulatos utcaképhez. 

[Távoli földrészekről ideszállított kövek 
helyett helyi építőköveket használjunk!]

A vízügyi tudnivalókról a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság  
www.kdvvizig.hu, a pilisi forrásokról  
a Pilisi Parkerdő www.parkerdo.hu hon-
lapján tájékozódhatunk.

ANDEZITFo
tó

k:
 D

én
es

 G
yö

rg
y

le. Vulkáni andezit és tufa alkotja az 
alapkőzetet, amelyek a felszíni vizeket 
nem eresztik át könnyen, ezért számos 
patak szabdalja, amelyek mind a Dunába 
folynak. A hegység területén több védett 
forrás fakad, valamint rengeteg barlang 
található. A két hegység peremterüle-

tein hévizek törnek fel, a belterületeken 
számos tavacska található. A Duna árvizei 
a hóolvadást és a nyári esőket követően 
jellemzők, ezekben az időszakokban a 
kisebb patakok is gyakran haragossá 
válnak és kilépnek medrükből. 
[Tájékozódjunk a vízügyi sajátosságokról!]

2. Pilis



8

NÖVÉNYZET ÉS TALAJ
Az egész területre jellemző a zárt erdőta-
karó, közöttük sok a tisztás és a virágos rét. 
Az erdők uralkodó fafajai a bükk és a tölgy. 
További jellemző fafajok: mezei juhar, hegyi 
juhar, csertölgy, kocsánytalan tölgy, moly-
hos tölgy, kislevelű hárs, hegyi szil, vörösfe-
nyő, feketefenyő, magyar vadkörte. Cserjék: 
galagonya, kecskerágó, húsos som, kökény. 
A Pilis védett növényritkasága a Magyar-
földi husáng, ami a jégkorszak időszakából 

csak ezen a területen fennmaradt faj, vala-
mint a Pilisi len és a Hegyi tarsóka. Jellegze-
tes növénye a vidéknek a Pirosló hunyor, a 
Waldstein pimpó és a Szirti gyöngyvessző. 
Valamennyi területnek megvan a maga kü-
lönlegessége (Szentendrei rózsa, ritka ha-
rangvirágok stb.) Az erdőkben sok a gomba, 
főleg ősszel és csapadékos időben. A Szent-
endrei- és a Luppa-szigeten puhafa- és 
keményfa ligeterdők övezik a folyópartot, itt 

fehér fűz, fehér és fekete nyár és törékeny 
fűz, az áradásnak kevésbé kitett, magasabb 
területeken a szil és éger fajok a jellemzők. 
Homokos partokon pusztagyepek növényei, 
és a folyó mentén mocsárrétek, tocso-
gók gazdagítják a tájat. Több talajtípussal 
találkozhatunk a Pilisben, melyek változa-
tos mezőgazdaságnak adnak otthont: az 
erdők mellett a rétek-legelők, szántók, és 
szőlősök jelentősek. A hegyvidéken inkább 

alacsony termőképességű talaj a jellemző, 
a Duna menti kedvezőbb talajt a mezőgaz-
daság jól hasznosítja. Számos esetben kell 
térfogatváltó agyaggal számolni, mely az 
alapozásnál különös odafigyelést igényel. 

[Tartózkodjunk a tájidegen növényektől 
és igyekezzünk madárbarát kertet kiala-
kítani!]

2. Pilis
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KOLOSTORTÁJ 
ÉS KIRÁLYI ERDŐ
A Pilis európai viszonylatban is kiemel-
kedő jelentőségű történeti táj, amely 
egyedülállóan fennmaradt példája a 
középkorban kialakult királyi birtok- és 
erdőterület-komplexum jellegzetes terü-
lethasználatának. A korabeli királyi erdő 
kiterjedése lényegében megegyezik a mai 
Nemzeti Park területével. A Pilis területe 
az egyik legjobban azonosítható közép-
kori kolostortájként is történeti értékeket 
hordoz: az egykor itt élt pálos és ciszterci 
szerzetesek nagyrészt tudatos tájátala-
kító tevékenységének nyomai még ma is 
olvashatók, a kolostorok romjai építészet-
történeti jelentőségűek.  A török háborúk 
után az elnéptelenedett területekre szlo-
vák, szerb és német telepesek érkeztek. 
Az új falvak minden esetben a középkori 
királyi kolostorok romjaihoz kapcsolódtak, 
határhasználatukban is igazodva a közép-
kori területhasználathoz. A legújabb kor-
ban sem következett be ebben lényeges 
változás: az egykori falvak erdőgazdálko-
dási, mezőgazdasági jellege a mai napig 
fennmaradt, jelentősebb iparosításra nem 
került sor. A terület egysége megmaradt, 
és a középkori királyi erdővel lényegében 
megegyező területen létrehozott a Pilisi 
Tájvédelmi Körzet, jelenleg a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park pilisi tájegysége, egyben 
UNESCO bioszféra rezervátum biztosítja 
az integritás fennmaradását.

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

ÁLLATVILÁG
A vidék állatvilága igen gazdag, a védett 
és fokozottan védett fajok száma meg-
haladja a hétszázat. A nagyvadak közül 

szarvasok, őzek, muflonok, vaddisznók 
is élnek az erdőkben. A kisebbek közül 
például rókával, nyúllal, mókussal és 
gazdag madárvilággal, a barlangokban 
népes denevérkolóniákkal találkozhatunk. 
A főváros közvetlen szomszédságában 
lévő nagy kiterjedésű védett természeti 
területet 1981-ben az UNESCO bioszfé-
ra rezervátummá nyilvánította. Európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű Natura 2000 területek a 
Pilis-Visegrádi-hegység, valamint a Duna 

és ártere elnevezésű, kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek.

[Tartsuk tiszteletben az állatvilág 
élőhelyeit!]

A természeti értékekről bővebben a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park honlapján.
www.dunaipoly.hu, az erdőkkel kap-
csolatos aktualitásokról a Pilisi Parker-
dő honlapján lehet tájékozódni www.
parkerdo.hu 

2. Pilis
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
A pilisi települések a természeti értékek 
széles skálájával és gazdag történeti 
múlttal, örökségekkel büszkélkedhetnek. 
Itt található a dunai limes szakasza, az 
Esztergom és Visegrád középkori királyi 
központok, és az egykori királyi erdő, me-
lyek világörökség várományos helyszínek.  
A Dunakanyar tájegység egésze és azon 
belül a pilisi térség  művészettörténeti 
és történelmi emlékekben (római kori, 
román, barokk, reneszánsz emlékek, 
kolostorok romjai stb.) csakúgy, mint 

melynek jelentőségét, spirituális erejét és 
ezoterikus rejtélyét taglaló irodalom igen 
számottevő. A mai napig népszerű zarán-
dokcélpont, a táj szépsége, a pálosok ősi 
ereje megérinti a vándorok lelkét. A gyó-
gyító forrásokat is érintő zarándokutakat 
Mária-kápolnák, oltalmazó Mária szobrok, 
keresztek szegélyezik.
Az egyes műemlékekről és védendő 
építészeti örökségről szóló leírások az 
arculati kézikönyv „örökségünk” fejezeté-
ben olvashatók. 

természeti látnivalókban (sziklaalakzatok, 
barlangok) az ország egyik leggazdagabb 
vidéke. A török hódoltság után érkező 
szlovák, szerb és német telepesek leszár-
mazottai ma is a Dunakanyar településeit 
lakják, nemzeti hagyományaikat őrizve és 
ápolva. A meglévő településstruktúrához 
igazodva, hátrahagyott hazájuknak és az 
új otthon helyi hagyományait is visz-
szatükröző, egyedi épített környezetet 
hoztak létre. 
A Pilis évszázadok óta szakrális központ, 

[Vegyük észre, csodálkozzuk rá a telepü-
lés épített örökségére!]

A Pilis a Budapest-Közép-Dunavidéki 
turisztikai régió része. A pilisi királyi 
erdőről a www.vilagorokseg.hu, a pilisi 
zarándokutakról a magyarzarandokut.
hu és a viamargaritarum.info honlapon 
tájékozódhat.

2. Pilis
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3 
CSOBÁNKA 
BEMUTATÁSA

(A Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. által 
2016-ban készített Örökségvédelmi 
hatástanulmány alapján.)   

      
 

Csobánkával kapcsolatban sajátos fo-
galmak juthatnak eszünkbe: ősi lakóhely, 
pásztorkodás, szőlők, cserélődő népek, 
gyógyulás, pihenés, töltekezés, festői 
látvány. Mi áll ezek mögött a fogalmak 
mögött?

Ősi lakóhely
Csobánka területén az őskortól kezdve 
laktak emberek. Kelta-római maradvá-
nyokra épült a középkorban alapított és a 
török idők után újraépített falu. 

Pásztorkodás
Az állattartás, kecske, juh, szarvasmarha 
legeltetés mindig hozzátartozott a falu 
életéhez, ezzel függ össze a Csobánka név 
is, amely a pásztort jelentő suban, majd 
csobán, honfoglaláskori magyar szóra 
vezethető vissza.
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Szőlők
A XIII. században a pilis ciszterciták tulaj-
donában szőlők virultak a falu környékén. 
A török hódoltság előtti kultúrtájat a 
természet visszavette, de a XVIII. szá-
zadban az irtásokkal visszanyert terüle-
teket szántók és szőlőtelepítés foglalta 
el. Kiterjedt szőlőterületeket műveltek a 
falu lakói, amelyek mára sajnos teljesen 
eltűntek.

Cserélődő népek
A török időkben a falu népe csaknem 
teljesen elpusztult és ezután Csobánka 
lakosságának tragikus változásai egyre 
inkább felgyorsultak. A törökök elől me-
nekülő, itt letelepülő rácok egy része a ku-
ruc-labanc harcok idején innen is tovább-
menekült . Helyükre előbb svábok, azután 
magyarok érkezetek, akik újjáépítették a 
török idők óta romokban álló mai ófalut. 
Később szlovákok és végül cigányok 
telepedtek le a XVIII. század folyamán. 
Alig több mint másfél század elteltével, az 
I. világháború után a rác családok végképp 
elköltöztek, amit a II. világháború után 
a sváb családok kitelepítése követett. 
Idetelepített felvidéki, alföldi és csángó 
magyarok lakták be újra a falut. 

Gyógyulás, pihenés, töltekezés
Az ófalu környezetében a XX. század 
folyamán sajátos új épületek jelentek 
meg. A Margit ligeten szanatórium épült. 
A patak mentén az itt élő művészek és 

3. Csobánka bemutatása
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építészek létre hozták a Szent Hubertusz 
nyaralótelepet, amelyet a Hubertusz 
kápolna koronáz. A református imaház és 
a Szent Kúti kápolna megépítése mellett 
a régi szerb templom és a római katolikus 
templom felújítására is sor került.                    

Festői látvány
Csobánka olyan szervesen alakult telepü-
lés, amely a domborzathoz szinte hozzá-
nőtt. Változatos természeti környezetbe 
foglalt zárt településszerkezetét kanya-
rogva átjárják a patakok, vízmosások.
Kitüntetett festői adottsága, hogy a 
településképnek szinte minden pontján a 
feltáruló látvány szerves elemévé válik a 
táji környezet, mintegy vizuális szimbió-
zist hozva létre a természeti és az épített 
környezet között. A települési területe-
ken egységes, jellemzően kertvárosias, 
helyenként falusias miliő jellemző. Egyedi-
ségével csupán néhány hagyományosan 
hangsúlyos építmény emelkedik ki, a 
templomtornyok, villák, kőkeresztek és 
néhány középület.
A domborzati adottságokhoz illeszkedő 
településszerkezet egyes finom részle-
teiben szemléletesen közvetíti a törté-
neti fejlődés stációit is. Más és más az 
utca-, tömb- és telekstruktúra a történeti 
településmagban, a villaövezetben, a 
nyaraló- és üdülőterületeken és a közel-
múltban beépített Hanflandon is. Gyakran 
felismerhető egy-egy időszak jellegzetes 
területhasználata, építészeti kultúrája. 

3. Csobánka bemutatása
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Értékes elemek a jellegzetes útelágazá-
sok, teresedések, amelyek helyenként 
egyértelmű utalásokat őriznek a település 
soknemzetiségű múltjából (Szerb tér és 
a kapcsolódó utcák, Plandics tér környe-
zete, Rózsa utca - Rákóczi Ferenc utca, 
Hubertusz nyaralótelep, hegyaljai utcák).

A sokféleség nyomai a falu arculatának 
értékei. A ma itt élőknek úgy kell bánniuk 
e hagyatékkal, mint ami a maguké: meg 
kell ismerni, fel kell vállalni, meg kell őrizni 
és tovább kell fejleszteni.

3. Csobánka bemutatása
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4  ÖRÖKSÉG 
CSOBÁNKÁN

Csobánka területén számtalan védett 
érték található: régészeti lelőhelyek, ter-
mészetvédelmi oltalom alatt álló terüle-
tek és egyedileg védett szép fák, egyedi 
tájértéket jelentő emlékek (keresztek 
szobrok), négy műemlék, és számos helyi 
védelemre javasolt épület.

A templomok tornyai a falura való rálátás 
minden irányából láthatók és jelzik a falu 
központját. A szerb ortodox templom 
zömök barokk tornya és a római katolikus 
templom karcsúbb tornya kifejezik, hogy 
a két templom építése között több mint 
száz év telt el és más nép, más vallás fiai 
építették.
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A Margit ligeti kastély és a Cserkészpark-
ban álló kápolna a falu északi bejáratánál 
köszöntik az érkezőt. 
Az Ybl iroda által tervezett Vargha-vil-
la és a Hubertus kápolna sűrű lombok 
között rejtőző, komoly felújításra szoruló 
kincsek.
A Bikár villa megújult épülete váratlanul 
tűnik fel a Kossuth Lajos utca szerény 
nyeregtetős, oromfalas házai között.

A falu sajátos hangulatát megadó lakó-
házak a Rózsa Ferenc utcában egész sort 
alkotnak, a Fő téren, Fő úton, Vörösvári 
úton és a kis mellékutcákban felbukkan-
nak szép oromfalukkal, tornácra nyíló 
bejáratukkal.

4. Örökség Csobánkán



174. Örökség Csobánkán
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Természeti értékek

Csobánka különleges tájképi adottságai-
nak gazdagságához és sokszínűségéhez 
nagymértékben hozzájárulnak a külte-
rületen húzódó összefüggő erdők, a pa-
takokat kísérő ligeterdők, gyepek, illetve 
hagyományos tájhasználat nyomait őrző 
mezőgazdasági területek. A változatos 
élőhelyek és a tájba illeszkedő telepü-
lés tájképi együttesének jelentőségét 
mutatja, hogy Csobánka teljes területe 
tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület.

