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KASSAI-SZOÓ 
DOMINIKA SAROLTA  

okleveles építész, településmérnök, 
városenergetikus szakmérnök

Ö N É L E T R A J Z
1995 | Érettségi – Móricz Zsigmond Gimnázium - Szentendre
1999 | Diploma – Budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola – településmérnök 
2000 | Diploma – Budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola – építészmérnök 
2008 | Diploma – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  – épí-
tészmérnök 
2013 | Diploma – Debreceni Egyetem, Műszaki Kar – városenergetikus szak-
mérnök
2014 - | Szegedi Egyetem, Földtudományi Doktori Iskola - Phd doktori kép-
zés
2015 | University of Ghotenburg, Campus ösztöndíj, kutatómunka
2011 | Épületenergetikai vizsga 
2012 | Építésügyi vizsga
2013 | Közigazgatási szakvizsga
2014 | Főépítészi vizsga 
2014 | Angol középfokú nyelvvizsga 
1998-1999 | Domiporta studio Kft - településtervező munkatárs
1999- 2016 Triskell Kft - építész munkatárs
2006 - | Dzone studio Kft – építészeti, településkép védelmi munkák, hazai 
és nemzetközi épület és városenergetikai képzések szervezése
2007 - 2016 | Budakalászi Polgármesteri Hivatal – építésügyi, főépítészi 
referens
2015 - | Magyar Főépítészek Egyesület tagja
2017 - 2020 | Kesztölc, Dömös, Pilisszentlászló, Sopronhorpácsi Körjegyző-
ség főépítésze
2019 - 2020 | Budakalász főépítésze

1977-ben születtem Szentendrén. Az 
Ybl Miklós Műszaki Főiskolán 1998-ban 

településmérnöki, 2000-ben építész, 
majd ezt követően 2008-ban a Budapesti 

Műszaki Egyetemen építészmérnöki, 
2013-ban a Debreceni Egyetemen 

városenergetikus szakmérnöki diplomát 
szereztem. Szakdolgozataim között 

szerepel Pilisszentlászló értékvédelme, 
az Óbudai Gázgyár toronyegyüttesének 

újrahasznosítása valamint Debrecen 
város tetőfelületein hasznosítható 

napenergia becslésének módszertana. 
2014-ben felvételt nyertem a Szegedi 

Egyetem Földtudományi Doktori 
Iskolájába. 2015-ben doktori Campus 

ösztöndíjjal a Göteborgi Egyetemen 
kutatómunkát végeztem városi 

napenergiahasznosítás témakörben. 
Tanulmányaim mellett 1998 óta 

dolgozom. Munkáim végzettségeimnek 
megfelelően igen széles spektrumon 

mozognak mind hazai mind nemzetközi 
területen: településkép védelemmel, 

várostervezéssel kapcsolatos 
feladatok, épülettervezés, nemzetközi 

munkacsoport tagjaként épület-, 
városenergetikai, valamint városklíma 

kutatás, hazai és nemzetközi 
konferencia előadások, publikációk. 

2016-ban részt vettem a 
Miniszterelnökséggel Budakalász 

Településképi Arculati próba 
kézikönyvének elkészítésében.

Férjemmel és négy gyermekemmel 
jelenleg Pomázon élek.



 NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PROJEKTEKI
DENZERO nemzetközi projekt, épületenergetika munkacsoport, városi 
napenergia potenciál
EPISCOPE nemzetközi projekt, épületenergetika
IEE UPRESS nemzetközi projekt, 16 modulos városenergetikai képzés 
szervezése

PUBLIKÁCIÓK
• Kassai-Szoó Dominika: Óbudai Gázgyár újrahasznosítása, 2013, 

Építészfórum
• Kassai-Szoó Dominika: Ősi rejtélyek - A budakalászi Kálvária-domb, 

2015, Országépítő folyóirat
• Dénes Eszter, Kassai-Szoó Dominika: Arculati Kézikönyvek – 

Eredmények és feladatok, 2018, Országépítő folyóirat

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK
• Attila Talamon, Tamás Csoknyai Phd, Dominika Szoó: Global solar energy 

trends and the potential of building sector in hungary, XIX. Épületgépészeti 
Szakmai Napok konferencia kötete, ISBN: 978-963-473-624-0, oldal: 43-52., 
2013

• Kassai-Szoó Dominika: Városi napenergia potenciál becslés, 
Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III. konferencia kötet, 
ISBN: 978-963-7064-31-9, oldal: 128-133, 2013

• András Zöld Dsc - Dominika Kassai-Szoó: Effects of energy collecting 
elements on the energy balance of buildings and urban climate, DENZERO 
International Conference proceedings, ISBN 978-963-473-736-0, 2014

• Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált 
integrálásával c. könyv: Kassai-Szoó Dominika: Városi napenergia potenciál 
becslés tetőtipológia alapján, oldal: 41-44., Szerkesztette: Kalmár Miklós, 
ISBN 978 963 05 95 40 7, Akadémiai kiadó, 2014

• Dominika Kassai-Szoó – András Zöld Dsc: Cool Roofs vs Solar Systems, 
Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of 
Sustainable Building Vol. 824,  ISSN: 1662-7482, pp 779-785, doi10.4028/
www.scientific.net/AMM.824.779, 2016 Trans Tech Publications, Switzerland

• Miklós Horváth - Dominika Kassai-Szoó – Tamás Csoknyai Phd: Solar 
Energy Potential of Roofs on Urban Level Based on Building Typology, 
Energy and Buildings, Volume 111, ISSN: 0378-7788, Pages 278-289, 1 
January 2016, 2.88 impact points

F O N T O S A B B  M U N K Á K
 ÉPÜLETEKI

• Budakalász, bölcsőde felújítás
• Dömös, Községháza felújítása

• Ipari épület (Szentendre) 
• Irodaépület (Nadap)

• Nyaralóépület (Csáford)

 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATII
 KÉZIKÖNYVEK (TAK)I 

• Budakalászi Településképi próba 
Arculati Kézikönyv 

• Budakalász, Pomáz, Kesztölc, 
Dömös, Szentendre, Pilisszentlászló, 

Sopronhorpács, Szakony, Und, Gyalóka, 
Répcevis, Zsira, Farád, Acsalag és 

Sopronnémeti Településképi Arculati 
Kézikönyve 

 TELEPÜLÉSKÉPII 
 RENDELETEK (TKR)I

• Budakalász, Pomáz, Kesztölc, Dömös, 
Pilisszentlászló, Sopronhorpács, 

Szakony, Und, Gyalóka, Répcevis, Zsira, 
Farád, Acsalag és Sopronnémeti 

 TÁJEGYSÉGI ARCULATI I
 KÉZIKÖNYVEK (ÉTAK)I
• Pilis Építészeti-Tájegységi  

Arculati Kézikönyve
 • Tokaj és környéke Építészeti-

Tájegységi Arculati Kézikönyve



É P Ü L E T E K



Budakalászi Bölcsőde
A Bölcsőde Budakalász Ófalujának főutcáján, a 

Budai úton található. A használat során jelentke-
ző éppen aktuális igényeket a folyamatos toldoz-
gatás-foltozgatás jellemezte. Az átalakítások -az 
amúgy építészeti értéket nem hordozó- jellegte-

len utcai homlokzatot nem érintette.
Az önkormányzat energetikai korszerűsítésre 
pályázati támogatást nyert, amelyet önerővel 
is kiegészített. A felújítás során a régi belső 

elrendezés kipucolásával és új kialakításával egy 
kényelmesebben használható bölcsődét alakí-
tottak ki. A főbejárat az utcafrontra került, s a 

homlokzati hőszigetelés során az utcai homlok-
zat is új külsőt kaphatott. Az ablakok és ajtó köré 
keretezés került, melyek homlokát a népi hagyo-

mányainkból is jól ismert jelkép, egy-egy éppen 
kinyíló tulipán díszíti, amelyet egy helyi kerámikus 

készített. A főbejárat színes üvegezéssel készült, 
nemcsak a Budai út sváb házainak jellegzetes 

színes üvegeire emlékeztetve, hanem a bölcsődé-
be járó gyermekek tekintetének megörvendezte-

tésére is szolgálnak.