A település ökológiai és táji szempontból 
értékes élőhelyei, a Hosszú-hegyen, Kis 
Kevélyen található erdők a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park területén helyezkednek el. 
Ezen területek értékét jelzi az is, hogy 
részei az Európa közösségi jelentőségű 
élőhelyeit felfűző Natura 2000 Hálózat 
Pilis és Visegrádi-hegység elnevezésű 
területének. 

A lankás domboldalakon elterülő gyepek-
ben, a domboldalakat borító erdőkben 
több értékes és védendő növényfaj is 
megfigyelhető, többek között a bíboros és 
sápadt kosbort, téltemető, a pilis bükköny 
és a bársonyos kakukkszegfű.

4. Örökség Csobánkán
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Csobánka karsztos képződmények-
ben bővelkedik: 45 darab barlang van a 
településen, melyek közül a legismertebb 
a Macska barlang és a Mackó barlang. Az 
Oszoly messziről is látható fehér sziklafa-
la a sziklamászók kedvelt helyszíne.

A Hosszú-hegy erdeiben, fák árnyékában 
ered a Szent-kút forrás, mely régóta láto-
gatott zarándokhely. A forrás környeze-
tében kiépített pihenőhely található, ahol 
a csendre és nyugalomra vágyók tudnak 
megpihenni, feltöltődni.

Csobánka területén több tájérték is 
található, ezek a védettség alatt nem álló 
tájalkotó elemek a település lakosságának 
történetét és az itt élők tájjal való kap-
csolatának megértését segítik, társadalmi 
szerepük jelentős. A Csobánkán található 
tájértékek elsősorban kultúrtörténeti 
jellegűek, melyek közül kiemelendőek az 
út menti feszületek, kőkeresztek. 

4. Örökség Csobánkán
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5ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ 
TERÜLETEK

A település alakulását meghatározó fő 
szerkezeti elemek a települést körbefogó 
hegyvonulatok, a hozzájuk kapcsolódó 
medencék, a patakok és patakokat kísérő 
lankás területek.
A völgyekbe kúszó utcákon kialakult be-
építések a patakok nyomvonala mentén 
fejlődtek, innen terjedtek a magasabban 
fekvő területekre, melyek nyomán jól 
elkülöníthető településrészek alakultak ki.

KÜLTERÜLET

 ERDŐGAZDASÁGI TÁJ

 MEZŐGAZDASÁGI TÁJ

 TAVAK

 HONVÉDSÉGI TERÜLET
  500 m  

               1000 m            200 m
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BELTERÜLET

 ÓFALU

 PLANDICS TÉR KÖRNYÉKE 

 HEGYALJA

 TELEPÜLÉSKAPU

 HUBERTUSZ TELEP

 HANFLAND

 ÁTALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK

 TEMETŐ
 100 m  

      200 m           50 m
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Ófalu

A patakok találkozásánál fekszik Csobán-
ka legkorábban kialakult része, az Ófalu. 
Ma is falusias jelleget mutat keskeny 
utcáival, az épületek hagyományos beépí-
tési és építészeti karakterével. Organikus 
utca- és telekhálózatán sűrű tetőszövetet 

képező, hegyi falu jellegű beépítés alakult 
ki. E szövetbe ágyazottan állnak a temp-
lomok s főbb intézmények. Itt található 
a legtöbb értékes épület és hangulatos 
utcakép.

5. Eltérő karakterű területek
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Plandics tér környéke

A Plandics tér környékének halmazos 
telekszerkezete, változatos épületállomá-
nya is megmutatja, hogy az itt élő cigány 
lakosság sajátos szokásai a településkép-
ben is egyedi módon mutatkoznak meg. 
Szabálytalanabb és szellősebb elhelyez-
kedésű, néhol kerítések nélküli épületeket, 
szűkülő-táguló utcákat találunk. Egykor 
több gyümölcsfa volt az utcákon.

5. Eltérő karakterű területek
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Hegyalja

A patak és az Oszoly-szikla közé beszo-
ruló beépítések a hajdani nyaralótelkek, 
villaszerű épületek maradványait őrzik, 
melyek között felhagyott gyümölcsösker-
tek, beépítetlen kaszáló jellegű telkek és 
egy-egy szerényebb oromfalas ház töri 
meg a méretes épületek sorát.

5. Eltérő karakterű területek
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Településkapu

A Dobogókői út felől érkezve Csobánká-
ra zöldbe ágyazott intézmény épületek 
fogadják a látogatót. A Margit-ligeti 
kastély és a korábban hozzá tartozó, ma 
már az út túloldalán álló értékes épületek 
méltó fogadtatást jelentenek, némelyikük 
azonban sürgős felújítást igényel.

5. Eltérő karakterű területek
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Hubertusz telep

A Hubertusz telep és egykori zártkertek 
térsége ma még talán nagyobb részben a 
hétvégi házas terület, de a telekszerkeze-
te folyamatos átalakulásával egyre több 
lakóház is megjelenik. Értékes épülete 
a Hubertusz kápolna, mely elhanyagolt 
állapotban sűrű növényzettel takartan 
rejtőzik.

5. Eltérő karakterű területek
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Hanfland

A Hanfland a korábban nadrágszíj parcel-
lákra osztott krumpliföldek összevonása 
és megtervezett telekosztása alapján 
1989-ben kezdett kialakulni. A szabályo-
san kiosztott, hasonló méretű telkeken 
szép kertekkel körülvett, igényes, nagy 
lakóházak állnak.
A Hubertusz telep felső széléhez kapcso-
lódik a 2004-ben kialakított patkó alakú 
Kerekdombi utca, amely arculatát tekintve 
a Hanfland beépítéséhez hasonló módon 
alakul.

5. Eltérő karakterű területek
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Átalakuló lakóterületek

Csobánka nagy kiterjedésű gyümölcsö-
sökkel rendelkezett.
Az 1960-as években tulajdonosaik  több-
sége - saját részükre megfelelő lakó-
terület megtartásával - értékesítették 
gyümölcsöseiket.

A nagy egybefüggő birtokok felosztásával 
keletkeztek a szabályos hálózatú hétvégi 
házas üdülőterületek. Mára ezek a terü-
letek lakóövezeti besorolást nyertek és a 
korábbi, faházas hétvégi házakat jelentős 
méretű lakóépületek váltják fel.

5. Eltérő karakterű területek
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Külterület

A külterület tájképét a domboldalakat 
borító kiterjedt erdők látványa uralja, ezt 
a képet a patakok mentén húzódó gyepes, 
cserjés területek facsoportokkal tarkított 
mozaikjai teszik változatossá.

Erdőgazdasági táj

A település külterületén, a jelenleg ösz-
szefüggő erdők borította Hosszú-hegyen 
és Kevélyeken már a XVIII. században is 
kiterjedt erdőterületek voltak. Ezeknek az 
összefüggő erdőknek jellemző állomány-
alkotó fajai a gyertyán, a kocsányos és 
kocsánytalan tölgy, csertölgy, valamint 
az erdei fenyő. Az egykori kertes művelés 
nyomait őrzik a vadászlaktól délre, az 
erdőszélén található kiskertek, hétvégi 
házak. 
A Hosszú-hegytől délre elterülő tájon 
a katonai felmérések térképei szerint a 
XVIII. század elején az erdők erre a terü-
letre is kiterjedtek. A XVIII. század közepe 
után történt erdőirtások a mezőgazda-
sági területek kialakítását előzték meg. 
Napjainkban az állattartás visszaszoru-
lása és a művelés felhagyása következ-
tében az egykori gyepeket és legelőket 
fokozatosan visszaveszi az erdő.

5. Eltérő karakterű területek
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Mezőgazdasági táj

Csobánka külterületén a mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek aránya nem 
számottevő. Nagyobb kiterjedésű szántó, 
kaszálók, gyepek a Kovácsi-patakot 
kísérő lankás területeken, a Határréti tó 
környezetében, illetve a belterülettől dél-
re, Pilisvörösvári út mentén találhatóak. 
A vízfolyások mellett ezeket a területeket 
vízparti ligetek szegélyezik.
Mezőgazdasági karakterű tájban kevés 
helyen található beépítés.

5. Eltérő karakterű területek
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Tavak

A település délnyugati határa mentén a 
vízparti vegetációval, puhafás ligetekkel, 
nedves gyepekkel kísért Határréti-patak 
mentén két tározótó is elterül. Partjuk 
gondozott, rendezett, a horgászat, egyéb 
rekreációs tevékenységek kitűnő helyszí-
nei.

Honvédségi terület

A külterület délkeleti részén, a Kevélyek 
alatt elterülő, enyhén dombos táj a kato-
nai gyakorlatok nyomait viseli magán, itt 
található a Magyar Honvédség Csobánkai 
Gyakorlótere. A kitaposásokkal, földutak-
kal behálózott, kisebb halmokkal és cser-
jékkel tarkított gyepes terület Csobánka 
látképének meghatározó eleme.

5. Eltérő karakterű területek
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6  ÉPÍTÉSZETI 
ÚTMUTATÓ

Akár térképen, akár a sétálva vizsgáljuk 
Csobánkát, különböző korszakok lenyo-
matát látjuk. A korszakok eltérő telepü-
lésrészeket eredményeztek, de néha azo-
kon belül is megmaradt a korábbi korokból 
egy-egy emlék, vagy került éppen oda új 
idők hírmondója.

Érezhetőek a jelleghatárok, de legtöbb 
esetben nem érzünk törést, varratot.
Egyik ház még ilyen, a másik már olyan, 
de nem feszülnek egymásnak: egyik sem 
nyomja el a másikat, egyik sem viselkedik 
teljesen különbözően. Eltérő kor, eltérő 
ízlés, módosuló lehetőségek, igények 
következtében lettek olyanok, amilyenek. 
De ha az alapvetéseik, téziseik azonosak, 
akkor az összkép harmóniája az, ami 
szembeötlik, és nem az egyes épületek 
különbözősége. Ez – és nem pusztán egy-
egy épület – adja a település szépségét.

Az itt lakók célja nem lehet más, mint 
ennek az egységnek megőrzése és foly-

tatása. Tudatosan vagy észrevétlenül, de 
ez az összkép, egyöntetűség az, ami az 
ide költözők, itt házat építők választásá-
ban is bizonyosan szerepet játszott – ők 
is ennek részeseivé, semmint elrontóivá 
szeretnének válni.

De milyen házat építsünk, hogy azzal ne 
csorbítsuk ezt az összhangot?

Sokféle házat lehet építeni, a lehető 
legkülönbözőbb építészeti, funkcióbeli, 
műszaki megoldásokkal. Sokszor nem 
könnyű megítélni, hogy egy-egy megol-
dás illik-e ide, ahogy azt sem mindig lehet 
megítélni objektíven, hogy mi a szép. 

Mégis van pár alapvető eszköz, amelyeket 
betartva mind az egyes településrésze-
ken belül, mind azokon átívelően megőriz-
hetjük a településkép harmóniáját.
Bármilyen pici falu is Csobánka, aki itt 
szeretne építkezni, annak szembesülnie 
kell azzal, hogy más és más arculati kör-
nyezetbe kell illesztenie a házát.

Az alábbiakban a településrészekre 
kidolgozott ajánlások a jó példát jelentő 
épületek építészeti minőségére támasz-
kodva határozzák meg az egyes telepü-
lésrészek arculati fejlődésének irányait, 
követelményeit.

6. Építészeti útmutató 



336. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu

ÓFALU

Az Ófalu kanyargós utcáiban a régi házak között újak is sorakoznak, és megjelenésük változatosnak tűnik, mégis elmondható, hogy együtt olyan szövetet alkotnak, amelyről 
Csobánka felismerhető. A legfontosabb közös tulajdonság a viszonylag kis épülettömeg, az utcára néző kis szélességű homlokzat, és a magastető. Az összhang megtartása 
érdekében alább részletes javaslatok találhatók az épület ide illeszkedő megformálására. 

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Az Ófalu keskeny, kicsi telkein a házak 
oldalhatáron állnak, mert így marad meg 
a legnagyobb összefüggő udvar, vagy 
kert a ház mellett. Ez arra is lehetőséget 
nyújt, hogy autóval hátra lehessen jutni a 
ház mellett, hiszen a legtöbb ház előkert 
nélkül az utcavonalon áll.

Az Ófaluban épülő új ház esetén álljon az 
oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 mé-
terre az oldalsó telekhatárral párhuzamos 
hosszú épülettömeg.
Kerülendő a közel négyzetes vagy az 
oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan 
elhelyezett alaprajz.

Az oldalhatáron álló falon oromfalat ne 
emeljünk. Alapterületet nem nyerünk vele, 
ablakot elhelyezni nem lehet rá, és a ház 
formája is fölöslegesen válik széttagolttá.

Az Ófalu értékvédelmi területén a garázs 
nem telepíthető az utcafrontra. Az 
Ófaluban az értékvédelmi területen kívül 
a garázskapu nem nyitható az utcai hom-
lokzaton, csak az oldalkert felől.

Az épület utcai homlokzata ne legyen 
szélesebb 8 méternél, de ha nagyobb 
épületszélességet szeretnénk, akkor az 
épület utcai homlokzatától hátrébb húzott 
keresztirányú épületrésszel T-alakra 
egészíthetjük ki az alaprajzot. Ez meglévő 
épület bővítése esetén is jó megoldás.
A keresztirányú épületrész azonban ne 
legyen nagyobb, mint a fő tömeg.
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TEREPALAKÍTÁS

Az Ófalu területén lankás és erősen lejtős 
telkek is előfordulnak. 
Új épület esetében érdemes eleve a 
terepre illesztve tervezni a házat, és 
kihasználni a szintkülönbségeket a több 
szinten való megnyitásra. Ebben az eset-
ben szinte nincs is szükség a terepfelszín 
megváltoztatására. A lejtős terep figye-
lembevételével, gondosan megtervezett 
épületek harmonikusan illeszkednek a 
tájba. A lakóház közvetlen környezetében, 
a saját telkén belül is kedvező kertkapcso-
lat alakítható ki.

Az Ófaluban nem elfogadható az olyan 
nagy mértékű tereprendezés, melynek 
következtében az épület teljes egészében 
terepfeltöltésre kerülne, ezáltal feltűnően 
kiemelkedne a szomszéd lakóházak közül.
Nem elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezések esetén a 
lezúduló csapadék mindig komoly problé-
mát jelent és károkat okoz.

Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín megvál-
toztatása, ajánlott megoldás a lakóépület 
részleges bevágása a lejtős terepbe és a 
kitermelt földmennyiség rézsűvel csatla-
kozó leterítése az eredeti terepfelszínre. 
De a szomszédos telkek környezetében és 
a telekhatárokon ekkor sem lehet a kiala-
kult terepadottságokat megváltoztatni!

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu 
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TETŐ

A tetőforma ne legyen túl tördelt, a 
tetőformában ne legyenek ugrások. A 
legkézenfekvőbb megoldás az egyszerű 
nyeregtető! A nyeregtető L alakú vagy T 
alakú bővítése szintén megfelelő.
Kerülendők azok a fő tömeghez ragasz-
tott épületrészek, amelyeket nem a be-
foglaló épülettömeg teteje, hanem attól 
külön szerkezetű tető fed.

Ófalu területén hagyományosan orom-
falas homlokzatú házak sorakoznak az 
utca vonalán. Néha találkozunk az orom 
tetején csonkakonttyal, de a teljesen 
lekontyolt tető eltér a hagyományos 
tömegformától. 

MAGASSÁG 

Az Ófaluban az utcavonalon álló há-
zak sora ritmust alkot, ezért a sorba az 
új épületnek finom illeszkedéssel kell 
beállnia. Az Ófalu lakóházai földszintesek, 
némelyiknek a tetőtere is beépült.

Új épület építése és meglévő épület 
bővítése esetén is az utcavonalon álló 
épületrésznek igazodnia kell a hagyomá-
nyos ereszmagassághoz (3,5-4 méter) és 
gerincmagassághoz (7-8 méter). Ameny-
nyiben a tetőtér beépítése miatt térdfallal 
megemelt tetőt szeretne az építtető, 
úgy kicsit magasabb (~50-90 cm-rel 
magasabb) épületrészt az utcai homlok-
zattól mért 10 méter távolságon túl lehet 
elhelyezni.

Nem elfogadható a meglévő épület bőví-
tése úgy, hogy a földszint fölé térdfallal 
vagy egy egész szinttel megemelve kerül 
rá új tető és ez az utcai homlokzat meg-
emelkedését eredményezi.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu
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A tető hajlásszöge a hagyományos 38-
45°. Sem a kevesebb, sem a több nem 
kívánatos!
Az utcai homlokzathoz nem csatlakozó 
épületrészeken, a fő épülettömegnek 
alárendelt, elsősorban a hátsókerthez 
kapcsolódó épületszárnyakon (pl. terasz) 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.

Manzárdtető vagy az ahhoz hasonló 
tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a 
környezetben.

Tornyok építése sem az egyszerű tető-
idom követelménye miatt, sem a tető-
hajlásra vonatkozó követelmények miatt 
nem elfogadható.

TETŐFELÉPÍTMÉNYEK, TETŐABLAKOK
 
Csobánka sajátságos adottsága, hogy az egész falu felülnézete is sok helyről látható. 
A település  látványát ilyenkor a tetők által meghatározott mintázat, tetőszövet adja. A 
tetők mintázatában általában jól kirajzolódik, hogy hol van a történeti mag, a legrégibb 
épületek együttese. Ez Csobánkán is megfigyelhető: az Ófalu területén a háztetőkön 
nincsenek kiugró tetőrészek, kiemelt felületek, kutyaólas ablakok, tornyocskák. 

Ezt a jelleget úgy tudjuk megőrizni, ha a 
nyeregtető egységes síkjait nem törik 
meg tetőfelépítmények. Az oromfalas 
tömegalakítás lehetőséget kínál a tető-
teret bevilágító ablakok nyitására, ezt kell 
kihasználni. A tetősíkba illesztett ablak 
szintén jó megoldás.

Az Ófalu területén nem javasolt a tető 
síkját megbontó tetőablakok kialakítása. 
A tető felületét sorozatosan megbontó 
kutyaólas ablakok, vagy kiemelések sora 
teljesen elfogadhatatlan. Tornyocskák, 
díszítő tetőidomok alkalmazása szintén 
nem elfogadható.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, OROMZATOK

Ófaluban az utcai homlokzat javasolt kialakítása a kis szélességű oromfalas homlokzat.
Az oromfal itt soha nem emelkedik a tető fölé, hanem a tető nyúlik ki fölötte és védi a falat. 

Az orom csonkakontyolása elfogadható.
Ha az épületen több oromfal is van, azo-
kat egységesen kell kialakítani. 

Az utcai oromfalas homlokzat egy síkból 
áll, nincsenek ki- vagy beugró épületré-
szek (erkély, loggia, függőlegesen elvágott 
hátraugrás, födém magasságában válto-
zó sík stb.). 

Az utcai oromfalas homlokzat tagolását a 
lábazat, az ablakok, a födém szintjét jelölő 
párkány és ritkábban az ormot kerete-
ző vakolatkeret adják. A hagyományos 
lakóházak utcai oromfalas homlokzatán 
gyakran megjelenik még a tornác végénél 
az íves záródású bejárati nyílás.

A meglévő régi épületek felújításakor e 
homlokzati elemek felújítása, szükség 
esetén visszaállítása fontos.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu
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Az oromfalon hagyományos kisméretű 
padlás szellőző nyílások helyett tetőtér 
beépítés esetén ablak elképzelhető, de 
annak is álló téglalapnak kell lennie és 
sarkai nem közelíthetik meg túlságosan a 
tető síkját.

Az Ófaluban az utcai homlokzaton fekvő 
téglalap ablaknyílás nem elfogadható.

Az Ófalu régi lakóházainak a kertre néző oldalhomlokzatán gyakran tornác fut végig. 
Ez a kellemes átmeneti tér az új épületek esetében is javasolt. Jó kapcsolatot adhat 
egy hátrébb kiszélesedő épületrész felé.

Új épület építése esetén a hagyományos 
homlokzati elemek a homlokzat belső 
arányaira való utalásként kezelendők. 
Például az ablakok itt 90-100 cm széles, 
150-190 cm magas álló téglalapok, 
melyeket vakolat keret hangsúlyozhat. 
Az ablakok ne tapadjanak össze, közöt-
tük falszakasz vagy pillér álljon. A tornác 
végénél megszokott bejárat helyén ablak 
is elképzelhető.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu 
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ANYAGOK, SZÍNEK

Az Ófalu hagyományos és újabb épületei 
egyaránt vakoltak. A vakolt homlokzati 
felületeken előforduló csekély tagolás 
szintén vakolatból van kialakítva, de 
néha előfordul tégla párkány, ablakkeret 
is. Felújítás vagy új ház építése esetén a 
vakolt felületeknek kell a meghatározónak 
lenniük a házon.
A vakolt homlokzatok színei legyenek te-
lítetlenek és világosak. Leginkább javasolt 
a fehér vakolat vagy a meleg földszínekbe 
hajló (sárgás, barnás, vöröses, szürkés) 
tört fehér szín.

A vakolatot finom síkbeli kiemelésekkel 
lehet díszíteni. Síkbeli kiemeléseknél al-
kalmazhatunk enyhe színbeli eltéréseket.
Síkban tartott vakolt felületen azonban 
az eltérő színekkel történő osztás nem 
elfogadható.

A vakolat felülete sima legyen, kis szem-
csenagyságú anyagból készüljön. Az erős, 
durva vakolattextúrák az Ófaluban nem 
elfogadhatók.

Egyéb, a homlokzaton megjelenő anyagok 
elsősorban a homlokzat vagy a tömeg 
tagolásaként jelenjenek meg.

A lábazat legtöbbször terméskőből 
készül, de jó megoldás a tégla lábazat 
is. A vakolt és szürkére festett lábazat 
elfogadható. A tégla bármely természetes 
színe megfelelő, de a fehér mészhomok 
tégla nem elfogadható.
 
A fa szerkezetek szintén szép részletei 
lehetnek a homlokzatnak. A tetőszerke-
zet látszó részei, eresz alja, széldeszka 
stb. általában festettek zöld vagy barna 
színnel. A festett fa szerkezetek rikító 
színezése, kék, sárga, piros festése nem 
elfogadható.

Az épülettömeg tagolásával összhangban 
az alárendelt, a fő épülettömeget kiegé-
szítő kisebb épületrészek eltérő homlok-
zati burkolatot kaphatnak, pl. fa vagy kő 
burkolat.

Az Ófaluban a beton, üveg (nyílászárókon 
kívül) és fém használata az utcai homlok-
zaton kerülendő, a hátra nyúló épületré-
szeken is csak kiegészítő szerkezetként, 
kis mennyiségben alkalmazzuk.

Az Ófaluban a tetők kerámia cseréppel 
fedettek, és ezt a jelleget meg is kell őriz-
ni. Meglévő épület felújítása és új épület 
építése esetén is égetett kerámia cserép 
fedés a kívánatos. A cserép színe a kerá-
mia természetes színe lehet, élénk színű 
színezett cserepek nem alkalmazhatók. 
A cserép textúrája is fontos a tetőszövet 
szempontjából. A hornyolt cserép, egye-
nes vagy hódfarkú végződéssel meg-
felelő, de a barát-apáca fedés és ehhez 
hasonló, erősen domborodó elemekből 
készülő fedés nem elfogadható.

Fémlemez fedések természetes (szürkés) 
színekben, kizárólag kiegészítő szerke-
zetként (pl. oromfal és tetőfelépítmények 
fedése) szükséges elem, valamint korcolt 
(nem táblás, elemes formájában) kiegé-
szítő épülettömeg kishajlású tetején is 
elfogadható.

A táblás fémlemez fedések vagy a fő 
épülettömeg bármilyen fémlemez fedése 
az Ófalu területén nem elfogadható.
Szintén kerülendő a bitumenes lemez és a 
hullámpala.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu
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KERÍTÉSEK

Az Ófaluban a kerítések legtöbbször 
terméskőből készültek, alacsonyabb vagy 
magasabb tömör lábazattal, pillérekkel, 
szélesebb falszakasszal és közöttük 
áttört fém, esetleg fa szerkezetű mezők-
kel. Előfordulnak tömör kőkerítések is, 
amelyek azonban egyben támfalként is 
szolgálnak. 

Az Ófaluban tömör kerítés kizárólag 
rakott terméskőből építhető, ragasztott 
kőlap burkolattal nem. Magassága nem 
lehet több, mint a magasabb terepcsatla-
kozástól mért 1,50 méter.

Pillérből és mezőből álló kerítés kialakí-
tása esetén a lábazat és a pillérek anyaga 
lehet vakolt falazat, tégla, kő.

A pillérek közötti mező lehet fém vagy fa, 
de mindig áttört szerkezetből. A kerítés 
teljes felületére nézve 50%-os áttört-
ségnek kell teljesülnie! A fém szerkezetű 
mező lehetőleg egyszerű pálcákból álljon. 
A fa szerkezetű mező lécei, deszkái széle-
zett, gyalult anyagból készüljenek.

Drótháló nem alkalmazható.

Ha jobban áttört kerítés esetén a belátást 
csökkenteni akarjuk, ezt növényzettel 
tudjuk szép, elegáns és egyszerre barát-
ságos, ide illő módon megtenni. Nádszö-
vettel, táblás szerkezetekkel való takarás 
nem elfogadható.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Ófalu 
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PLANDICS TÉR KÖRNYÉKE

A Plandics tér környékén a szabálytalan utcahálózat halmazos telekcsoportokat sző át. Az épületek a telkeken egységes rendszer 
nélkül, előkerttel vagy anélkül, oldalhatáron vagy szabadon, néhol ikresen állnak. A laza beépítettség, az épületek gyakran egy-
mással szöget bezáró helyzete és néhol a kerítések hiánya sajátos hangulatot teremt, amelyet éppen ebben a szabad lazaságban 
érdemes fenntartani.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

A Plandics tér környékén a legtöbb épület 
oromfalas, nyeregtetős, téglalap alapraj-
zú egyszerű tömeg, de előfordul L vagy T 
alaprajz is.

A változatos formájú telkeken az építési 
övezetben meghatározott oldalhatáron 
álló beépítési mód adja a legnagyobb 
szabadságot az épület elhelyezésére. Itt 
új épületnek az építési helyen belül való 
telepítése a követelmény. 

A telekhatárokkal való párhuzamos 
elhelyezés helyett inkább a szomszédos 
épületekhez való viszony a meghatározó 
szempont.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke 
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MAGASSÁG 

A Plandics tér környékén a házak magas-
sága is nagyon változatos, de általános-
ságban elmondható, hogy földszintesek, 
és néhánynak közülük tetőtér beépítése 
is van. 

Új épület építése esetén a földszintes, és 
legföljebb 90 cm magas térdfallal kiemelt 
tető alkalmazása javasolt.

A környezetéből kimagasodó épület a 
Plandics tér környékén nem elfogadható.

TEREPALAKÍTÁS

A Plandics tér környékén a telektömbök 
úgy helyezkednek el, hogy a telken belül 
jelentős szintkülönbség nem alakul ki. 
Inkább az utca szintje és a telkek te-
repszintje között vannak néhol jelentős 
különbségek, amelyeket az erősen kiszé-
lesedő utcák területén rézsű köt össze.

Így a telken belül tereprendezésre nincs 
szükség és nincs is kialakult gyakorlata.
 
Új épületet is úgy kell elhelyezni, hogy 
egyszerűen a meglévő terepre feküdjön rá 
ott, ahol a teleknek erre alkalmas felülete 
van az építési helyen belül. 

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke
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TETŐ

A tető hajlásszöge a hagyományos 35-
45°, sem a kevesebb, sem a több nem 
megfelelő!
A fő épülettömegnek alárendelt épület-
szárnyakon (pl. tornác, terasz) elfogad-
ható lehet a 35°-nál alacsonyabb hajlású 
tető is.

A Plandics tér környékén, egy-két kivétel-
től eltekintve, nyeregtetős házak állnak, 
kontyolás vagy csonka konty nem fordul 
elő. Új épület tetőformája se legyen kon-
tyolt, tördelt.

A tetőformában ne legyenek ugrások.
A nyeregtető L alakú vagy T alakú bővíté-
se azonban megfelelő.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke 
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TETŐFELÉPÍTMÉNY

A Plandics tér környékén az a kialakult 
jelleg, hogy a nyeregtető egységes síkjait 
nem törik meg tetőfelépítmények.
Az oromfalas tömegalakítás lehetősé-
get kínál a tetőteret bevilágító ablakok 
nyitására, ezt kell kihasználni. A tetősíkba 
illesztett ablak szintén jó megoldás.

Nem javasolt a tető síkját megbontó 
tetőablak kialakítása. A tető felületét so-
rozatosan megbontó kutyaólas ablakok, 
vagy kiemelések sora elfogadhatatlan. 