EREDETI

FELÚJÍTÁS

Tervezők: Turi Attila, okleveles építész és Kassai-Szoó Dominika, okleveles építész Kerámia: Varga Ádám  Tervezés éve: 2017. 
Fotó: Kedves Zsófia



EREDETI

ELSŐ FELÚJÍTÁS

Községháza
A Községháza, a XX.század elején úri panzi-
ónak épült. Az idők során komolyabb átala-

kításon esett át: a Duna felé néző verandáját 
befalazták, homlokzatáról az eredeti  

vakolatdíszeket, kerámiákat lepucolták.
Az évek múlásával a Községháza költözhetett 

az épületbe. Az önkormányzat 2018-ban  
energetikai korszerűsítésre pályázati 

támogatást nyert el.   
Ennek köszönhetően újulhatott meg az épület.

A község vezetősége kiemelt figyelmet fordított 
a felújításra, megfogadván minden tervezői 

tanácsomat. Az épület néhai méltóságot 
sugárzó megjelenését az eredeti homlokzati 

díszítések letisztultabb visszaállításával,  
a főbejárat a Duna és egyben a Szent Mihály 

hegy felé néző homlokzatán történő felöli 
homlokzatán történő elhelyezéssel, a főbejárat 

felett elhelyezésével kerámiából készült 
címerrel és a természetes, selymesen fénylő 

kőpala fedéssel igyekeztünk visszaadni.

Tervező: Kassai-Szoó Dominika, okleveles építész  
Kerámia: Varga Ádám 

Tervezés éve: 2017.
Fotó: Kedves Zsófia, Kassai-Szoó Dominika



Dömös, 8 férőhelyes 
mini bölcsőde 

kialakítása a meglévő 
óvoda bővítésével

Dömös önkormányzata a Magyar Falu program 
keretében pénztámogatást nyert mini bölcsőde 

kialakítására.
A meglévő óvoda a Duna és a Szent Mihály hegy 

irányába 1 foglalkoztató termes, külön bejára-
tú bölcsődével került kibővítésre. A bővítmény 

egyszerű homlokzati kialakítását a padlótól szinte 
mennyezetig nyúló kecses, néhol színes üvegezésű 

nyílászárók és az épület K-i és É-i homlokzatát 
körülölelő pergola teszi karakteressé és barát-
ságossá. A bölcsőde saját használatú teraszt is 

kapott, amely akár egy kellemes ebédnek szolgál-
hat helyéül, vagy játékos foglalkozásoknak. Eme 

kellemes helyről pedig csodálatos és meghatározó 
látványt nyújt a magasba emelkedő Szent Mihály 
hegy, amely körül tesz egy nagy kanyart a Duna.

EREDETI

Tervezők: Kassai-Szoó Dominika, okleveles építész és Dankó Kristóf okleveles építész Tervezés éve: 2019.
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Pilisi Építészeti Útmutató – Konferencia tervezett programja 
 
Időpont:  
2016. február 12. 
 
Helyszín: 
Budakalászi Faluház, Kós Károly Művelődési Ház 
2011 Budakalász, Szentendrei út 9. 
(parkolási lehetőség az udvarban) 
 
Program: 
9.00 - 9.30 Regisztráció 
 
9.30 - 9.40 Rogán László, Budakalász város Polgármestere, az esemény házigazdája 
Megnyitó beszéd 
9.35 - 9.45 Füleky Zsolt, Miniszterelnökség, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, a kezdeményezés 
védnöke 
Köszöntő beszéd 
9.45 - 10.00 Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, Szerencs város főépítésze, Főépítész Egyesület (Országos 
Főépítészi Kollégium) elnöke 
Köszöntő beszéd és előadás 
10.00 - 10.15 Turi Attila Ybl-díjas építész, Budakalász város főépítésze, Magyar Építész Kamara alelnöke 
Előadás a Pilisi útmutató céljáról a megváltozott jogszabályok tükrében, illetve a főépítészi munkáról 
 
10.15 - 10.35 Kávészünet 
 
10.35 - 10.50 Krizsán András Ybl-díjas építész, Pula község főépítésze, Balaton-felvidéki építészeti útmutató 
szerzője 
Előadás a Balaton-felvidéki építészeti útmutatóról 
10.50 - 11.00 Dénes Eszter és Kassai-Szoó Dominika építészek 
Előadás a helyi értékvédelemről, a Pilisi útmutató tervezett felépítéséről 
11.00 - 11.30 Beszélgetés a munka tervezett folyamatáról, a terjesztésről és célközönségről 
 
11.30-tól Hidegtálas állófogadás 
 
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük részvételüket az alábbi e-mail címen jelezzék 
legkésőbb február 9-ig: 
kassai.szoo.dominika@budakalasz.hu 
 
Bővebb információ (a fentebb megadott e-mail címen, továbbá): 
Kassai-Szoó Dominika, főépítész referens 
tel.: 70/953 53 75 

Első lépések  
a Pilis térség építészeti  

szemléletformálásában
• Budakalász Önkormányzata 

elhatározza, hogy a Pilis térségében, 
amelynek része Budakalász létrejöjjön 

a települések összefogásával egy 
hiánypótló kiadvány: az építtetőknek, 

hétköznapi embereknek szóló 
építtészeti útmutató.  

Előképül szolgálnak ehhez külföldi 
kézikönyvek és a Balaton-felidéki 

építészeti kézikönyv. 
• A konferencia fő témája a térségi 

minőségi építészeti szemléletformálás 
és a térségi kiadvány koncepcionális 

felépítésének bemutatása volt.  
A kiadvány koncepcióját összeállította: 

Turi Attila Budakalász főépítésze, 
Kassai-Szoó Dominika Budakalász 

főépítész referense és Dénes Eszter 
ProArchutectura díjas építész. 

A konferencián minden meghívott 
település képviseltette magát.  
A meghívott polgármesterek, 

főépítészek egybehangzóan 
megszavazták, hogy nagy szükség van a 

hiánypótló építészeti útmutatóra.

A PILISI TÉRSÉG TELEPÜLÉSEI
A térség településeit tekintve a következők szerint tehetünk csoportosításokat, melyek ka-
rakterükben is elkülönülő jellegzetességeket mutatnak:

▶ földrajzi elhelyezkedés szerint megkülönböztethetünk Duna-menti, a hegység szí-
vében elhelyezkedő hegyvidéki és a Pilis lankáin, völgyi vagy dombvidéki jellegű 
településeket

▶ ez a földrajzi felosztás meghatározza már a külterületek jellegét - erdőterület, ártéri 
erdő, szőlő, gyümölcsösök, illetve szántók – és azok arányát, egyben a táji jelleget

▶ szintén a földrajzi elhelyezkedés meghatározza a helyi anyaghasználatot (a bányá-
szott kő, a kő megjelenése, illetve homloktaton előforduló aránya, hegyvidéki terü-
leten a fa használata)

▶ az adott település arculatát legjobban meghatározó nemzetiségi hagyomány(ok) sze-
rint (szerb, sváb, szlovák)

▶ végezetül az adott település térségben ellátott szerepe, stratégiai súlya (királyi szék-
hely, járási központ, oktatási központ, a bakancsos turizmus kiindulópontja, a térség 
kapuja, város, község vagy falu stb.) szerint. Ennek jelentőségét a közterületek alakí-
tásában látjuk igazán.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a fenti különbségtételben bizony átfedések vannak, 
hiszen több település egyaránt rendelkezik hegyvidéki és vízparti karakterrel, egy települé-
sen belül több nemzetiség építőhagyománya is markánsan megjelenhet. Az egyes települé-
sek szerepe a történelem során többször változhatott. 

Bár karakterükben a fentiek szerint elkülönülnek, e települések számos közös jellemzővel 
(egykori királyi erdő és kolostortáj, mint összefogó keret, hasonló településszerkezet, azonos 
alap háztípusok, pincék, külterület jellege, nemzetiségek, tájhasználat és táji keret) bírnak, 
mindamellett, hogy a közös történelmi múlt is számtalan ponton összeköti őket. Vannak 
települések, ahol a falusias karakter a domináns, míg másutt megjelenik a kisvárosias beépí-
tés. Egy településen belül megjelenhet hegyvidéki és vízparti jelleg is. 
Az egyes tájhasználati különbségeket és azonosságokat valamint a településszerkezeti sa-
játosságokat az előbbi fejezetekben tárgyaltuk, a soron következő fejezetben az építészeti 

JELMAGYARÁZAT
 DUNA MENTI TELEPÜLÉSEK
 PILIS "SZÍVE" TELEPÜLÉSEK
 PILIS "LÁBA" TELEPÜLÉSEK

arculatra, különösképpen a közös vonásokra kívánunk rá-
világítani. Adott esetben kiemeljük az egyéni arcéleket, azok 
kibontása azonban az adott település arculati kézikönyvé-
ben kerül ismertetésre.

48 PILIS RÉGIÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV 49

A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEI

2016. FEBRUÁR 12.:  
I. PILISI KONFERENCIA  

23 TELEPÜLÉS RÉSZVÉTELÉVEL
SZERVEZÉS: BUDAKALÁSZ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
TURI ATTILA FŐÉPÍTÉSZ ÉS  

KASSAI-SZOÓ DOMINIKA FŐÉP. REFERENS
FŐVÉDNÖK:  MINISZTERELNÖKSÉG
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BUDAKALÁSZ BEMUTATÁSA
Turi Attila főépítész írása

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – idézzük egyetértőn Tamási Áron híres mondatát. Igen, 
mindannyian egy otthont, világunk közepét szeretnénk megtalálni, megvalósítani, kialakítani, ami nem csak megvéd 
a természettől, biztosítja a lakhatást, de több ennél, belső harmóniánk, életünk színtere, védett, saját világunk. Mi hát 
ez az otthon? A négy fal csupán, vagy a kert, a kerítéssel határolt telek? De az utcát, a városrészt is „mi utcánknak, mi 
városunknak” nevezzük, mert a közösségben lehet lakni, a lakhatás feltételez egy csoportot, így kulturális közösséget, 
melyben egészséges arányban keverednek az igazodás és az egyéniség jegyei.

2

Amikor otthonunkat kialakítjuk, 
praktikus, és legalább annyira fontos 
lelki igényeinknek teremtünk keretet, 
utóbbiaknak kifejező formát. A forma 
tartalma pedig a harmónia, a belső 
rend, melyet képesek vagyunk a 
bennünk élő archetípusok segítségével 
érzékelni. De ez az őskép helyhez is 
kötődik. Köze van a hely szelleméhez, 
hangulatához, része egy nagyobb 
egésznek: tájegységnek, földrajzi 
helynek, esetünkben a Kárpát- vagy 
Pannon-medencének. 

Ahhoz, hogy otthon legyünk nem elég 
saját házunkat, kertünket otthonunkra 
figyelmet szentelnünk, mert  - más lép-
tékben , más gesztusokkal –ezt várjuk 
el a település  közösségének életterétől 
is. Azt szeretnénk, hogy az utcákon 
járva érezzük azt a sajátos ízt, módit, 

„..mert naponta megküzdünk a valóságban élő archetípus tapasztalásáért, mert nem lakni és fogyasztani jöttünk a földre, hanem élni. 
Mert az élet az emberek világossága..”

„Rálátás kell az építészetre. Az életünk 
nem „praktikus”. A természethez való 
viszonyunkat is megelőzi egy ősi állapot. 
Ez az ősi állapot az elhagyott „égi” város. 
Ezt keressük a természetben, testünk 
„templomában” erről álmodunk. Ide 
kéredzkedünk föl. Az emlékek, az analógiák, 
a hasonlóságok mögött romlatlan 
eredetünk és jövőnk képei állnak. Ezt kell az 
építészetnek megvalósítania körülöttünk.”

Makovecz Imre 

4. 

5.  

mely csak a miénk, mely csak itt van, egyszeri és megismételhetetlen, állandó 
változásában is kifejezi azt a sajátos maradandót, mely csak itt jöhetett létre.  Ez 
a helyidentitás alapvető és fontos része életünknek, ezt óvjuk és ezért ha változ-
tatunk környezetünkön  igényeinket igyekezzünk összhangba hozni a közösséget 
megtartásához nélkülözhetetlen  helyidentitással. Annak érdekében, hogy mind 
a megalapozott történeti múlttal, kultúrával rendelkező közösség és az építtetői 
igények összhangba kerüljenek javasoljuk, hogy vegye figyelembe a következőket 
építési, környezetalakítási szándékának kifejtése közben:

– telekválasztás előtt tájékozódjon a 
terület sajátos tulajdonságairól (széljá-
rás, benapozás, szabályozás, fejlesztési 
kilátások)
– Ház csak természeti környezetben 
létezik, az épülethez a  telekhasználat  
és növényzet is tartozik
– Budakalászon a lakó épületek  anyag-
használatánál, színezésénél a termé-
szet, környezet adottságai a mérték-
adók: természetes anyagok használata 
elvárt ( világos kő, égetett tégla, vakolat, 
fa burkolat, égetett agyagcserép termé-
szetes színekben)
– Budakalászon a lakóépület fő tö-
mege égetett agyagcseréppel fedett 
magastető, min. 350-os hajlásszöggel, 
esetenként ennél alacsonyabb hajlás-
szögű mellé tömeg  lezárással
– Budakalászon a lakóépület fala döntő 
többségében vakolt, a textura változa-
tos (sima, rusztikus, kapart, stb), a szín 
a fehér természetes föld színnel tört 
árnyalata vagy természetes föld szín 
( nyers agyag, homok)
– Budakalászon a lakóépületek lábazata 
világos színű kő vagy természetes színű 
tégla, újabban természetes színű
– Budakalászon –mint máshol is- elő-
deink egyszerre voltak praktikusak és 
elegánsak. Egyszerű, tartós, termé-
szetes anyagokból építettek házat, de 
a közösség felé megmutatták a helyi 
szokáshoz illeszkedve saját arculatukat
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ÖRÖKSÉGÜNK

Budakalász természeti adottságai, történelmének sokszínűsége, különböző 
nemzetiségű lakóinak együtt élése adja azt az identitást, ami épületei, közterü-
letei szintjén is kifejeződik.

3
A Kálvária-domb alatt álló  Szent 
Gábriel arkangyal Szerb ortodox 
templom 1752-ben épült, az első, 
Szent György tiszteletére emelt, 
fából készült szerb templom helyett. 
A barokk stílusú templom műemléki 
védelem alatt áll, copf stílusú 
ikonosztáza 1905-ben készült, régi 
részletek felhasználásával. A legújabb 
vizsgálatok alapján valószínűsíthető, 
hogy az ikonok sorát a nagyhírű 
ikonfestő, Teodor Kracsun iskoláján 
belül működő, bolgár származású 
Toma Visanov festette.

A Barát-patak fut végig a város 
központjában található Polgármesteri 
Hivatal épülete mellett, mely kiváló 
példa a régi és az új együttélésének 
megvalósulására. Az 1900-as 
évek elején épült volt községháza 
épületének arányaira, jellemző, 
végigfutó téglaburkolatára válaszolva 
egészíti ki, folytatja a mai kor 
anyagaival a felújított épületrész. 
A Petőfi tér kiszélesedésének 
vonalában, a Polgármesteri Hivatal 
épületének új bejáratával szemben, a 
kereszteződésben áll az a klasszicista 
kereszt, amit az egykor elbontott, 
fából készült szerb templom emlékére 
emeltek 1841-ben.

A Kálvária-domb Budakalász 
központjában magasodik, melynek 
kiemelt szerepét 2011-ig a sváb 
lakosok által 1856-ban emelt három 
kő kereszt jelölte. A 2011-ben 
megindult feltárás során egy 11,5 
méter széles és 2,5 méter hosszú, 
keleti tájolású, egyhajós középkori 
templom alapfalai kerültek felszínre. 
Az előkerült falak és épületdarabok 
tanúsága szerint az épület több építési 
periódus során nyerte el végleges 
formáját, mely a feltárás vezetője, 
Dr. Tomka Gábor régész szerint a 13. 
századra tehető. Szczuka Attila építész 
az ebből az időszakból származó, 
napjainkban is épen található hazai 
templomok jellemző arányrendszerét 
felhasználva alkotta meg távlati képeit 
és tömegvázlatait. Az így rekonstruált 
templom tekintélyes méreteit látva 
nem lehet kétségünk afelől, hogy 
a Kálvária-domb évszázadokon 
keresztül Budakalász szakrális 
központja volt, és remélhetőleg újra 
elnyeri méltó helyét a város lakóinak 
életében.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek 
azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, 
nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant.
A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér 
nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mond-
hatjuk, hogy mi a rozét szeretjük.
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltaláno-
sabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkezeli borát.

BUDAKALÁSZ - ÓFALU
MAGASSÁG
Budakalász Ófalu településrészén a családi házak magassága közel azonos.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Budakalász Ófalu településrészén a családi házak tetőhajlásszöge azonos.
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A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük mint környezetük. 
A túl magas házak nem illeszkednek 
Budakalász Ófalujának utcaképébe.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel
kell épülniük mint környezetüknek. 
A túl magas illetvetve túl alacsony
hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek Budakalász
Ófalujának utcaképébe.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Budakalász
Ófalujának utcaképébe.