Tornyocskák, díszítő tetőidomok alkalma-
zása szintén nem elfogadható.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke
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HOMLOKZATKÉPZÉS ANYAGOK, SZÍNEK

A Plandics tér környékén házak fehér vagy 
más egészen világos (sárga, szürke, stb.) 
színű vakolatot kaptak. A homlokzatok 
színe ezután is legyen fehér, vagy tört 
fehér! Élénk, rikító színek alkalmazása 
nem elfogadható.
A lábazat lehet vakolt és szürkére festett, 
de kő vagy tégla lábazat is alkalmazható.

Az épületek egyes kisebb részformái, a 
párkány vagy egyéb tagozat kiemelés-
re javasolt. Kiemelésre használhatjuk a 
téglát, amely bármely természetes színe 
megfelelő, de a fehér mészhomok tégla 
nem elfogadható.

A tetőszerkezet látszó részei, eresz alja, 
széldeszka stb. általában festettek zöld, 
barna vagy fehér színnel. A festett fa 
szerkezetek rikító színezése, festése nem 
elfogadható.

Az Plandics tér környékén a tetők valami-
lyen pikkelyes héjazattal fedettek, és ezt 
a jelleget meg is kell őrizni. Meglévő épület 
felújítása és új épület építése esetén is 
égetett kerámia cserép fedés a kívánatos. 
A cserép színe a kerámia természetes 
színe lehet, élénk színű színezett cserepek 
nem alkalmazhatók.
A táblás fémlemez fedések vagy a fő épü-
lettömeg bármilyen fémlemez fedése a 
Plandics tér környékén nem elfogadható.
Szintén kerülendő a bitumenes lemez és a 
hullámpala.

A Plandics tér környékén az épületek 
homlokzatát egyszerű vakolt falazat 
alkotja. A homlokzatokon nincsenek ki 
vagy beugró épületrészek (erkély, loggia, 
kiugrások). A nagyon tagolt homlokzat 
nem ideillő. 
Az ablakok álló téglalap nyílások, de háro-
mosztatú szélesebb ablakok is előfordul-
nak. A nagyon széles fekvő téglalap alakú 
ablakok, nagy üvegfelületek kerülendők.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke 
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KERÍTÉSEK

A Plandics tér környékén a kerítések 
egyszerű beton lábazattal és fém ráccsal 
készültek, de vannak lábazat nélküli drót-
háló kerítések is. Előfordul, hogy a telek 
nincs bekerítve.
Új kerítés építése esetén a hasonló egy-
szerű megoldásokat érdemes előnyben 
részesíteni.

A tömör lábazat legyen alacsony (leg-
feljebb 50 cm). A kerítés áttört rácsa 
egyszerű fém pálcákból álljon, vagy desz-
kából készüljön.
A csőoszlopok között kifeszített dróthá-
ló is elfogadható, de ilyenkor javasolt a 
kerítés mentén bokrok telepítése.

6 Építészeti útmutató - Településrészek  I  Plandics tér környéke

Nádszövettel, táblás szerkezetekkel való 
takarás nem elfogadható.

Tömör kerítés nem elfogadható.

A kerítés ne legyen magasabb 1,50 mé-
ternél.
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HEGYALJA

A Hegyalja a település terjeszkedésének egyik változata: az erdő irtásával nyert hegyoldalon a szintvonalakra illeszkedő két utca fut végig, ezekre fűződnek a hegyre felfu-
tó hosszúkás, szabályos telkek. A terjeszkedés a hegyoldal patakig lefutó lábától a patak túloldalára is elhatolt. A patak mentén azonban kicsit esetlegesebb utcahálózat és 
szabálytalanabb telekszerkezet alakult ki. Valamikor villákkal épült be ez a terület, ma már csak néhány értékes villaépület őrzi a villanegyed hangulatát. Az újabban épült házak 
azonban tömegükben, kiterjedésükben, elhelyezkedésükben a gyakran a villajellegű építést idézik.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Hegyalja szélesebb telkein az oldalhatá-
ron álló beépítési hely kínálja az épület 
legszabadabb elhelyezését. Az oldalha-
tárra állított épület így széles, négyzetes 
alaprajzot is elérhet, de állhat a ház a telek 
közepén, szabadon álló szituációban is.
A keskenyebb telkeken azonban jól 
működik a hagyományos tömegalakítás: 
hosszabb oldalával az oldalsó telekhatár-
hoz illeszkedő tömeg.
Kerülendő az oldalsó telekhatárral nem 
párhuzamos fallal elhelyezett alaprajz.

Az épületeknek ebben a laza elhelyezke-
désében a szabályosságot az előkertnek 
bizonyos értékek között való mozgása 
adja: majdnem minden épületnek van 
legalább 1-2 méter mély előkertje, de a 
mélyebb előkertek sem nagyobbak 8-10 
méternél.
Új épület a szomszédjainak az előkerti 
méretei közé igazodjon.

Hegyalján a garázs telepítése kiemelt figyelmet kíván!
Jó megoldás, ha a garázs részben földbe süllyesztett pinceszintre kerül az épület fő 
tömegén belül úgy, hogy a főhomlokzatnak mégsem a garázskapu a meghatározó 
eleme. (pl picit hátrébb ugrik, árnyékba kerül a legalsó szint).
Jó lehet az is, ha a garázs külön álló épületrészben helyezkedik el a főtömeg mellett. 
Akár az épület elé is kerülhet, ha a terepviszonyok megengedik, hogy az épület előtti 
terasz alá csússzon be, és az utca felől egy ízléses kapu takarásában maradjon.
Nem elfogadható, ha a garázs tömege és kapuja az utcai homlokzat domináns eleme.
Kerülendő az a kialakítás, amelynél a garázskapu mellett az épület gyalogos megköze-
lítése, bejárata elenyésző szerepet kap.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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TEREPALAKÍTÁS

Hegyalja az Oszoly-csúcs felől a Dera-patak partjáig ereszkedő lejtőn és a Hubertusz-telep felé emelkedő domboldalon fekszik. Ha a kezdetektől fogva gondolunk a – hol me-
redekebb, hol lankásabb - terepre, akkor az nemcsak leküzdendő adottság lesz, hanem a hozzá illeszkedő házunk sokkal gazdagabb lehet általa.

A házat érdemes eleve úgy kialakítani, 
hogy az csak minimális tereprendezéssel 
járjon. Kedvező esetben eltérő szinteken 
alakíthatunk ki kertkapcsolatot az épület 
alsó és felső részén, egyúttal elkerüljük a 
terep megváltoztatásával járó munkákat 
és azok kellemetlen esztétikai, műszaki 
következményeit. 

Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín megvál-
toztatása, ajánlott megoldás a lakóépület 
részleges bevágása a lejtős terepbe és a 
kitermelt földmennyiség rézsűvel csatla-
kozó leterítése az eredeti terepfelszínre. 
De a szomszédos telkek környezetében és 
a telekhatárokon ekkor sem lehet a kiala-
kult terepadottságokat megváltoztatni!

Nem elfogadható az olyan nagy mértékű 
tereprendezés, melynek következtében 
az épület teljes egészében terepfeltöltés-
re kerülne, még alacsony ház, a tető kis 
gerincmagassága esetén sem.

Ugyancsak nem elfogadható plató bevá-
gása az eredeti terepbe, különösen, ha az 
magas támfalak, meredek rézsűk kialakí-
tásához vezet. Az előző megoldások nem 
csak költségesek és sokszor kifejezett 
csúnya megoldások, hanem műszaki 
szempontból is problémákat okoznak 
(erózió, csapadékvíz-elvezetés).
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MAGASSÁG 

A terepviszonyokból, a változatos beépítésekből és az épületek eltérő jellegéből, 
méretéből fakadóan elvétve találunk olyan hegyaljai szituációt, ahol a tetők gerincei 
egységes sorozatként tárulnának fel. Mégis – de inkább éppen emiatt – törekednünk 
kell házunk olyan kialakítására, amely magasságában is illeszkedik közvetlen környe-
zetéhez.

Az épületek szintszámai és gerincmagas-
ságai tág határok között mozognak. Sem 
a környező épületeknél számottevően 
magasabb, sem alacsonyabb épületet ne 
helyezzünk el!
Amikor kétszintes házat szeretnénk épí-
teni két földszintes, beépítetlen tetőterű 
épület között, használjunk olyan eszközö-
ket, megoldásokat, amelyekkel tompítani 
tudjuk az eltéréseket.

Tetőtér beépítésénél – az épület kellemes 
arányainak megtartása mellett – a kis 
épületszélesség, a kisebb hajlású tető és 
a térdfalak nélküli kialakítás biztosíthatja 
a tető kis gerincmagasságát.
A hegyaljai utcákat  járva a völgyre és 
a hegyekre való rálátás adja a kellemes 
térérzetet. Ezért különösen az utcai telek-
határhoz közel kerülő épületeknél javasolt 
a kis magasságra való törekvés.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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TETŐ

Hegyalján a tetők változatos képet mutatnak. A település belseje felé leggyakrabban nyeregtetőt találunk utca felé néző oromzattal, ám a külső területeken egyre jobban keve-
rednek az eltérő tájolással vagy tört gerincű nyeregtetővel, kontyolt megoldásokkal.

Amennyiben nem üt el a környezettől, úgy 
a nyeregtető lehet tört vonalú, utcával 
párhuzamos gerincű stb.
Manzárdtető vagy az ahhoz hasonló tört 
lejtésszögű tetők viszont nem elfogadha-
tók ebben a környezetben.

Hegyaljára a házak tömegének és te-
tejének visszafogott „megmozgatása” 
jellemző, de a túlságosan tördelt tető nem 
ideillő.

Olyan környezetben, ahol az utcára néző 
oromfalas nyeregtető a domináns - 
kiváltképp, ha a szomszédos házak is így 
épültek -, részesítsük mi is előnyben ezt a 
megoldást!
Kontyolt tetőre is találunk példát, de 
alkalmazása jól látható, hangsúlyos hely-
zetben, az utcához közel nem javasolt.
A csonkakonty szépen lágyíthatja az 
épület formáját.

Utca felé néző oromfal esetén a tető haj-
lásszöge a hagyományos 35-45° között 
választandó meg.
A ház fő tömegének, befoglaló formá-
jának alárendelt kisebb épületrészeken 
elfogadható 35° alatti hajlású tető is.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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TETŐFELÉPÍTMÉNYEK, TETŐABLAKOK

A hegyaljai utcaképben a tetőablakok és egyéb tetőfelépítmények nem jellemző, arcu-
latalkotó elemek: az összképben a befoglaló tetőformák dominálnak.

Tetőablakokat csak a szükséges meny-
nyiségben és méretekkel alakítsunk ki, 
azok ne harsogják től a tetőidomot sem 
kiterjedésben, sem díszítettségükkel.
A tetősíkablak szintén illő, nem zavaró 
megoldás.

Az oromzat vagy egy kissé kiemelkedő 
épületrész kiválóan alkalmas a tetőtér 
jobb benapozásához, tágasabbá tételé-
hez. 

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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HOMLOKZATKÉPZÉS ANYAGOK

A környező utcákban – ahogy a többi 
településrészen is – gyakran az utcára 
néző oromzattal épültek a házak. Ez java-
solt megoldás új épületek esetén is, ha a 
szomszédos házak közt ez általános.

Ugyancsak hagyományos – nemcsak 
települési szinten – a nyílások álló tég-
lalap formája. Törekedjünk a megszokott 
nyílásarányok alkalmazására, legalább az 
utca felöli homlokzaton! Nagyobb felületű 
vagy más arányú ablakokat leginklább 
a telek belseje felé helyezzünk el, de ez 
esetben  is javasolt a nyílások osztása az 
említett arányoknak megfelelő részekre.

A zöld környezet és a terep nyújtotta kilátás miatt az épületekhez kapcsolt nyitott-
fedett terek nagyban növelik a házak értékét. Ez a hagyományos, oldalhatáron álló, 
elnyújtott, nyeregtetős típusú háznál leginkább oldaltornácként jelenik meg, míg az 
itteni új házak méretéhez, tömegéhez, arányaihoz más jellegű, de szintén az épülethez 
szervesen kapcsolt terasz illik.

A hegyaljai területen a legtöbb épület 
vakolt. Alapvetően az egyenletes, sima 
felületű a jellemző, de megfelelő környe-
zetben, a népi építészetet nem mímelve a 
durvább felületű, rusztikusabb vakolat is 
illő lehet.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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Vakolt homlokzatot díszíteni a vakolat 
síkjának megmozgatásával vagy eltérő 
anyag használatával lehet. Mindkét eset-
ben javasolt a mennyiségben és hangsú-
lyozottságában visszafogott kiemelés. 
A mértékre jó példa, ha az épület főbb, be-
foglaló formáit (pl. oromzat) vagy kisebb 
elemeit (pl. nyílások) emeljük ki egy-egy 
körbefutó sávval
Leginkább javasolt a fehér vakolat vagy a 
meleg földszínekbe hajló (sárgás, barnás, 
vöröses, szürkés) tört fehér szín. 
Vakolt felületek színe csak akkor térjen 
el, ha síkbeli eltérés is van közöttük. Ez 
esetben is alkalmazzunk egymáshoz kö-
zel álló, rokon, egymáshoz harmonikusan 
viszonyuló színpárokat.
   

Téglaburkolat szintén szolgálhat a teljes 
épület homlokzati anyagaként, de csakis 
finoman megmunkált, nem rusztikus 
(bontott, pattintott hatást keltő) elemek-
ből rakva. Ragaszkodjunk itt is a tégla 
hagyományos, földszínekhez közel álló 
árnyalataihoz! Fehér mészhomok tégla 
nem elfogadható.

Az egyéb homlokzatburkolatok közül a fa 
és a kő teljes homlokzaton való haszná-
lata elfogadható lehet, de csak azokon a 
területeken, ahol már nem  érvényesül 
az általános, vakolt homlokzatokból 
összeálló utcakép – tehát az erdő felé eső 
peremterületeken.

A kövön, a téglán és a fán túl a betont, az 
üveget, a fémlemez burkolatokat alapve-
tően csak kiegészítő elemként, egy-egy 
épülettömeg vagy szerkezet kiemelésére 
használjuk.

A fa megmutatásának jellemző módja a 
valós épületszerkezetek (pl. fedélszék) 
láthatóvá tétele. Ugyanakkor kerüljük a 
durva megmunkálású, rusztikus hatást 
keltő fa szerkezeteket, pl. boronafalakat 
imitáló, de pusztán díszítést szolgáló fa 
burkolatokat. 