MAGASSÁG Budakalász Ófalu
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.
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Hasonló tetőhajlásszögű épületek Budakalász Ófalujában.
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KERÍTÉSEK

Kerítések terén is beszélhetünk hagyományosan alkalmazott anyagokról, vagy 
formákról - Budakalász esetében ez leginkább az Ófalu településrészen látható, 
amelyek igen szép példái a klasszikusan alkalmazott kalászi kő és a kovácsoltvas
kerítésnek.

Az új építésű részeken - például a
Szentistvántelepen, vagy Prekoberdó 
egyes részein - már változatosabb
anyaghasználattal találkozunk: 
a szárazon rakott terméskő 
tartóoszloptól kezdve a tégláig, a 
legtöbb esetben fa köztes elemekkel 
vegyítve. Jó példái annak, hogy a
hagyományos mellett megférnek a 
modern anyagok, kialakítások is.
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KERTEK

Kertünk teremti meg a természettel 
való kapcsolódást; a rekreáció, pihenés 
színtere, de haszonkertként is funkci-
onálhat. Az építészetben alkalmazott 
elvek itt is ugyanúgy megjelennek: 
arányok, tömegformálás, színek, 
stílusok formájában. De a kert nem 
csak alkotás, hanem a kikapcsolódás 
helyszíne, amelynek
szépségét - rendszeres gondozással, 
megfelelő növényalkalmazással - akár 
egész évben élvezhetjük. Érdemes 
időt, fáradságot szánni rá, mert 
kertünk nem csak szépségével hálálja 
meg a törődést: a fák nyáron árnyékot 
biztosítanak, télen pedig beengedik a 
napfényt otthonunkba. A környezeti 
adottságoknak megfelelő fajok meg-
választásához, kertünk tervezéséhez, 
fenntartásához is kérhetjük szakember 
segítéségét.

64 65

index

45.  

46.  

47. 

AJTÓK, ABLAKOK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. 
A zárt épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy milyen 
módon tesszük ezt. 

A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott ablakokat, 
ajtókat használtak. Leginkább elterjedt a barna, zöld, fekete színek alkalmazá-
sa volt. Jellemző az ablakok faragott díszítése a vízszintes osztásban, illetve a 
módosabb épületek ajtajai fölötti faragott díszítés, és az osztott felülvilágító. A 
jellegztes formájú oromzati padlásablak használata a mai épületeknek esztéti-
kus megjelenést biztosít. Jellemzően az épületek ablakai inkább álló arányúak.
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RÉSZLETEK

Budakalászon több helyütt fellelhető 
a népi építészetre jellemző díszített 
oromzat. A zöld színű fa felületek a 
visszafogott színű falfestéssel és 
gipsz díszekkel esztétikus megjelenést 
kölcsönöznek az épületnek.

A múlt század elejét idéző felújított, 
gyakran már nem működő kutak meg-
teremtik a városban az időbeni folyto-
nosság érzetét, és gyöngyszemekként 
díszítik a település utcáit.
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MAI PÉLDÁK
Új ház építésekor, átalakításkor az épület tömegalakítása településképi szem-
pontból is kiemelkedő szereppel bír. A túldimenzionált házak építése mindenképp 
kerülendő. A tömeg alakítása egyrészt függ a környező épületek tömegétől, 
méreteitől. A túl nagy tömegű, terjengős épület elnyomja a környező, kisebb 
épületeket, jelentősen rontva az utcakép összhatását. Javasolt a nem túl széles 
épületek kialakítása, a nagy tömeg hagyományos arányúvá alakítása, vagy 
legalább az utcai homlokzat tömegének szűkebbre szabása. Az egyszerű, kisvá-
rosias környezetbe illeszkedő tömegformálás nemcsak városképi szempontból 
előnyös, hanem épületenergetikailag is, illetve a kertkapcsolat megteremté-
se, a ház és a kert együttélése is könnyen megteremthető. Anyaghasználat 
szempontjából mindenképpen a természetes anyagok - kő-, faburkolat, vakolt 
falfelületek -, és visszafogott színezés részesítendők előnyben.

6
Az épület jó példája a hagyományos
és mai formálás egységének. A ház
felső része megtartja a hagyományos 
oromzatos, szimmetrikus archetipus 
formát, míg alja kontrasztként egy 
irányba szerkesztett. Az összhanghoz 
hozzá tartozik a bal oldali fa 
lombkoronája is.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátar-
toznak, mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, 
szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban 
a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A 
hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha 
lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért ne 
élnénk a lehetőséggel?

Budakalászon az Ófalu területén reklámhordozó nem helyezhető el. Cégér, 
cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület 
jellemzőihez, anyaghasználatához. A város egyéb területein csak a szabályozás 
szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő 
anyaghasználat.
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Miniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi

Helyettes Államtitkárság

• 2017-ben jogszabályváltozás történt az 
épített környezet védelme érdekében: 
minden településnek saját építészeti 

útmutatót kell készítenie, így egy időre 
okafogyottá vált a térségi kézikönyv 

elkészítése. 
• A Miniszterelnökség annak érdekében, 

hogy a településképi kézikönyvek 
tartalmi felépítését szakmailag 

megalapozottan tudja jogszabályban 
előírni 4 település bevonásával  próba 

arculati kézikönyveket dolgozott 
ki. Kolossa József DLA vezetésével 

munkacsoportot hozott létre, melynek 
Budakalász képviseletében tagja 

voltam. 
• A térségi összefogás továbbra 

is működik. A budakalászi 
Főépítész iroda segíti a térség 

településeit a Településképi 
Arculati Kézikönyvek, Településképi 
Rendeletek elkészítésében, a próba 

kézikönyv készítése során szerzett 
tapasztalatokkal.

PRÓBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK 4 TELEPÜLÉSRE:  
BUDAKALÁSZ, CSOMÁD, PILISCSABA ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
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PILIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Tartsuk tiszteletben az állatvilág élőhelyeit!]

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

Parkerdő honlapján lehet 
tájékozódni

 www.parkerdo.hu

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

MÉSZKŐ

i
A vízügyi tudnivalókról 

a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

www.kdvvizig.hu, 
a pilisi forrásokról a Pilisi 

Parkerdő www.parkerdo.hu  
honlapján tájékozódhatunk. 

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

[Tájékozódjunk a vízügyi sajátosságokról!]

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

[Távoli földrészekről ideszállított kövek helyett helyi 
építőköveket használjunk!]

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

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

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

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

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

i
A Pilis a Budapest-Közép-

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

honlapon tájékozódhat. 
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A közös fejezet  
a Pilis településeinek 

Kézikönyveiben 
A pilisi településeknek Budakalász Város 

Önkormányzata felajánlotta, hogy az össze-
fogás jelképeként felhasználható a Buda-

kalászi Településképi Arculati Kézikönyvben 
megjelentett rész a Pilisre vonatkozóan. 

Ezzel több település is élt.



• Budakalász Városa a térségi összefogás 
eliresmerése képpen Pro Architectura 

díjat kapott 2018-ban.

Portfóliót összeállította:  
Dénes Eszter és Ruszina Katalin

Rajz: Lukács Péter



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017
FARÁD

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
SZAKONY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017
ACSALAG

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
PILISSZENTLÁSZLÓ

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
ZSIRA

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
SOPRONHORPÁCS

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
UND

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017
DÖMÖS

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018
GYALÓKA

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2018
RÉPCEVIS

• A térségben és az országban 
szerzőtársaimmal számos kézikönyvet 

készítettünk. A könyvek összeállításához 
munkacsoportot hoztunk létre és a 

kézikönyvek készítésébe a települések 
főépítészeivel is szorosan együtt 

működtünk:

Főépítészek: Turi Attila – Budakalász, Aba Lehel – Szentendre, Kassai-Szoó Dominika - Kesztölc, 
Dömös, Pilisszentlászló, Farádi Körjegyzőség, Sopronhorpácsi Körjegyzőség
Szerzők: Dénes Eszter, Dénes György, Kassai-Szoó Dominika, Kedves Zsófia, Lukács Péter 
Szerkesztő: Dénes Eszter Rajzok és ábrák: Lukács Péter 
Fotók: Dénes György és Kedves Zsófia Drónfotó: Dénes György 
Grafikai tervezés: Ruszina Katalin
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Mint átmeneti tér, a családi élet fontos színhelye. Új épületnél 
tovább vihetjük e számtalan előnnyel rendelkező hagyományt új 
otthonunkba. Figyeljük meg és merítsünk ihletet a régi épületek 
változatos tornácmegoldásaiból! Kerüljük a rosszul értelmezett 
utánzatokat és a alulméretezett keresztmetszetű, a szemnek is 
bizonytalan kiosztású alátámasztást.

▼

▲

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

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

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

tet rejtő arca, magasan záródó lábazata a mai építészet nyelvén 
fogalmazza újra az egykor itt állt parasztház homlokzatát.
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 KERTEK
A gondozott kert (előkert, hátsókert és a házunk előtti közterület) 
hozzájárul a rendezett településképhez. Öröm a lakónak és a közös-
ségnek egyaránt.
A kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez, éghaj-
lati viszonyaihoz (napsugárzás, csapadékmennyiség, szélviszonyok). 
Ne csábuljunk el a kertészetek kínálata láttán: nem minden növény 
érzi jól magát a hazai fagyos teleken és tikkasztó nyarakon!
Az így kialakított kert harmonikusabban illeszkedik a környező tájba, 
könnyebben fenntartható, és nem mellékesen a növények ellenállób-
bak: kevesebb betegségük lesz, egészséges fenntartásukhoz kevesebb 
vegyszerre lesz szükség. A honos fajok alkalmazása a kerthatáron sze-
líden kapcsolja össze az intenzíven fenntartott kertet és a környező 
tájat (a honos fajok listája megtalálható a helyi építési szabályzatban).
A meglévő növényzet nagy kincs, próbáljuk az értékes fákat és cserjé-
ket megőrizni, hiszen kifejlődésükhöz több évre, évtizedre van szük-
ség!
A változatos növényhasználattal hozzájárulunk a biológiai sokszínű-
ség fennmaradásához, a kert minden évszakban más arcát mutatja. 
A megfelelően kiválasztott és elhelyezett lombos fák ültetésével csök-
kenthetjük a besugárzást, természetes árnyékolást adnak, helyet bizto-
sítanak a madaraknak fészkelésre.
A cserjék és fák együttes használatával szép növényfalakat alkotha-
tunk, amik elhatárolnak az utcai forgalomtól és a szomszédos kert-
használóktól.
A Nyugat-Dunántúl hűvösebb, párásabb klímája és savanyú kémha-
tású talajai kedveznek a tű- és lomblevelű örökzöldeknek, valamint a 
savanyú kémhatást kedvelő lomhullató növényeknek (szelídgesztenye, 
rhododendron, hortenzia, ámbrafa, japánbirs, magnolia stb.) Ne al-
kalmazzunk azonban túl sok örökzöldet, mert egyhangúvá és komorrá 
teszik a kertet, ráadásul a tűlevelűek mindig ugyanolyan képet mutat-
nak, ezért az ember nem érzi velük az évszakok változását.

 MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK
A „vizuális környezetvédelem” a gazdasági épületeknél sem elhanyagolható szempont. 
Nem mindegy, hogy az állattartó vagy tároló, borfeldolgozó épületeink telepítése, meg-
jelenése hogyan illeszkedik a természeti környezethez. Az állattartó és gazdasági épüle-
teknek megvan a maga formai racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű, 
természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzenek. Nem elfogadható a védett tájképi 
környezetben a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése. Nagyon fon-

tos az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet te-
lepítése. Tartózkodjunk a tájat elcsúfító mobil konténerek, 
lakókocsik kihelyezéséről. Ihletforrásként, és pontos mű-
szaki, technológiai útmutatásért ajánljuk  Reischl Gábor 
Mezőgazdaság és építészet c. munkáját. 
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 KOCKAHÁZAK ÁTALAKÍTÁSA
Az energetikai korszerűsítés indokolt az alacsonyabb fenn-
tartási költségek és a jobb komfortérzet miatt. Ennek során 
azonban a technikain túl településképi szempontokat is fi-
gyelembe kell venni! 
A bővítés során jogos igény, egyben értéknövelő, a tömeg-
formálásra is kedvező hatású átmeneti terek (fedett terasz, 
tornác, veranda) építése, a tetőtér hasznosítása. E szimmet-
rikus megjelenésű épülettípus átalakítása esetén lehetőség 
nyílik oromzat kialakítására is, mely a hely karakteréhez iga-
zodó, egyedi arcot ad az eredetileg a táji jellegzetességeket 
figyelmen kívül hagyó, az ország egészére nézve szinte csak 
a színükben és homlokzati díszítésükben különböző, típus-
terv szerint megépület házaknak.

BEAVATKOZÁSI PONTOK:

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

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

LÁBAZAT
Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga helyi 
kő, tégla, vagy festett. A hőszigetelés kialakítása miatt ez az eredeti, a helyre jellemző anyag 
sokszor eltűnik. Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti anyagból való újraépítése. Kerü-
lendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok.

Tanulmánytervek a lehetsé-
ges átalakításokra Oromzat 

kialakítással (1), ugyanez 
tetőtérbeépítéssel (4), 

bejárati veranda hozzáépíté-
sével, zsalugáterekkel és új 

nyílásokkal (2, 5), újragondolt 
modernebb homlokzat 
téglalábazattal és hom-

lokzatdíszítéssel (3), fedett 
terasszal (6)

▼

FALUSIAS
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Homlokzatra javasolt 
pasztell földszínek 

Nyílászárókra javasolt 
lágy színek

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

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

 HOMLOKZAT
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel. Jellemző még ezen a vidéken ún. höbör-
csös vakolat (homokszín, meleg szürke), esetenként világosabb (törtfehér) tagozatokkal és 
ablakkereteléssel. 
A kisvárosiasabb megjelenésű, az utcával párhuzamosan álló épületek homlokzata visszafo-
gottan díszített. Javasolt e díszítéseket és a homlokzat többi részét azonos színűre festeni.
A terület színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok és kiegészítőik tekintetében sem. Az oromfa-
las épületeknél gondolkodjuk elsősorban fehérben, törtfehérben, homokszínben vagy me-
leg szürkében. Elfogadhatók még a természetes, földszínek világosabb, pasztell árnyalatai, 
különösen a kisvárosiasabb, az utcával párhuzamosan álló épületek esetében. Faburkolat 
nem jellemző, azt csak kis mértékben, vagy a megemelt tetőtéri részeken alkalmazzunk.
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Egy település fontos elemei a vízfolyások, melyek közül van, 
amelyik állandó vízutánpótlással rendelkezik, némelyik pe-

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

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

alakíthatunk ki. 

Építészeti minőséget kell, hogy tükrözzenek az olyan kisebb építmények is, 
mint a biciklitárolók, buszmegállók, sütögetők stb. Lehetőleg kerüljük a te-
lepülésképbe sokszor nem illeszkedő katalógusok egyenkínálatát. A főépítész 
bevonásával egyedi, a helyi arculathoz színében, anyagában és léptékében 
illeszkedő, időtálló, könnyen megépíthető és felújítható szerkezetekben gon-
dolkodjunk. Ne feledkezzünk meg a környezet rendezéséről sem. Ez utóbbi 
esetében nem érdemes félmegoldásokban gondolkodni: egy, az optimálisnál 
gyérebb növénykiültetés, a járda szegélykövének hiánya, vagy a gyomokkal 
teli, nem gondozott és nem locsolt közterület nagyban lerontja az összképet. A jó ötlet 
pedig nem feltétlenül drága ötlet...
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UND
 A HATÁR MENTÉN
Sopronhorpács és Zsira között, az országhatár közelében 
helyezkedik el Und község. Az ún. fésűs beépítésű települé-
sen a hosszú telkek az utcához a fésű fogazatához hasonlóan 
kapcsolódnak. Lakóinak száma nagyjából 330 főre tehető, 
területe majdnem 6,8 km². Az Alpokalja szép vidékén fekvő 
település sokáig nehezen megközelíthető volt, ahogy ma is 
távol esik a forgalmas utaktól. 

 MENEKÜLÉS A DÚLÁS ELŐL
A tatár és a török támadás elől menekülve, 1493-tól kezd-
ve horvát ajkú lakosok települtek Nyugat-Magyarországra és 
Ausztriába. A legnagyobb arányú beköltözés 1522 és 1527 
között zajlott, az Undra való betelepülés 1533-ra tehető. Eb-
ben az évben kapott bárói rangot és birtokot Jurisics Miklós 
Kőszeg megvédéséért, és telepedett le Und környékén, kato-
náival együtt. Az idők során a horvát származású lakók asszi-
milálódtak a környékbeli településeken, ám Und az 1940-es 
népszámlálás alkalmával teljes mértékben horvát településnek 
vallotta magát, és azóta is ápolja, őrzi hagyományait.