Tető fedésére a cserép bármely termé-
szetes árnyalatában alkalmas. Megfelelő 
a hornyolt cserép, egyenes vagy hódfarkú 
végződéssel, de kerülendő a barát-apáca 
fedés és ehhez hasonló, erősen domboro-
dó elemekből készülő fedés.
A fémlemezfedések korcolt formában, 
természetes szürke színben, kiegészítő 
épületszerkezetek fedéseként megfe-
lelőek. Kisebb épületrészeken, különálló 
melléképületeken is elfogadhatóak.
Kerülendő a kevésbé igényes vagy a kör-
nyékre nem jellemző fedések használata, 
mint pl.  bitumenes lemez, táblás fémle-
mez és a palafedések minden formája.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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KERÍTÉSEK

Hegyalján a változatos beépítésnek, eltérő házaknak megfelelően a kerítések is nagy változatosságot mutatnak. 
Általánosságban elmondható, hogy a házhoz illő, de a környezethez is illeszkedő kerítést készítsünk.

A kerítések legyenek áttörtek. Az egyik 
leggyakoribb megoldás a pillérekből és lá-
bazaton álló mezőkből kialakított kerítés. 
A pillérek és a lábazat anyaga lehet tégla, 
beton vagy kő. Utóbbiak felülete lehet 
rusztikus, de csak amennyiben ez nem 
üt el a háztól és a környező kerítésektől. 
A mezők anyaga lehet fa vagy fém, de 
mindig áttörve.

Kerülendő a teljesen tömör kerítés. De 
elfogadható, ha támfalként is funkcionál. 
Anyaga elsősorban terméskő, de elfogad-
ható a tégla is.

Nádszöveget ne használjunk a belátás 
ellen. Ugyanakkor a növényzet, sövény 
alkalmas és szép megoldás a belátás 
akadályozására.

Ugyancsak illő a kő, tégla vagy beton 
lábazaton álló könnyűszerkezetes, fából 
illetve fémből épített kerítés. Fa kerítést 
– akár fém tartószerkezettel – építhe-
tünk lábazat nélkül is, azonban a fémrács, 
fémháló elhatárolás kerülendő.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hegyalja
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TELEPÜLÉSKAPU

A Településkapu területén intézmé-
nyek nagy zöldfelületű telkei fekszenek 
az út két oldalán. Néhány épület helyi 
értékvédelem alatt áll (kastély, kápolna, 
„cipőtároló”), ezek az épületek adják meg 
a sajátos fogadtatást az érkezőnek Cso-
bánka bejáratánál.

A terület arculatának további formálódá-
sa e meghatározó épületek hangsúlyos 
megjelenésének van alárendelve. Minden 
további beépítést úgy kell egyedileg 
megfogalmazni, kialakítani, hogy a védett 
épületek meghatározó jellege ne csor-
buljon. Új épület finoman alkalmazkodjon 
rejtőzködő telepítéssel, tájba simuló 
tömeggel, a többi épülethez jól viszonyuló 
arányokkal és kapcsolatokkal. 
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HUBERTUSZ-TELEP

A Hubertusz telep a 20. század kezdetétől épült be hétvégi házas övezetként. Jellegzetes eredeti beépítése gyümölcsösökben, nagy kertekben álló nyaralókból alakult ki. Mára 
képe átalakulóban van: nem csak az új nyaralók változnak léptékükben, jellegükben, felhasznált anyagaikban és szerkezeteikben, hanem immár kimondottan állandó lakhatás-
ra készült házak is épültek és épülnek folyamatosan. A Hubertusz telep tehát változatos épületeinek következtében vegyes képet mutat, ezt az arcot adottságként kell kezel-
nünk. Ugyanakkor arra kell törekedni, hogy az új épületek ne az itt lévő, de eltérő célból épült – és ezért eltérő karakterű és léptékű – házakat mímeljék, hanem a településrész 
új arculatát teremtsék meg.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hubertusz-telep

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Az előkert mérete, az utcától való tá-
volság nem egységes, de törekedjünk a 
szomszédokhoz való igazodáshoz, külö-
nösen, ha azok egy vonalba esnek.
Utcai telekhatáron álló házat semmiképp 
se tervezzünk!

A Hubertusz-telep lakóházai változatos 
módokon, pozíciókban állnak telkükön.
A terület építési övezeti besorolása (oldal-
határon álló beépítési mód) lehetőséget 
ad telekhatár menti elhelyezésre, amit 
az udvar optimális kialakítása érdekében 
érdemes kihasználnunk.

Kisebb, nyaraló méretű épületet szaba-
dabban is elhelyezhetünk, amennyiben 
a telek szélessége lehetővé teszi, de 
nagyobb épületnél ragaszkodjunk az ol-
dalhatárhoz, és lehetőleg a rövidebb oldal 
nézzen az utca felé.

A telkek többsége keskeny. Egy-egy 
szélesebb telken elhelyezett nagyobb 
ház szembeötlő, kirívó. Törekedjünk a kis 
épületszélességre!
Épületünk helyének kitűzésénél a szom-
széd házak elhelyezkedését is vegyük 
figyelembe, mind a mi, mind a szomszé-
dok szempontjait szem előtt tartva.
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TEREPALAKÍTÁS

Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín megvál-
toztatása, ajánlott megoldás a lakóépület 
részleges bevágása a lejtős terepbe és a 
kitermelt földmennyiség rézsűvel csatla-
kozó leterítése az eredeti terepfelszínre. 
De a szomszédos telkek környezetében és 
a telekhatárokon ekkor sem lehet a kiala-
kult terepadottságokat megváltoztatni!

A Hubertusz-telep egész területe lejtős, mindenhol számolni kell valamekkora szintkülönbséggel. Ám a hosszúkás telkeken a kötetlenebb beépítési lehetőségek mellett úgy 
helyezhetjük el házunkat, hogy a lehető legkevesebb terepalakítással járjon. 

Nem elfogadható az olyan nagymértékű 
tereprendezés melynek következtében az 
épület teljes egészében terepfeltöltésre 
kerülne, ezáltal feltűnően megváltoztatva 
a környezet eredeti jellegét.

Nem elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezések esetén a 
lezúduló csapadék mindig komoly problé-
mát jelent és károkat okoz.

A szintkülönbségeket fel is használhatjuk 
házunk sokrétűbbé tételéhez, pl. eltérő 
padlószintű, belmagasságú tereknek 
lehet egyszerre kertkapcsolata.
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MAGASSÁG 

Az itteni házak túlnyomó többsége 
egyszintes, néha a tetőtér beépítésével 
kiegészítve. A kétszintes épületet gon-
dosan kell formálni és terepre illeszteni, 
arányait megválasztani, hogy illeszkedjen 
ebbe a környezetbe.
Kerüljük az alacsony, de terjengős, nagy 
alaprajzú, illetve a keskeny ám magas 
épületek elhelyezését!
Vegyük figyelembe a közvetlen környezet 
eddig kialakult képét a szomszéd épületek 
méreteit, magasságait!

Törekedjünk az egyszerű tetőformákra!
A legjobb megoldás itt is a nyeregtető. 
Kontyolt tető nem javasolt, de itt elfogad-
ható megoldás.
Viszont ne alkalmazzunk olyan díszes, 
cifra épületrészeket, formákat, amelyek 
jellemzően városias villák megoldásait 
idézik fel. A díszes tetőablakok, tornyok, 
illetve összességében a tetőfelépítmé-
nyek burjánzása kerülendő.

Félnyeregtető is alkalmazható, amennyi-
ben az nem eredményez nagy gerinc-
magasságot – tehát alapvetően kis 
épületszélesség esetén. Sőt, apró, 4-5 m 
szélesség körül javasolt is: az esetleges 
tetőtér benapozása és kihasználása jobb, 
az épület összképe pedig frissebb lesz.
Mint mindenhol máshol Csobánkán, itt 
is jellemző a 35-45°-os tetőhajlás, de 
félnyeregtető alkalmazása esetén kisebb 
tetőhajlás javasolt.

Apró, jellemzően nyaraló jellegű házaknál 
elfogadható a hagyományostól jobban 
eltérő (kis hajlású de minimum 25°-os), 
befelé lejtő, aszimmetrikus, egyedileg 
megmozgatott stb.) tető.
Továbbá a 35-45°-os hajlású tetővel 
kialakított épület kisebb mellékszárnya-
in (pl. tornác, terasz), valamint a kisebb 
különálló melléképületein is elfogadható a 
kishajlású tető.

TETŐ

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hubertusz-telep



59

HOMLOKZAT

Törekedjünk a hagyományos nyílásará-
nyok megtartására!
Bizonyos esetekben kihagyhatatlannak 
tűnik a feltáruló látvány megmutatása a 
belső terekben is. Ekkor szélesebb ablak 
is elhelyezhető. Ez esetben javasoljuk a 
nagyobb összméretű ablakok osztását 
álló téglalapokra.

A Hubertusz-telep szép természeti 
környezetébe kerülő lakóházaknak szinte 
kötelező kellékei a nyitott-fedett terek. 
Amennyiben a hagyományos, oldalha-
táron álló, elnyújtott, nyeregtetős típusú 
házat tervezünk, úgy ajánlott az oldaltor-
nác.

Más léptékű, méretű, tömegű, urbánu-
sabb épületnél szintén érdemes fedett 
teraszokat elhelyezni, minden esetben az 
épülettel összehangolva, azzal szerves 
egységet képezve.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hubertusz-telep
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ANYAG, SZÍN

A Hubertusz-telepen jellemzően va-
kolt épületeket találunk. Elfogadható a 
finomabb vagy az erősebb textúrájú, a 
síkban tartott vagy díszített, tagolt, a 
modernebb megjelenésű vagy a kézzel 
felhordott, rusztikus vakolat is. Bárme-
lyiket is választjuk közülük, az legyen 
összhangban az épület megjelenésével, 
habitusával!

A vakolt homlokzatok színei legyenek te-
lítetlenek és világosak. Leginkább javasolt 
a fehér vakolat vagy a meleg földszínekbe 
hajló (sárgás, barnás, vöröses, szürkés) 
tört fehér szín. Síkban tartott vakolt fe-
lületen az eltérő színekkel történő osztás 
nem javasolt.

Ezen a településrészen a kisméretű, nya-
raló jellegű házak esetében elfogadható a 
teljesen fával vagy kővel burkolt épület. A 
kő és a téglaburkolat lehet rusztikusabb 
is. Fehér mészhomok tégla nem elfogad-
ható.

Az alkalmazott burkolatok számában 
legyünk mértéktartók: az anyagok, színek 
kavalkádja ritkán vezet harmonikus ered-
ményre.

A nyaraló jellegűnél nagyobb lakóház 
esetében teljesen egészében fával vagy 
kővel borított homlokzat azonban zavaró: 
az idegen tájak építészetét vagy más 
rendeltetésű épületeket mímel. Lakóház-
hoz jobban illik a vakolat. Az épülettömeg 
tagolásával összhangban az alárendelt, 
a fő épülettömeget kiegészítő kisebb 
épületrészek eltérő homlokzati burkolatot 
kaphatnak.
Fa alkalmazásánál a boronafal vagy a bo-
ronafalas szerkezet imitációja nem ideillő.
Ugyanakkor a valós fa szerkezet megmu-
tatása általában szép eredményre vezet.

A Hubertusz-telepi tetők jellemzően cse-
réppel fedettek. A cserép színe a kerámia 
természetes színe lehet, élénk színű 
színezett cserepek nem alkalmazhatók. A 
hornyolt cserép, egyenes vagy hódfarkú 
végződéssel megfelelő, de a barát-apáca 
fedés és ehhez hasonló, erősen domboro-
dó elemekből készülő fedés nem javasolt.

Fémlemez fedéseket kisebb épületrésze-
ken vagy kiegészítő szerkezeteken alkal-
mazhatunk. Ugyanakkor kizárólag korcolt 
lemezfedés formában, különösen kisebb 
épületek kishajlású tetőin is elfogadható 
lehet.
Kerülendő a táblás fémlemez fedések, 
a bitumenes lemez, szálcement és a 
hullámpala.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hubertusz-telep
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KERÍTÉS

Kerülendő a teljesen tömör kerítés. 
Pillérből és mezőkből álló kialakítás ese-
tén a pillérek anyaga lehet beton, vakolt, 
tégla, kő, akár finom felületképzésű, akár 
nyers, rusztikus formában. A mező lehet 
fém vagy fa, de mindig áttörve.

Nádszövet nem javasolt, annál a növény-
zet alkalmazása szebb, igényesebb és 
időtállóbb.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hubertusz-telep
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HANFLAND

Hanfland jelenlegi képe a közelmúltban alakult ki. Mindössze 1989-re alakították ki azt a telekrendszert, amely keretei közt családi házakkal épülhetett be a terület.
A közel egy időben történt és az akkori helyi építési rendelettel szabályozott építkezések léptékükben, befoglaló méreteikben, főbb arányaikban inkább egységes épületeket 
eredményeztek, amelyek viszont részleteikben, stílusukban nagyban eltérnek egymástól.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hanfland

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

Hanflandon jellemző megoldás a belső 
terek bővítésére az épület utcai hom-
lokzatától hátrébb húzott keresztirányú 
épületrész, amely T-alakra egészíti ki az 
alaprajzot. Ez jó megoldás, ha nagyobb 
épületszélességet szeretnénk.

A hanflandi házak a hagyományos módot 
követve oldalhatárra épültek, az utca felől 
kis előkertet hagyva. A házak rövidebbik 
oldalukkal néznek az utca felé, így az ud-
var megmaradhat a maga teljességében, 
a lehető legkevésbé széttagolódva. Az 
udvart, hátsó kertet növényzet segítsé-
gével védettebbé, rejtettebbé tehetjük.

Kerülendő a közel négyzetes vagy az 
oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan 
elhelyezett alaprajz.

A keresztirányú épületrész ne legyen 
nagyobb, mint a fő tömeg.
Az oldalhatáron álló falon oromfalat ne 
emeljünk. Alapterületet nem nyerünk vele, 
ablakot elhelyezni gyakorlatilag nem le-
het, és a ház formája is fölöslegesen válik 
széttagolttá.
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TEREPALAKÍTÁS

Törekedni kell az eredeti terep megtar-
tására: az épületet illesszük a terephez 
a földszint vagy pinceszint részleges 
besüllyesztésével, használjuk ki a terep 
adottságait!

Ne bontsuk meg az eredeti domborzatot 
kiemelt plató vagy bevágott földtükör 
létrehozásával. Nemcsak idegen, hanem 
drága és műszakilag is előnytelen meg-
oldás.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hanfland

MAGASSÁG 

Az épületmagasság a beépítés sarkalatos 
pontja: feltétele az utcakép egységes-
ségének, de jelentősen befolyásolhatja 
a szomszéd telkek minőségét is. Az 
övezeti előírásokon túl ezt is figyelembe 
kell venni.
A hanflandi épületek gyakran 3 szintesek, 
ami azt jelenti, hogy a pinceszint és a 
földszint fölött beépített tetőtér található. 
De vannak pince nélkül, a földszint fölött 
emelt tetőtérrel készült házak is.