 A HÍRES VÁSÁROK
A XVIII. században a Poky és Ráttky családok uralták Un-
dot, mely ekkor már népes település volt, 50 jobbágytelek-
kel, 17 zsellér háztartással és közel 600 lakossal. A XIX. szá-
zad közepétől a II. világháború végéig gróf Zichy-Meskónak 
volt nagy birtoka Undon.
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 „VND”
A településről első írásos 

emlékek 1225-ből szár-

maznak, II. Endre királyi 

okleveléből, ahol „Vnd”-

ként jelenik meg. Levéltári 

adatok szerint a település 

neve a Poky nembeli  

Ondi család birtokainak 

elnevezéséből származik, 

majd 1543-ban birtokuk 

az Ostffyak kezébe kerül. 

Az bizonyos, hogy a 

település neve személy-

névből alakult ki, egyesek 

szerint a hét magyar 

vezér egyikétől, Ondtól 

eredeztethető . 
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 ERDŐ
Az erdőben csak indokolt esetben lehet épületeket elhelyez-
ni. A tájkarakter védelme érdekében csak kis alapterületű, 
természetes anyaghasználatú épületben gondolkodjunk. 

  RÉT-SZÁNTÓ-LEGELŐ
Und faluképéhez szervesen hozzátartozik  a település  lakóte-
rületét körülölelő földeken folyó mezőgazdálkodás.  A min-
dennapok része a földek művelése. A földeken elsősorban nö-
vénytermesztés folyik. A táj látványát az adott növénykultúra 
évszakonként más és más színekben, formában tünteti fel. 
Und ezen területének látványát lovarda is színesíti.
A szántók-legelők területén tartózkodjunk a tájat elcsúfító 
mobil konténerek, lakókocsik kihelyezéséről. A „vizuális 

környezetvédelem” itt sem elhanyagolható szempont. Nem mindegy, hogy az állattartó épü-
leteink telepítése, megjelenése hogyan illeszkedik a természeti környezethez. Az állattartó és 
gazdasági épületeknek megvan a maga formai racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányo-
kat, célszerű, természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzön. Nem elfogadható a védett 
tájképi környezetben a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése. Nagyon 
fontos az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése. 
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell kezelni minden 
beavatkozást. Ezeken a területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, fel-
színi elektromos hálózati vagy hírközlési elem elhelyezése nem ajánlott. Általánosan javasolt 
a területek beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket képviselő építmények 
megóvása mellett.
A kertgazdálkodáshoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó épületekről a 71. oldalon található út-
mutatás.

való újraépítése, mely a hőszigetelés mellett is lehetsé-
ges. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű kőutánza-
tok.

▶ Szenteljünk figyelmet az erkélykorlátok kialakítására, 
mely nagyban befolyásolja házunk arcát. Nem elő-
nyös a léptékhez képest túl könnyed kovácsoltszerke-
zetek, vagy az előregyártott, faragott fa elemek alkal-
mazása.

2. EGY KÖVETKEZŐ BEAVATKOZÁSI SZINT AZ ÁT-
MENETI TEREK (FEDETT TERASZ, VERANDA, TOR-

NÁC, SZÉLFOGÓ) ÉPÍTÉSE, A TETŐTÉR HASZNOSÍTÁSA. 
E HÁZAK ALAPTERÜLETE TÖKÉLETESEN ALKALMAS 
KÉT GENERÁCIÓ EGYÜTTÉLÉSÉRE. EZ ESETBEN KÜLÖN 
FIGYELMET ÉRDEMEL A KÜLSŐ LÉPCSŐ KIALAKÍTÁSA. 

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

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

3. A LEGNAGYOBB BEAVATKOZÁS A TETŐ TELJES 
SZERKEZETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ HOMLOKZATI 

NYÍLÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA.

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

▶ Lehetőség nyílik a tömeget tagoló bővítmények, át-
meneti terek építésére.

▶ A homlokzatokon új helyre kerülhetnek az új arányú 
és osztású nyílászárók.
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• Részletek a  
Települési Arculati Kézikönyvből
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 HOMLOKZAT
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel. Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt  
felületképzések idegenek Ófalu hagyományától.  Adott esetben egyes, simított felülettel 
vegyített struktúrák új építés esetén, egyéni elbírálás mellett illeszkedők lehetnek. 
Ófalu színvilága változatos, mégis harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. Gondolkodjuk fehérben 
vagy természetes, föld színekben, azok világosabb árnyalataiban. Faburkolat nem jellemző, 
azt csak kis mértékben, vagy a megemelt tetőtéri részeken alkalmazzunk.

Homlokzatra javasolt 
pasztell föld színek 

Homlokzatra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra nem 
javasolt rikító színek

Nyílászárókra javasolt 
lágy színek

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

 PINCÉK
Az utcáról közvetlenül nyíló, présház nélküli pincék meg-
erősítésénél törekedjünk az utcafronti helyi terméskő falazat 
visszaállítására. A látszó beton támfal látványa nem elfogad-
ható, az időjárás viszontagságainak nem ellenálló, csem-
peszerűen ragasztott kőburkolatok intakt jellege pedig nem 
illik a pincék hangulatához. A felújításkor is kövessük az 
olyan apró jellegzetességeket, mint például az egyszerű, lát-
szó fa keret, a lapos ívű boltöv, az egyedi kovácsolt vasalatok,
színes fa ajtólapok, mely részletek elhagyása vagy arányainak 
megváltoztatása nagy veszteség.

• Részletek a  
Települési Arculati Kézikönyvből



• TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETEK 
Azok a települések, amelyeknek a 

Településképi Arculati Kézikönyvek 
elkészítésével megbízták 

munkacsoportunkat, felkértek, hogy 
készítsem el Településképi rendeletüket, 

vagy Szentendre esetében szakmai 
tanácsokkal segítettem a rendelet 

készítést. 
Főépítészként évekig alkalmaztam 

a rendeleteket, s azok bizonyultak a 
legjobban használhatóknak, amelyek 

lehetőséget biztosítanak a kötött 
szabályrendszer alóli felmentésnek 

főépítészi és polgármesteri 
jóváhagyással.  

Ennek egyértelmű oka van: a 
környezethez való illeszkedést nem lehet 
minden esetben kötött „protokoll” szerint 

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

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

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

A lakóterületen kívül, ha tájképi, természet-
védelmi akadálya nincs, a hírközlési hálózati 
építmények (átjászók stb.) egyéb funkcióval (pl. 
kilátó) kombinálva javasoltak megvalósításra, 
természetes anyaghasználattal, tájba illeszkedő 
módon.

1. MELLÉKLET A 11/2017.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ,
A HELYI TERÜLETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK TÉRKÉPI BEMUTATÁSA

HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 
HRSZ.: 648, 649 CÍM: Bartók Béla utca 1.-3.  

 
Rendeltetési mód: 

vizimalom és 
lakóÉPÜlet 

 

 

Építés éve:  18. század 
Beépítési mód: 
Beépítési százalék: 
Építmény magasság: 
Védendő értékek:  

ÉPÜLet tömege, homlokzati kialakítása , 
részletei 

 
 
Leírás: 

   

XVIII. századból származó vizi malom és 
molnár lakás. 

 

 



• ÉTAK: ÉPÍTÉSZETI TÁJEGYSÉGI 
ARCULATI KÉZIKÖNYVEK 

2018. márciusában munkacsoportunk 
szerződést kötött a Lechner 

Tudásközponttal a Pilisre valamint Tokaj 
és környékére Építészeti Tájegységi 

Arculati kézikönyv készítésére.  
A feladat két részből állt: társadalmasítás 

és a kézikönyv elkészítése 
A társadalmasítás során nem csak a 

helyi szereplők lettek bevonva, hanem 
a térségek országgyűlési képviselői, 

a kormányhivatalok vezetői, a megyei 
önkormányzatok elnökei, világörökségi 
tervtanács valamint a kötelezően előírt 

államigazgatási szervek. 
Mindkét térségben 7-7 konferenciát 

kellett szervezni, térségenként 3 
helyszínen: egy indító, egy véleményeztető 

és végül egy-egy helyszínen az 
ünnepélyes  záró konferenciát.

OTTHONUNK A PILIS
GONDOLKODJUNK KÖZÖSEN HÁZUNK TÁJÁRÓL 

ÉS TÁJUNK HÁZÁRÓL! 
Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv (ÉTAK) készül régiónkra.

Gyűjtsük össze a régiónkat meghatározó, annak egyediségét adó épített és táji értékeket!
Ismerjük meg a bennük rejlő erőt és szépséget, hogy megőrizzük a jövő nemzedék számára!

Segítsük ajánlásokkal a meglévők megóvását valamint az új értékek születését!

A készítők minden érdeklődőt várnak az ÉTAK indító rendezvényére!
Három helyszínen és három időpontban:

Budakalászi Faluház (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.), 
Kesztölci Művelődési ház ( 2517 Kesztölc, Iskola u. 64),

Piliscsabai Klarissza-ház ( 2081 Piliscsaba, Templom tér 9.),

Amennyiben felkeltette érdeklődését és szívesen részt venne a rendezvényen, részvételi szándékát és  
az eseménnyel kapcsolatos kérdéseit az alábbi e-mail címre küldheti meg: pilis.etak@gmail.com

Az ÉTAK a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. 
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon 
mutatja be környezetalakítással kapcsolatos elvárásainkat, felvázolva a feltárt értékek védelmét, 

kezelését is figyelembe vevő hasznosítási lehetőségeket is.

„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN 
Építészeti-Tájegységi Arculati Kézikönyvek készítése – Pilis, Rész száma: 3”

BEMUTATJA 
• az építészeti tájegység településképi és táji jellemzőit
• a településképi és tájképi szempontból egymástól jól elkülönülő 

területeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel
• az építészeti tájegység képének minőségi formálására vonatkozó 

javaslatokat, valamint az ehhez illeszkedő építészeti elemeket
• irányt mutat az építtetőknek és a bármely értelemben a tájban 

élő, azt „használó” szélesebb nagyközönségnek.



Szerzői: Dénes Eszter, Dénes György, Kassai-Szoó Dominika, Kedves Zsófia, Lukács Péter
DNS-Építészműterem és a DZone Studio Kft. konzorciuma
Koncepció: Dénes Eszter, Kassai-Szoó Dominika, Kedves Zsófia, Dénes György, Turi Attila Szöveg: Dénes Eszter, Kedves 
Zsófia Szakértő: Turi Attila Szerkesztő: Dénes Eszter Rajzok és ábrák: Lukács Péter Fotó: Dénes György, Kedves Zsófia
Drónfotó: Dénes György Grafikai tervezés: Ruszina Katalin Térképek: Kedves Zsófia

A kézikönyv tartalmi felépítést nagyon 
kötött szabályrendszer határozta meg. 

A felépítés a helyi kézikönyvekéhez 
hasonló volt. Mivel a kézikönyv térségi 

gondolatokat is megkívánt, ezért a 
könyveink kiegészültek plusz tartalmi 

elemekkel. 
A könyvek készítésénél törekedtünk, 

az egyszerű rövid szövegezésre, a 
képanyagok és ábrák túlsúlyára, azok 

művészi és megragadó minőségére. 
A kézikönyvek elkészítésére és 

társadalmasítására összesen 10 hónap 
állt rendelkezésre. 

Tokaj és környéke a teljes magyarországi 
világörökségi borvidéket felöli, szám 

szerint  27 települést . 
Pilis térségében 24 település bevonásával 

készült a kézikönyv. 
A Tájegységi kézikönyvhöz felhasználásra 

kerültek Budakalász, Szentenedre, 
Dömös, Pilisszentlászló, Pomáz 

Településképi Arculati Kézikönyvei.

Ez a könyv nem tartalmazza a vonatkozó szabályokat és tör-
vényi előírásokat. A kézikönyvben megfogalmazott ajánlások 
azonban megfelelnek az előbbieknek. A cél nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem a valós ér-
tékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 
Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett 

5

a térség karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. A tervezés során mindig 
figyelembe kell venni a helyi építési szabályokat, a településrendezési terveket, a főépítészi és 
tervtanácsi javaslatokat, valamint az illetékes építésügyi és műemlékvédelmi hatóságok állás-
foglalását.
A jó példáknál helyi, régiós, országos és nemzetközi kitekintésre is törekedtünk.

rossz példa, 
kerülendő

kiegészítő 
információk

jó példa, 
követendő

rövid 
összefoglalók

 KÁLVÁRIÁK
A kálvária a római katolikus lakosságú települések egyik kultikus helye. Az ún. kereszt-
útjárás, a keresztúti ájtatosság gyakorlásának egyik színtere. Legtöbbször hosszúkás alakú, 
gyepes terület, amelynek két hosszanti oldalán 7–7 stáció, a bejárattal ellentétes végén pedig 
rendszerint magaslaton Krisztus és a két lator keresztjei állnak. Általában domboldalon, 
magaslaton állnak, gyakran temetőkben. 
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 TEMPLOMOK, KÁPOLNÁK
A térségben jellemzően jellemzően barokk, 
kisebb számban klasszicista templomot ta-
lálunk, egy részük valószínűleg középkori 
templomromra épült. Valamennyi a telepü-

lésen belül központi helyzetet foglal el, hangsúlyos köztéri 
kapcsolattal. Kisebb kápolnákat szinte minden településen 
találhatunk a főutca mentén. Több település határában, fő-
ként erdős területeken állítottak kápolnát Szűz Mária je-
lenésnek, e különleges atmoszférájú helyekre egész évben 
hívők zarándokolnak.
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PILISI LEN

PIROSLÓ HUNYOR

VARFŰ

ERDEI VARJÚKÖRÖM

GYAPJAS GYŰSZŰVIRÁG

HÚSSZÍNÚ UJJAS 
KOSBOR

MÁJVAVIRÁG MOCSÁRI NŐSZŐFŰ

MOCSÁRI ASZAT PULSATILLA

PÉZSMABOGLÁR VIDRAFŰ

PATAKOK, LÁPOS TERÜLETEK
A vulkanikus kőzetek felépítése kedvez a patakok kialakulásának, a hegységben számos for-
rás fakad. Egy nagyobb eső után kiléphetnek medrükből. Száraz időben viszont a felszíni 
vízfolyások vízhozama akár a kiszáradásig is lecsökken, ezzel befolyásolva a kialakult élőhe-
lyek meglétét. Ezért nagyon fontos megőrizni a patakok környezetét a szemeteléstől, szenny-
víz-szennyezéstől. 

SZÍNPOMPÁS NÖVÉNYTAKARÓ
A gazdag élővilág a patakok, tavacskák, lápok élettereiben is megjelenik. A vízparti nö-

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

vények közül a mocsári nőszőfű, a mocsári aszat, a vidrafű, a 
hússzínű ujjaskosbor, a mocsári kakastaréj, a mocsári csorbóka, 
a nádi boglárka is említést érdemel. Jellemző növény a pofók 
árvacsalán, az erdei varjúköröm és az erdei varfű. Szemet gyö-
nyörködtető látványt nyújt az erdők, patakvölgyek, rétek ősztől 
tavaszig pompázó, jellegzetes, tarka növényvilága.

ÁLLATVILÁG
A vidék állatvilága igen gazdag, a védett és fokozottan védett fa-

BORZ

ERDEI SIKLÓ

GÍMSZARVAS

PANNON GYÍK

NYUSZT

GYEPI BÉKA

RÉZSIKLÓ

KÖVI RÁK

ERDEI BÉKA

VADMACSKA

RÓKA

LÁBATLAN GYÍK

HEGYI BILLEGETŐ

MUFLON

VADDISZNÓ

ŐZ
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Nem szerencsés, ha megjelenésében a lakóépületekkel azonos. A településen belül ősidők óta 
él egy hierarchikus rend: A templom és a köz érdekét szolgáló épületek azok, amelyek bo-
nyolultabb tömegűek, és adott esetben drágább anyagokból épülnek. Az összes többi hagyo-
mányos épület azonos karakterű, szimmetrikus nyeregtető cserép fedéssel. A különbség csak 
annyi, hogy a több száz éves kúria nagyobb, a gazdasági épület kisebb léptékű. 
Disszonáns hangot üt meg, ha nagyapáink háza, vagy melléképülete díszesebb és nemesebb 
anyagokat mutat, mint a város egy-egy jelentős középülete. Mindemellett fontos, hogy a te-
lepülés helyi jellegzetességeit gondolja tovább, helyi anyagokból (például helyben és nem egy 
másik földrészen bányászott kőlábazattal,kapukeretezéssel stb.) épül, elősegítve a helykötődés 
erősítését. Ne feledjük a példamutatást sem a minőségi hazai anyagok használata, a fenntart-
hatóság, a tartósság vagy adott esetben az értékőrző felújítás, hőszigetelés terén.