Házunk gerincmagasságával igazodjunk a 
környező épületek méretéhez!
Ezt figyelembe véve 3 szintet csak akkor 
helyezzünk el, ha a legalsó szint csök-
kentett belmagasságú és a terep miatt 
vagy eleve részben a terepszint alá kerül 
(pl. garázs), vagy a legfelső szint teljes 
egészében, térdfalak nélkül, csökkentett 
alaprajzi méretekkel épül ki a tetőtérben.
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TETŐ

A tetőforma ne legyen túl tördelt, a 
tömegben, tetőgerincben ne legyenek 
ugrások.
A T-alak változatos belső és külső térala-
kításra ad lehetőséget és összhangban 
van Hanfland beépítésével.

A tető hajlásszöge a hagyományos 35-
45°.  Sem a kevesebb, sem a több nem 
kívánatos!
Ugyanakkor a fő épülettömegnek aláren-
delt épületszárnyakon (pl. tornác, terasz) 
elfogadható lehet a 35°-nál alacsonyabb 
hajlású tető.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hanfland

Az oromzattal záródó nyeregtető nem 
csak a Hanflandra jellemző, hanem a 
környező településrészek képéhez is 
illeszkedik. A tetőgerinc végéhez néha 
apró csonkakonty kerül. A teljesen lekon-
tyolt tető azonban elüt az itteni épített 
környezettől.

Kerülendőek azok a fő tömeghez ra-
gasztott épületrészek, amelyeket nem 
a befoglaló épülettömeg teteje, hanem 
attól külön szerkezetű tető fed. Tor-
nyok építése sem az egyszerű tetőidom 
követelménye miatt, sem a tetőhajlásra 
vonatkozó követelmények miatt nem 
elfogadható. Manzárdtető vagy az ahhoz 
hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek 
ebben a környezetben.
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TETŐFELÉPÍTMÉNYEK, TETŐABLAKOK

A hanflandi házak egységességét első-
sorban a hasonló beépítés és a hasonló 
tetőforma adja. Lehetőleg ne bontsuk 
meg ezt az egységet olyan tetőabla-
kokkal, amelyek gyengítik, széttördelik a 
tetőformát!

A tetősíkablak szintén ide illő, nem zavaró 
megoldás.

A tetőablakokat lehetőleg ne a homlokzat 
síkjának folytatásaként, hanem a tetőben 
úsztatva helyezzük el. Ez azonban ne 
legyen nagyobb, mint ami egy ablak szá-
mára szükséges tetőkiemelés.

Az oromfalas tömegalakítás lehetősé-
get kínál a tetőteret bevilágító ablakok 
nyitására.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, OROMZATOK

Az utca felőli oromzatos forma talán a 
legmarkánsabb összetevője Hanfland 
arculatának. Érdemes a továbbiakban is 
ragaszkodni hozzá: ne törjük meg az utcai 
homlokzat síkját! Az utcai homlokzat 
alaprajzban ne legyen tördelt vagy íves, 
loggiát ne helyezzünk, erkélyt ne építsük, 
az eltérő szintek homlokzati síkja essen 
egybe! Az udvar felé néző hosszanti hom-
lokzat szabadabban formálható.
Az oromfal előtt szoknyaszerűen végigfu-
tó tetősáv ne kerüljön az oromzatra – ez a 
máshol tradicionális megoldás itt idegen.

A csobánkai épületek oromfalait jellemző-
en úgy alakítják ki, hogy azok csak a tetőig 
futnak fel, a tető pedig kifut az oromzatok 
síkja elé.

Egy épületen több oromfal esetén az 
oromzatok kiképzése ne térjen el. Szer-
kezetben, a tető vagy az oromfal túl-
nyújtásában, a csonkakonty meglétében 
vagy hiányában legyen azonos az összes 
oromzat.

A Kárpát-medencében a hagyományos 
nyílásforma álló téglalap.
Hanfland új beépítésű terület, korszerű 
házakkal, de a tradícionális nyílásarányok 
alkalmazására itt is törekedni kell!
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ANYAGOK

A Hanflandra – és Csobánkára – leginkább jellemző homlokzatburkolat a vakolat, de a finom, sík felületű tégla is elfogadható.
Hanfland Csobánka új építésű, kertvárosias, nem falusias településrésze. Itt hiteltelennek, mesterkéltnek tűnnek a népies meg-
munkálást imitáló felületek, mint amilyen az egyenetlen felületű tégla vagy szabálytalan szélű és fűrészelt felületű fa.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Hanfland

Az épülettömeg tagolásával összhangban 
az alárendelt, a fő épülettömeget kiegé-
szítő kisebb épületrészek eltérő homlok-
zati burkolatot kaphatnak.

Ugyancsak ki lehet emelni eltérő anyaggal 
egyes elemeket (pl. nyílások szemöldöke, 
kerete), de ekkor is tartsuk be azt, hogy az 
eltérő anyag ne legyen túl rusztikus.

Fát nem javasolt fő homlokzatburkolat-
ként alkalmazni. Megjelenhet úgy, hogy 
fa szerkezetet teszünk részben láthatóvá 
(tipikusan a fedélszék), vagy egyes kisebb, 
a fő tömeget kiegészítendő épületrésze-
ket emelünk ki fa burkolattal.

A betont, üveget (nyílászárókon kívül) és 
fémet lehetőleg csak kiegészítő szerke-
zetként, kis mennyiségben alkalmazzunk, 
alárendelve azokat a fő homlokzatburko-
latnak.

A vakolt homlokzatok színei legyenek te-
lítetlenek és világosak. Leginkább javasolt 
a fehér vakolat vagy a meleg földszínekbe 
hajló (sárgás, barnás, vöröses, szürkés) 
tört fehér szín.

A vakolatot finom síkbeli kiemelésekkel 
lehet díszíteni. Síkbeli kiemeléseknél al-
kalmazhatunk   enyhe színbeli eltéréseket.
Ugyanakkor síkban tartott vakolt felületet 
általában nem célszerű eltérő színekkel 
osztani.
Az erős textúrájú vakolatok kerülendőek.   

A téglaburkolat itt kevésbé elterjedt, de 
szintén ide illő megoldás. Mindenképp 
ügyelni kell arra, hogy sima felületű, egye-
nes élű téglát alkalmazzunk, és kitöltött, 
síkra hozott fugával rakjuk.

Megfelelő a tégla bármely természetes 
színe, de kerülendő a fehér mészhomok 
tégla.

Tetőn a cserép bármely természetes 
árnyalatában alkalmas fedés.
Megfelelő a hornyolt cserép, egyenes 
vagy hódfarkú végződéssel, de ide nem 
illő a barát-apáca fedés és ehhez hasonló, 
erősen domborodó elemekből készülő 
fedés.

A vékony fémlemez (bádog) fedések hasz-
nálata nem javasolt, hiszen a hanflandi 
házak szinte kivétel nélkül cserépfedé-
sűek. Természetes (szürkés) színekben 
azonban kiegészítő szerkezetként (pl. 
oromfal és tetőfelépítmények fedése) 
szükséges elem, valamint korcolt (nem 
táblás, elemes formájában) kiegészítő 
épülettömeg kishajlású tetején is elfogad-
ható.

Kerülendő a kevésbé igényes vagy a 
Hanflandon elő nem forduló fedések 
használata, mint pl.  bitumenes lemez, 
szálcement és hullámpala.
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KERÍTÉSEK

Hanflandon a telkek és a beépítések 
szerkezetéből fakadóan a kerítések 
elhagyhatatlan és hangsúlyos elemei az 
utcaképnek.

Kerülendő a teljesen tömör kerítés. 

Drótháló, nádfonat nem alkalmazható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a belátást 
csökkenteni akarjuk, ezt növényzettel 
tudjuk szép, elegáns és egyszerre barát-
ságos, ide illő módon megtenni.

Pillérből és mezőkből álló kialakítás ese-
tén a pillérek anyaga lehet beton, vakolt, 
tégla, kő, de mint a homlokzatoknál, itt is 
elsősorban finom, nem nyers, nem ruszti-
kus formában. A mező lehet fém vagy fa, 
de mindig áttörve.  
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ÁTALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK

Csobánka Pilisvörösvár felé eső külső területein három olyan többé-kevésbé elkülönülő terület van, ahol az ófalut, eredeti telepü-
lésmagot övezve a gyümölcsösök, zártkertek (és a hozzájuk kapcsolódó kisebb épületek) helyén először hétvégi házak, nyaralók 
kezdtek megjelenni, majd az utóbbi egy-két évtizedben már lakóházak veszik át a helyüket. Mindez vegyes és folyton változó képet 
ad e településrészeknek, de az átalakulás a családi házas beépítés felé mutat.

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

Az átalakuló területek beépítése megle-
hetősen változatos, ám az elmondható, 
hogy mindig van előkert (a belső területek 
felé általában kisebb, kifelé tágasabb), 
illetve – a többi településrész többségétől 
eltérően – a házak elsősorban szabadon 
álló módon állnak telkükön.
Forgassuk az épületet keskeny oldalá-
val az utca felé. Keskeny telkeknél vagy 
viszonylag nagy épület esetén is ez bizto-
sítja az udvar jó kihasználását.

Elvétve a hagyományoshoz, azaz az Ófa-
luban jellegzeteshez nagyon hasonló be-
építés maradt fenn: eme házak az oldal-
határon állnak, hosszúkásak, szélességük 
kicsi, rövid oldalukkal az utca felé néznek 
és feléje csak kis előkertet tartanak. Ilyen 
beépítések szomszédságában javasolt a 
hasonló telepítés, az egyéb előírások adta 
keretek között.

Az utca felöli homlokzatok pozíciója válto-
zó, ugyanakkor a legtöbb esetben a köz-
vetlenül egymás közelében álló házaknál 
nagyjából egységesek. Igazodjunk mi is a 
szomszédokhoz! Utcai telekhatáron álló 
házat semmiképp se tervezzünk!
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TEREPALAKÍTÁS

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

Bár eltérő meredekséggel, de az átalakuló területeken szinte mindenhol, számolni kell a terep lejtésével. A telek lejtését tekintsük 
olyan adottságnak, amit az épület megformálása során előnyösen lehet kihasználni!

Az épület telken való pozícióját úgy hatá-
rozzuk meg, hogy a lehető legkevesebb 
terepalakítást vonja maga után.
Törekedjünk arra, hogy a szintkülönb-
ségeket ne megszüntessük, hanem 
felvegyük az alsó szint félig földbe való 
süllyesztésével, illetve felhasználjuk sok-
rétűbbé tételéhez, pl. eltérő padlószintű, 
belmagasságú tereknek lehet egyszerre 
kertkapcsolata.

Amennyiben a telek adottságai miatt 
mégis szükséges a terepfelszín megvál-
toztatása, ajánlott megoldás a lakóépület 
részleges bevágása a lejtős terepbe és a 
kitermelt földmennyiség rézsűvel csatla-
kozó leterítése az eredeti terepfelszínre. 
De a szomszédos telkek környezetében és 
a telekhatárokon ekkor sem lehet a kiala-
kult terepadottságokat megváltoztatni!

Nem elfogadható az olyan nagymértékű 
tereprendezés melynek következtében az 
épület teljes egészében terepfeltöltésre 
kerülne, ezáltal feltűnően megváltoztatva 
a környezet eredeti jellegét.

Nem elfogadható az épület földbe vájása, 
zavaróan magas rézsűk és támfalak 
kialakítása sem az épület környezetében. 
Nagymértékű tereprendezések esetén a 
lezúduló csapadék mindig komoly problé-
mát jelent és károkat okoz.
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MAGASSÁG 

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

Az itteni házak magassága változatos, ám kisebb csoportokban vizsgálva többnyire jól 
illeszkednek egymáshoz: a területek magját nagyobb, viszonylag új építésű, többszin-
tes és tetőtér beépítéses házak csoportjai adják, de elvétve találunk hagyományos, 
egyszintes házakból álló zárványok, a külső peremterületeken pedig az alacsonyabb, 
nyaraló jellegű épületek és kisebb lakóházak a jellemzőek.

Vegyük figyelembe a közvetlen környezet 
eddig kialakult képét a szomszéd épüle-
tek méreteit, magasságait! Kerüljük az 
alacsony, de terjengős, nagy alaprajzú, 
illetve a keskeny, ám magas épületek 
elhelyezését!

Kisebb magasságú épületek között 
kétszintes házat gondosan kell formálni 
és terepre illeszteni, arányait megválasz-
tani: kerüljük a nagy épületszélességet, 
a tető térdfalas beépítését, az alsó szint 
pedig – amennyiben a terep adottságai 
ezt lehetővé teszik – csak a lejtő alja felé 
eső oldalon kerüljön teljes egészében a 
terepszint fölé.
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Ne alkalmazzunk olyan díszes, cifra épü-
letrészeket, formákat, amelyek jellem-
zően városias villák megoldásait idézik 
fel. A díszes tetőablakok, tornyok, illetve 
összességében a tetőfelépítmények bur-
jánzása kerülendő. 
Ugyanígy nem elfogadható manzárdtető 
vagy az ahhoz hasonló tört lejtésszögű 
tetők építése.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

A tető hajlásszöge a hagyományos 
35-45°. Apró, jellemzően nyaraló jellegű 
házaknál (és kizárólag a peremterületek 
környezetében, az Ófaluval közös utcakép 
részeként nem) elfogadható a hagyomá-
nyostól jobban eltérő (kis hajlású, befelé 
lejtő, aszimmetrikus, egyedileg megmoz-
gatott stb.) tető.

Elfogadható lehet némileg kisebb haj-
lásszög (~25-35°) ott, ahol az oromzat 
utcáról nézve nem jelenik meg karakteres 
elemként, például rejtettebb, hátrébb 
húzott vagy a telken keresztbe fordított 
tömeg esetén. Illetve elfogadható kisebb 
hajlású tető a fő tömegnek alárendelt 
épületrészeken.

TETŐ

Törekedjünk az egyszerű tetőformákra! A 
legjobb megoldás itt is a nyeregtető.
A kontyolt tető kerülendő, ám a cson-
kakonty szépen lágyíthatja az épület 
formáját.

Félnyeregtető is alkalmazható, amennyi-
ben az nem eredményez nagy gerincma-
gasságot – tehát alapvetően kis épület-
szélesség esetén.

A tetőformát tartsuk meg egyszerűnek: 
ne legyen túlságosan tördelt, ne legyenek 
benne fölösleges ugrások.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Az átalakuló településrészek házai rend-
szerint utcára néző oromzattal épültek. 
Ez javasolt megoldás új épületek esetén 
is, különösen, ha a szomszédos házak 
közt ez általános.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

A zöld környezet és a terep nyújtotta 
kilátás miatt az épületekhez kapcsolt nyi-
tott-fedett terek nagyban növelik a házak 
értékét. Ez a hagyományos, oldalhatáron 
álló, elnyújtott, nyeregtetős típusú háznál 
leginkább oldaltornácként jelenik meg, 
míg az újabb házak méretéhez, tömegé-
hez, arányaihoz más jellegű, de szintén az 
épülethez szervesen kapcsolt terasz illik. 

Ugyancsak jellemző a nyílások álló tég-
lalap formája. Törekedjünk az Ófaluban 
megszokott nyílásarányok alkalmazá-
sára, legalább az utca felöli homlokza-
ton! Nagyobb felületű vagy más arányú 
ablakokat leginkább a telek belseje felé 
nézően helyezzünk el, de ez esetben is 
javasolt a nyílások osztása az említett 
arányoknak megfelelő részekre.
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Ezen a településrészen a kisméretű, nya-
raló jellegű házak esetében (de elsősor-
ban a peremterületek felé) elfogadható a 
teljesen fával vagy kővel burkolt épület. A 
kő és a téglaburkolat lehet rusztikusabb 
is.
Fehér mészhomok tégla nem elfogadható.
A kövön és téglán túl a fát, a betont, az 
üveget, a fémlemezt és egyéb hasonló 
burkolatokat alapvetően csak kiegészítő 
elemként, egy-egy épülettömeg vagy 
szerkezet kiemelésére használjuk.

A fa megmutatásának másik jellemző 
módja a valós épületszerkezetek (pl. 
fedélszék) láthatóvá tétele. Ugyanakkor 
kerüljük a durva megmunkálású, rusztikus 
hatást keltő, illetve a fa szerkezeteket, pl. 
boronafalakat imitáló, de pusztán díszí-
tést szolgáló fa burkolatokat.

Tető fedésére a cserép bármely termé-
szetes árnyalatában alkalmas.
Megfelelő a hornyolt cserép, egyenes 
vagy hódfarkú végződéssel, de kerülendő 
a barát-apáca fedés és ehhez hasonló, 
erősen domborodó elemekből készülő 
fedés.

A fémlemezfedések korcolt formában, 
természetes szürke színben, kiegészítő 
épületszerkezetek (pl. tetőfelépítmények) 
fedéseként megfelelőek. Kisebb épület-
részeken, különálló melléképületeken is 
elfogadhatóak, de teljes épület fedé-
seként csak az olyan külső területeken 
alkalmazzunk, ahol már nem érvényesül a 
cserépfedések egységes képe.
Kerülendő a táblás a bitumenes lemez, 
szálcement, és palafedések minden 
formája.

ANYAGOK

Homlokzatburkolatokat tekintve az át-
alakuló területek a településmag szerves 
folytatásai: az épületek túlnyomó többsé-
ge vakolt.
Elfogadható a finomabb vagy az erősebb 
textúrájú, a síkban tartott vagy díszített, 
tagolt, a modernebb megjelenésű vagy 
a kézzel felhordott, rusztikus vakolat is, 
de régi, hagyományos házak közvetlen 
környezetében ne alkalmazzunk azokétól 
erősen eltérő vakolatot! A vakolt felület 
jellege minden esetben legyen összhang-
ban az épület megjelenésével!
A vakolt homlokzatok színei legyenek te-
lítetlenek és világosak. Leginkább javasolt 
a fehér vakolat vagy a meleg földszínekbe 
hajló (sárgás, barnás, vöröses, szürkés) 
tört fehér szín. Síkban tartott vakolt fe-
lületen az eltérő színekkel történő osztás 
nem javasolt.
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KERÍTÉSEK

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Átalakuló lakóterületek

Az átalakuló területeken a vegyes beépí-
tésnek megfelelően az alkalmazott ke-
rítések nagy változatosságot mutatnak. 
Azonban teljesen tömör kerítésre nem 
találunk példát, így az kerülendő! Kivételt 
képez ez alól az, amikor a kerítés tám-
falul szolgál. Anyaga ekkor kő vagy tégla 
lehet, mindkettő esetében akár rusztikus 
formában is.
Általános esetben a kerítés legyen áttört: 
átlátható, könnyed megjelenésű.

Pillérből és mezőkből álló kialakítás ese-
tén a pillérek anyaga lehet beton, vakolt, 
tégla, kő, akár finom felületképzésű, akár 
nyers, rusztikus formában.
A mező lehet fém vagy fa, de mindig 
áttörve. Ugyancsak illő a kő, tégla vagy 
egyéb nehéz szerkezetből épített lába-
zaton álló könnyűszerkezetes, azaz fából 
illetve fémből épített kerítés. 
Fa kerítést – akár fém tartószerkezettel 
– építhetünk lábazat nélkül is, azonban a 
csak fémből álló elhatárolás kerülendő.

Drótháló alkalmazása kerülendő, és a 
nádszövet sem elfogadható.
Ha jobban áttört kerítés esetén a belátást 
csökkenteni akarjuk, ezt növényzettel 
tudjuk szép, elegáns és egyszerre barát-
ságos, ide illő módon megtenni.
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KÜLTERÜLET

ERDŐGAZDASÁGI TÁJ

Növényzet

Az erdőgazdasági táj karakterű területen 
csak honos, a tájra jellemző növényfajok 
telepítése elfogadott. Oszlopos, formára 
nyírt tűlevelű, pikkelylevelű örökzöldek 
telepítése tájidegen, kerülendő.

Telepítés, tömeg, tető

Az erdőkben csak kivételesen helyezhető 
el épület és csak turisztikai vagy erdőgaz-
dálkodáshoz kapcsolódó rendeltetéssel. 
Ezek tervezésekor a tájba illesztés egyedi 
meggondolásai alapján kell az épületet 
telepíteni és tömegét megformálni.

Erdőgazdasági területen többszintes épü-
letek nem elfogadhatóak, tetőtér beépítés 
lehetséges.

Tető kialakítása magastetővel történjen, 
lapostető vagy 35° hajlásszögűnél kisebb 
hajlású tető nem elfogadható.

Anyaghasználat, szín

Az erdőkben szükségszerűen megjelen-
nek erdészeti létesítmények, (pl: vadete-
tők) vagy a turistákat szolgáló pihenőhe-
lyek berendezései.

Az építmények, berendezési tárgyak 
(padok, asztalok, esőbeállók) lehetőség 
szerint fából, fa szerkezettel készüljenek, 
egyéb megoldás esetén fa borítás készí-
tése javasolt.

Építőanyagok közül természetes anyagok 
használata ajánlott (például fa, terméskő, 
tégla), tetőfedésnek szintén természetes 
anyagot (cserepet, fazsindelyt) javasolt 
választani.

Útburkolatok kialakítása során a szórt 
burkolatokat előnyben kell részesíteni. 
Épületek, építmények közvetlen kör-
nyezetében vízáteresztő, környezethez 
illeszkedő színű, lehetőleg terméskő vagy 
tégla burkolatok kialakítása javasolt.

A külterületen húzódó erdők többnyire természetvédelmi és közjóléti rendeltetésű-
ek. Beépítés nem jellemző. A meglévő épületek, építmények tájba illeszkednek, ez az 
állapot a jövőben is megőrzendő, követendő. 
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MEZŐGAZDASÁGI TÁJ

Telepítés, tömeg, tető

A tájban már meglévő birtokközpontok 
kedvezőtlen, tájképet zavaró épületeinek, 
építményeinek tájba illesztése növény-
telepítéssel (fásítás, fasorok telepítése) 
segíthető.

Új épület elhelyezésekor a tájba és a 
terepre illesztés szempontjai a megha-
tározóak. A domborzatnak a beépítésre 
alkalmas részén, de nem kiugró, kimaga-
sodó helyen keressük az épület helyét. Az 
épületre nyíló rálátások olyanok legyenek, 
hogy az épület ne kerüljön a horizont 
vonala fölé. Az épület egyszerű tömeg 
legyen, túlságosan tagolt, tördelt tetőfe-
lület nem ajánlott.

A mezőgazdasági területen többszintes 
épületek nem elfogadhatóak, tetőtér 
beépítés lehetséges.

A külterületen húzódó erdők többnyire természetvédelmi és közjóléti rendeltetésűek. Beépítés nem jellemző. A meglévő épületek, 
építmények tájba illeszkednek, ez az állapot a jövőben is megőrzendő, követendő. 

Anyaghasználat, szín

A természetes anyagok használata aján-
lott (fa, terméskő, tégla), melyek esetle-
ges színezése világos, pasztell földszínek-
kel elfogadható.
A tető legyen magastető, fedésére 
természetes anyagok használhatóak 
(cserép, fazsindely).

Részesítsük előnyben a szórt útburko-
latokat, egyéb esetekben vízáteresztő, 
környezethez illeszkedő, világos színű, 
lehetőleg terméskő vagy tégla burkolat 
kialakítása javasolt.

Kert

Honos, a tájra jellemző növényfajok tele-
pítése javasolt. Oszlopos, formára nyírt 
tűlevelű, pikkelylevelű örökzöldek telepí-
tése tájidegen, nem elfogadott. Előnyben 
részesítendők a haszonkerti növények, 
gyümölcsfák, virágzó lombos cserjék, 
egynyári növények telepítése.

Kerítés

A Hosszú-hegyen található hétvégi házak 
esetében többnyire könnyed, áttört 
szerkezetű kerítések vannak, ennek meg-
felelően a területen továbbra is hasonló 
kialakítású kerítések építése javasolt. 
Vaskos pillérek, tömör falak, lábazatos 
kerítések építése kerülendő. Anyaghasz-
nálatnál előnyben részesítendő a fa. Drót-
kerítés alkalmazása elfogadott, ebben az 
esetben a kerítés növényzettel történő 
befuttatása, takarása ajánlott.

A kerítések térhatároló funkcióját jól meg-
választott növénytelepítéssel lehet segí-
teni. A kerítés élő sövényből is készülhet, 
ilyen esetekben figyelni kell a növényfaj 
helyes megválasztására, hogy jól záródó, 
dúslombozatú, nyírható fajtát válasszunk.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Külterület
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TAVAK

HONVÉDSÉGI TERÜLET

A település szélein található tavak 
környezetében törekedni kell a vízpart 
természetes növényzetének megőr-
zéséről, felújításáról, partfal megfelelő 
kiépítéséről. 
Növénytelepítés során a területre 
jellemző vízparti növényfajok telepítése 
elfogadott.
Építmények (stég, horgászállás), utcabú-
torok kialakítása fával történjen.
A Határréti-tó partján kijelölt szabadidős 
terület beépítésekor a tájba illeszkedő, 
a terep megbontása nélkül e terepre 
helyezkedő kis tömegű épületek elszórt 
elhelyezésére kell törekedni.
Természetes építőanyagok használata 
(fa, homokkő, mészkő, terméskő, tégla), 
és 35-45 fokos hajlásszögű, természe-
tes (fazsindely, cserép) anyaghasználatú 
magastető vagy zöldtetőként kialakított 
lapostető alkalmazása javasolt.

A Honvédelmi gyakorlótér cserjésedő 
gyepes területein keletkezett tájsebek 
rekultivációjáról gondoskodni kell, a terü-
leten található értékes növényállomány, 
bekötő út menti fasor védendő.
A tájban már meglévő, kedvezőtlen, táj-
képet zavaró épületek, építmények tájba 
illesztése növénytelepítéssel (fásítás, 
fasorok telepítése) segíthető.

6. Építészeti útmutató - Településrészek  I  Külterület
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KERTEK

A Csobánkát körülölelő erdőkben elsősor-
ban lombos cserje- és fafajokkal (tölgy, 
csertölgy, hárs, sajmeggy, som, galago-
nya, vadrózsa, stb.) találkozhatunk, míg a 
patakok menti völgyekben ligetekkel (fe-
hér fűz, éger) tarkított, vadvirágos gyepek 
látványában gyönyörködhetünk. 

A virágokkal pettyezett zöld kertek 
látványa a településkép szerves részei, 
ezért javasolt a tájra jellemző, elsősorban 
lombos fák és virágzó cserjék, évelők 
ültetése. A jól megválasztott növények 
tavasszal virágukkal, ősszel termésük-
kel, míg télen ágrendszerükkel, örökzöld 
lombjukkal is díszítik a kertet, valamint 
a kerítéseken át feltáruló látványukkal 
település utcáit is. 

A gyümölcsfák (pl. eperfa, alma, dió, birs), 
hárs, juhar vagy tölgy, örökzöldek közül 
a tiszafa, borbolya félék a hangsúlyos 
pontjaira ültetve, hosszú időn át a kert 
meghatározó növényei lesznek. Cserjék 
közül jó választás többek között a rózsa, 
borbolya, labdarózsa, mályva, hortenzia 
vagy orgona, melyek látványos virágzat-
tal díszítenek, míg a mogyoró, som, bodza 
sokoldalúan hasznosítható növényei 
lehetnek a kertünknek. Cserjéket érde-
mes kisebb foltokban vagy egyedülállóan 
ültetni.
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Tájtól idegen megjelenésük miatt kerü-
lendők a katonás sorba ültetett tuják, 
egyéb oszlopos habitusú lombkoronát 
növelő vagy túlzottan szabályos formára 
nyírt örökzöldek, melyek mesterséges 
látványt keltenek, nem illenek a település 
arculatába.

Előkertekbe, utcai zöldfelületekbe első-
sorban díszítőértékkel rendelkező virágos 
évelőket (pl. zsálya, harangvirág, füzény, 
hagymások, mályva), szoliter cserjéket (pl. 
hortenzia, borbolya, rózsa) telepítsünk. A 
kerítésekre felfutó, a kerítések fölött az 

utcára áthajló, virágokkal, szép lomb-
színnel díszítő növényzet a közterületek 
látványát fokozza. A növények árnyékoló 
hatása miatt, elhelyezésekor érdemes 
figyelembe venni a homlokzati nyílászá-
rókat. 

6. Építészeti útmutató - Általános  I  kertek
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Az előkertekben általában megjelennek 
a közmű becsatlakozások berendezései. 
Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy az épület 
utcáról nyíló látványát ne rontsák. Az 
előkertben takartan, vagy az oldalkertben 
vagy az épületnek a közterület felől nem 
látható részén helyezzük el őket.

Az előkertben a hulladéktároló kukák 
elhelyezése céljából gyakran építenek kis 
fedett építményt. Ez alkalmas a közmű-
bekötések, mérőhelyek elhelyezésére is. 
Az építmény a kerítéssel, kapuépítmény-
nyel épüljön egybe, egységes anyaghasz-
nálattal.

A lábakon álló kerti tető az előkertben 
nem helyezhető el, mert a rendezett 
sorban álló épületek előkertes utcaképét 
zavaróan megbontaná.

6. Építészeti útmutató - Általános  I  kertek
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KÖZTERÜLETEK - UTCÁK, TEREK

6. Építészeti útmutató - Általános  I  közterületek

Csobánkán régebben beépült település-
részein, a domborzati adottságoknak 
köszönhetően kedves, szűk utcák talál-
hatóak, ahol a növényzetnek kevés hely 
jut, ezért jellemzően gyepes szegélyekkel, 
néhol elszórtan dísznövény kiültetésekkel 
találkozhatunk, ahol ezért az előkertek 
szép növényeinek meghatározó szerep 
jut. 

A szűk utcákban a járda és úttest között 
merev vonalvezetésű, örökzöld sövény 
kialakítása nem elfogadott, helyettük 
kisméretű szoliter cserjék (pl. rózsa, 
gyöngyvessző, borbolya) vagy egynyári 
növények, évelők alkalmazása javasolt (pl. 
nefelejcs, mályva, harangvirág, nőszirom, 
szegfűfélék, füzény, gólyaorr).

A Hanfland településrész széles utcáin 
nagyobb tér áll rendelkezésre, ezért a 
házak előtt van lehetőség kisebb díszfák, 
nagyobb méretű virágzó cserjék telepíté-
sére (pl. hortenzia, labdarózsa, jezsámen), 
melyek ezen a településrészen nem 
hatnak kirívónak. 
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A településen meglévő fasorok pótlásá-
nál a fasor egyedivel megegyező fafaj 
telepítése, míg új fasor telepítése esetén 
őshonos, a környezethez, környező növé-
nyekhez illeszkedő habitusú, méretű fajok 
választása ajánlott.

A település közterületein sehol nem elfo-
gadott a településképbe nem illő parko-
lást akadályozó sziklák kihelyezése. 

A csobánkai környezethez, épületek-
hez a fából, műkőből vagy terméskőből 
kialakított, alacsony növényládák jobban 
illeszkednek, míg az ezekbe telepítendő 
lágyszárú növények (pl. füzény, ősziró-
zsa, tatárvirág, margaréta, szegfűfélék) 

a környező rétek színes vadvirágainak 
hangulatát segíthetnek felidézni.

Utcabútorok, információs táblák kivá-
lasztása során törekedni kell az egységes 
települési arculat kialakítására, természe-
tes anyagok használatára. A közterületi 
berendezések típusának, méretének 
megválasztása során a környező beépítés 
léptékét, építészeti arculatát, meglévő 
növényzetet figyelembe kell venni - ke-
rülni kell a magas, kirívó kialakítású, színű 
berendezéseket.

Közterületi rendezvények alkalmával fel-
állított ideiglenes pavilonok, árusítóhelyek 
szerkezeti és felületi anyaga kizárólag 
természetes színében megtartott fa le-
het. Zöldfelületet érintő elhelyezés esetén 
a meglévő növényzet védelme elsődleges 
szempont kell, hogy legyen. A növényze-
tet érintő esetleges sérülések kezeléséről, 
helyreállításról gondoskodni szükséges. 

Csobánka belterületén keresztülhala-
dó Dera-patak, illetve a Kovácsi-patak 
mentén a növénytelepítés során vízpartot 
jelző növényfajok (pl. fűzek, nyárfa, nád, 
sás, sásliliom) alkalmazása javasolt, ezzel 
is hangsúlyozva a víz jelenlétét a telepü-
lésszerkezetben.

6. Építészeti útmutató - Általános  I  közterületek



84

REKLÁMOK

A falu főutcája mentén vagy elszórtan 
más utcákban is a boltok, vállalkozások 
reklámozása, cégtáblájuk megjeleníté-
se fontos igény, de kialakításuk során a 
településképi szempontokat is figyelembe 
kell venni.

A reklámhordozók ne kerüljenek az épület 
tetőszerkezetére, hanem csakis az épület 
utcára néző homlokzatának felületére.

Új épület építése esetén a reklámhordozó 
helye, kialakítása is legyen a terv része!
A tömör (ablakok, ajtók nélkül számított) 
homlokzatfelületnek legfeljebb egyne-
gyed részét fedje reklámhordozó. Kiterje-
dése, elhelyezkedése legyen összhangban 
a homlokzat tagolásával, ne takarja el 
azokat, igazodjon a nyílásrendhez.

A reklámhordozó színe lehet élénk, 
de többféle szín alkalmazása esetén 
törekedni kell a színek harmóniájára. Az 
átmeneti színek alkalmazásával vonzó, 
barátságos és igényes árukínálatra job-
ban utaló reklám alakítható ki.

Fontos, hogy az üzletbe a kirakaton, 
ablakon, üvegezett ajtón keresztül be 
lehessen látni, ezért az üvegfelületeket ne 
fedje matrica vagy egyéb nem átlátható 
felületű dekoráció, reklám.

6. Építészeti útmutató - Általános  I  reklámok
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ÉPÜLETRE TELEPÍTETT MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Az épületgépészeti berendezések, mint 
például a parapet-konvektor, szerelt 
égéstermék-elvezető, parabolaanten-
na, légkondicionáló berendezés kültéri 
egysége és kifolyója vagy egyéb technikai 
berendezés, településképi szempontból 
zavaróak, a vonzó utcaképet rombolják. 
Ezért ezeknek a közterület felőli homlok-
zaton, tetőfelületen való elhelyezése nem 
elfogadható.

Az épület homlokzatán mérőórát, 
elosztóberendezést lehetőleg az utcáról 
nem látható helyre telepítsünk – utcára 
néző homlokzaton, szembeötlő pozíció-
ban mindenképp kerülendő! Javasolt falba 
süllyeszteni és a homlokzat megjelenésé-
vel, a nyílászárók ritmusával összhangban 
kialakítani, eltakarni.

A lakóházakon napenergiát hasznosító 
berendezés (napelem, napkollektor) elhe-
lyezése a következő módokon ajánlott:
- épület tetejére a tetőfedésbe integrál-
tan, vagy a tető síkjával párhuzamosan
- épület falára a közterületről nem látható 
módon
- kerti állványra az építési helyen belül 
a közterületről nem látható módon és a 
hátsókertben

6. Építészeti útmutató - Általános  I  épületre telepített műszakik berendezések
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK

6. Építészeti útmutató - Általános  I  sajátos építmények

Az itt tárgyalandó sajátos építmények körébe az energiaellátás és az elektronikus hírközlés építményei és műtárgyai tartoznak. 
Ezen építményekre vonatkozóan a település nem határozhat meg a település egész területére vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, ahol a sajátos építmények (légvezetékek, hírközlési 
építmények) nem helyezhetők el. Ugyanakkor meg kell jelölni az elsősorban alkalmas területeket is.
Az energiaellátás és az elektronikus hírközlés építményei gyakran jelentősen befolyásolják a településképet, tájképet, ezért elhe-
lyezésük során különös figyelmet kell fordítani a megfelelő telepítési helyszín megválasztására, a tartó szerkezet és kapcsolódó 
építmények tájba illesztésére. 

Csobánkán a vezeték nélküli elektroni-
kus hírközlés építményei közül az önálló 
tartószerkezetre telepített antenna 
számára nem alkalmas:

- a belterület
- Oszoly szikla környéke

Nem önálló tartószerkezetre telepített 
antenna azonban a helyi értékvédelmi te-
rületen belül meglévő épületre, építmény-
re, templomok harangtornyába elhelyez-
hető, ha takarásban, azokhoz illeszkedő 
formai kialakításban készül. A belterület-
nek a helyi értékvédelmi területen kívül 
eső részén meglévő épületre, építményre 
úgy lehet elhelyezni, hogy magastetős 
épület esetén a tetőidom legmagasabb 
pontja fölé legfeljebb 2 méter magasan 
nyúljon az antenna és az azt rögzítő 
szerkezet.

Adótornyok elhelyezése ezen kívül nem 
ajánlott védett természeti területen, 
valamint kiemelkedő területeken (domb-
hátakon) és olyan sík területeken, ahol a 
szerkezetek takarását biztosító tájelem 
nem található, de erdő szélén, magát a 
tartószerkezetet takaró fák között elfo-
gadható. Nem javasolt olyan terepren-
dezési munkálatokat igénylő elhelyezés 
sem, amely a táj esztétikai adottságait 
kedvezőtlen módon megváltoztatná.

NEM ALKALMAS TERÜLETEK

A vezetékes elektronikus hírközlés és 
villamos energia ellátás föld feletti légve-
zetékeinek elhelyezésére nem alkalmas 
terület:

- az Ófalu helyi értékvédelem alá vont 
területei, és
- a jelenleg még beépítetlen új fejlesztési 
területek.

Ezeken a területeken föld feletti elosztó-
hálózat rekonstrukciója és új hálózatépí-
tés csak föld alatti elhelyezéssel kivite-
lezhető.



876. Építészeti útmutató - Általános  I  sajátos építmények

A vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
önálló tartószerkezetű építményei szá-
mára elsősorban alkalmas területek: 
- a belterület határhoz közel eső általános 
mezőgazdasági területek foltjai.

Csobánka tájképi környezete kifejezet-
ten értékes, ezért amennyiben technikai 
feltételek engedik, az antennákat a tele-
pítés körzetében már meglévő, alkalmas 
objektumokra (más szolgáltató meglévő 
tornya, kémény, víztorony, kilátó) javasolt 
elhelyezni.

Újonnan létesítendő vezeték nélküli elekt-
ronikus hírközlés tartószerkezet elhelye-
zése számára olyan terület javasolt, ahol 
a tartószerkezetet megfelelő magasan 
takaró növényzet már megtalálható, így 
a tartószerkezet tájba illesztéséhez a 
környezeti feltételek már adottak.
Az adótornyok kialakítása során rácsos, 
ragasztott faszerkezetű adótornyok 
telepítése javasolt, ahol a kapcsolódó 
berendezési tárgyak takarására szintén 
egyedileg tervezett faszerkezet építése 
ajánlott, melynek színezése a fa termé-
szetes színéhez igazodó legyen. Ezen 
szerkezetek egyedi esetekben kilátóként 
is használhatóvá tehetők.

ELSŐSORBAN ALKALMAS TERÜLETEK
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7  JÓ PÉLDÁK



897. Jó példák - Építészet

Ha Hegyalja erdő és domboldal felé eső 
részén akarunk építkezni, ez a ház mintául 
szolgálhat.

Itt, a településmagtól távolabb, az épített 
környezet kevesebb feltétet szab: kötet-
lenebb lehet a telepítés és az anyaghasz-
nálat, szabadabban formálható az épület. 

Mégis mértéktartó a viselkedés, a dönté-
sek megfontoltak:
 - egyszerű, nagy léptékű tömegformálás, 
cifrák nélkül.
 - változatosak az anyagok, az összkép 
mégis rendezett: mindegyik anyaghoz 

egy-egy jól meghatározható hely, szerep, 
funkció rendelődik.
 - A rusztikus, kézzel felhordott vakolat a 
modern, nagy hengeres épülettömegen 
alkalmazva közvetlenséget sugároz, ba-
rátságos légkört teremt, és nem egy pa-
rasztház romantikus utánzását szolgálja. 
Máshol ez a felület oda nem illő lehet!
 - a tömör kerítés a garázs takarásában 
segít, de az udvart, épületet nem fedi.
 - kiterjedt steril pázsit és mesterséges 
elemekből megszerkesztett kert helyett 
mintha az erdőt engedték volna be, annak 
kedvező mikroklímájával, hangulatával, 
jótékony takarásával.

ÉPÜLETEK
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A Hubertusz-telepen épült ház a terepre 
ültetés mintája: az illesztés segítségével 
alig történt tereprendezés, ennek követ-
keztében az épület több szintjén létesül-
hetett kertkapcsolat. Sőt, a kivitelezés 
során részben emiatt is maradhatott 
meg több példány a telek értékét növelő 
eredeti fák közül. 

Befoglaló tömege egyszerű, a teraszok, 
fedett-nyitott terek mégis változatosak. 
Keskeny telekre keskeny, egytraktu-
sos házként épült – ezen a fesztávon a 
félnyeregtető is jó, ide illő megoldás.

7. Jó példák - Építészet

A garázs hangsúlytalan és a hozzá vezető, 
térkövekből rakott út egyben járdaként is 
szolgál: pozitívum a kevés burkolt felület.

Példaértékű az anyaghasználat is. A 
felhasznált tégla nem rusztikus, és össz-
hangban van a megmutatott fa szerkeze-
tekkel, a hagyományos cserép fedéssel.

Az ablakok – a Hubertusz telepen megen-
gedhető módon - ugyan nem a hagyomá-
nyos álló téglalap alakúak, de az utca felé 
nézők osztása mégis felidézi a hagyomá-
nyos formát.
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A Hegyalja közepén, erősen lejtő terepen 
épült ház legfőbb erénye nem csak az, 
hogy a terepviszonyokra építészetileg és 
funkcionálisan is megoldást ad, hanem az 
is, hogy a szintkülönbséget a viszonylag 
nagy épülettömeg elrejtésére is felhasz-
nálja. Az Ady Endre utca túlsó oldaláról el 
lehet fölötte látni a szemközti hegyekre!

Követendő az áttört kerítés, a növény-
zettel való takarás, és a nem rusztikus, 
mégsem szokványos tégla és fa burkolat.

7. Jó példák - Építészet
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RÉSZLETEK

7. Jó példák - Építészet



937. Jó példák - Építészet
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HOMLOKZATOK

7. Jó példák - Építészet



957. Jó példák - Építészet
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ANYAGOK, FELÜLETEK

7. Jó példák - Építészet



977. Jó példák - Építészet



98



99

IMPRESSZUM
CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
  http://csobanka.asp.lgov.hu/
  polgarmesterihivatal@csobanka.hu
  2014 Csobánka, Fő út 1.
  Tel.: +36 26/320-020
Polgármester: 
  Winkler Sándor Józsefné
  polgarmester@csobanka.hu
  Tel.: +36 30/944-4293

SZÖVEG:
  Horváth Krisztina
  Kálmán Kinga
  Pintér Ádám

FOTÓ:
  Balogh Bálint
  Bujnovszky Tamás (82. o. bal alsó)
  Horváth Krisztina
  Kálmán Kinga
  Pintér Ádám
  Sóti Ádám (24. oldal)

SZERKESZTÉS ÉS ÁBRÁK:
  Pintér Ádám

A 2. Pilis fejezet képi és szöveges anyagát a Triskell Építésziroda bocsátotta rendelkezésünkre.

A kiadvány készítése során felhasználásra kerültek a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti 
és Informatikai Nonprofit Kft. által biztosított ábrák, sablonok.

Csobánka, 2017.