KÖZÉPÜLET ESETÉN KIEMELTEN 
FONTOS

▶ a magas igényességet tükröző, szépen öregedő anya-

gok használata

▶ az egyedi tervezésű elemek és részletmegoldások (nyí-

lászárók, korlátok, kapuk, kerítések) alkalmazása

▶ a részletképzések igényessége a kidolgozatlan, túl hang-

súlyos, fölöslegesen sorolt építészeti elemek helyett

▶ az igényes közterületek kialakítása.

A középület prezentál és példát mutat!
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automatizálással felszerelt, hagyományos, modern, többge-
nerációs stb.), melyeket megosztunk az építésszel. Kerülen-
dők a túlzott méretek, melyek többletköltséget jelentenek 
mind az építés, mind pedig a fenntartás terén. 

 HA FELÚJÍTUNK
A régi épületeket sokan 
terhes örökségnek látják, 
amelytől szabadulni igye-
keznek, akár bontás árán 
is. Való igaz, sok nehézséget 
kell leküzdeni, ha az értékő-

rzést tartjuk szem előtt, de a végeredmény kárpótol bennün-
ket. Ebben segít minket egy tapasztalt építész. Ha ezt nem 
vállaljuk, akkor bontás helyett keressünk egy üres telket, 
ahol szabadabban megvalósíthatjuk álmainkat.

 A TELEK 
 KIVÁLASZTÁSA

Egy-egy területre eltérő te-
lepülésképi előírások érvé-
nyesek, melyek eleve meg-
határozhatják épületünk 
jellegét: a tető formáját, a 

fedés típusát, a kerítést stb. Tájékozódjunk a terület sajátos 
tulajdonságairól (széljárás, benapozás, szabályozás, fejleszté-
si kilátások), a szomszédban várható beépítésekről és azok 
hatásairól, a közművesítés mértékéről. Már a telek kiválasz-
tásakor kérjük építész segítségét!

ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK...

HA ÉPÍTENI, FELÚJÍTANI 
KÍVÁN A PILISBEN
A helyi közösség a múltban is hozott szabályokat, ennek köszönhető a vidék mai varázslatos, 
rendezett arca. Napjainkban kiemelt fontosságú az értékőrzés és az iránymutatás, az itt megje-
lenő építészeti színvonal, nívó. Az egyes településekre vonatkozó előírásokról a helyi főépítész 
ad felvilágosítást. Felkeresése még a telek megvásárlása előtt javasolt. Feltétlenül ajánlott a 
térségre vonatkozó jelen kézikönyv (ÉTAK) lapozgatása, a választott település Településképi 
Arculati Kézikönyvének (TAK) átolvasása.

 IGÉNYEK MEGFOGALMAZÁSA 
Mindenekelőtt fel kell mérnünk anyagi lehetőségeinket, 
és a család életviteléhez vagy a megbízás céljához igazo-
dó valós igényeinket. Ennek alapján összeállíthatunk egy 
építési programot (szobaszám, fontosabb berendezések 
helyszükséglete, tárolási igények, háztartás jellege, kedvelt 
hangulatok stb.), kiemelve a számunkra lényeges tervezési 
szempontokat (akadálymentes, ökologikus, passzív, épület- 
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 KERESZTEK
A keresztek szakrális jelentőségükön túl történeti és kulturá-
lis szempontból is fontosak. Többségük száz évnél is régebb 
óta részei a települések mindennapjainak és gazdagítják 
utcaképét. A kőtalapzaton álló, útelágazás menti kovácsolt 
keresztek gyakran a korabeli, főként szerb lakosú település-
részek határait jelölték. Jellegzetes elemei a tájnak a határban 
álló keresztek, amelyeket nem az egyház liturgikus cselek-
ményeinek színterén (templom, kálvária) emeltek. Általá-
ban nemcsak útszéleken, hanem nevezetes vagy hangsúlyos 
helyeken (falu széle, a mező, dűlők kezdete, katasztrófák 

színhelye) állnak. Lehetnek az utak kereszteződésében, a tér 
ezen pontjai mágikus szempontból kitüntetettek voltak, hi-
szen a néphit szerint az utak kereszteződései a gonosz lelkek 
találkozóhelyei. A határban emelt keresztek nagy részük két 
település között az út mentén áll, az állíttató földjének vé-
gében. Bár ma már nem részei a mindennapi vallásgyakor-
latnak, funkciójukban átalakultak, a mai kutatás számára 
fontos információkat közölnek a hajdani közlekedésről, az 
egyes falvakat összekötő utakról, a hegyen át történő búcsú-
járás útvonaláról.

 SZOBROK
A településeken, néhol azok külterületein rendszerint talá-
lunk – főként barokk – kőszobrokat. Nepomuki Szent János 
szobra, az utazók védőszentjének szobra rendszerint a hidak, 
utak mentén áll. Míg korábban a járványoktól védő szentek 
voltak jellemzőek, később ezeket az egyre gyakoribbá váló 
tűzvészektől óvó Szent Flórián váltotta fel. A szőlőművelők 
védőszentje, Szent Orbán szobra őrzi az ősszel érő fürtöket. 
Többek között a bányászok védőszentje Szent Vendel, aki-
nek szintén sok helyütt emeltek talapzaton álló szobrot.
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A TÁJHASZNÁLAT EGYKOR
Az emberi tevékenység (megtelepedés, földművelés, határhasználat, nyersanyag kiaknázás) 
olyan átalakításokat eredményez a bennünket körülvevő tájban, melynek nyomai évszáza-
dokkal később is jól beazonosíthatók. A táj olvasható. 

 KOLOSTORTÁJ
A kolostorokhoz mesterségesen kialakított vízszabályozási rendszerek, halastavak, határhasz-
nálati rendszerek, olykor ipari tevékenység (üveggyártás, fémfeldolgozás, padlótégla készítés) 
kapcsolódhat. Minden egyes közösségnek megvolt a maga tájhasználati rendszere. A spirituális 
életforma és a remeteség mellett a kolostorok jövedelemforrásai között szerepelhetnek például 
a vízimalmok, halastavak, termőföldek, majorságok (pl. Pomáz, Nagykovácsi-puszta). Az adott 
saját tevékenységi kör ezen elemek tudatos kolostori tájalakító munka során jöttek létre, a Pilis 
tekintetében a ciszterek és a pálosok tudatos tájhasználatának nyomait találjuk. Ezen elemek 

pusztulása nem volt olyan mértékű, mint az épületeké, felmé-
résüket a tájrégészet végzi. 

 IPAR, BÁNYÁK
Az egykori falvak erdőgazdálkodási, mezőgazdasági jelle-
ge a mai napig fennmaradt, jelentősebb iparosításra nem 
került sor. A felszínt mesterségesen formálják az egyko-
ri, valamint a ma is működő kőbánya területek. A régen 
bezárt bányák területe már erdővel többé-kevésbé benőtt, 
azonban a nemrégiben felhagyott, ill. a működő dolomit 
vagy kőbányák kopár foltokként jelennek meg a tájban. A 
régi mészégető kemencék nyomai, mint ipartörténeti em-
lékek a település határában számos helyen megtalálhatók.
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AJÁNLÁS
 TELEPÍTÉS
A településmag beépítésének rendje a falukép jellemző té-
nyezője. A keskenyebb telkes területeken az épületek a telek 
oldalhatárán állnak. A szélesebb telkekre szabdalt tömbök-
ben az utcával párhuzamos elhelyezésű épületek vannak. 
Valamennyi épület az utcafronton áll. Igazodjunk a már 
kialakult, harmonikus rendhez!
Az utcakép védelmében, több telek egyesítése esetén, az 
így létrejövő „óriástelekre” nem helyezhető el a telekméret-
tel arányosan növekvő „óriásház”, helyette gondolkodjunk 
több kisebb épületben. A telekösszevonás csak kivételes 
esetben javasolt, az ennek eredményeként megnövekvő 
közterületi homlokzaton az eredeti telekosztást meg kell je-
leníteni, hiszen ez a finom ritmikus változatosság adja egy 
település varázsát.  [  lejtős terephez lásd 116. oldal]

a ház követi 
a kialakult 
beépítési 
vonalat

a ház nem 
áll be a 
meglévő 
épületek 
sorába

A PILIS TÉRSÉGÉRE A TELEPÜLÉS-
MAGBAN ÁLTALÁNOSAN JELLEMZŐ
▶ az oldalhatáros beépítés

▶ a földszintes, emberi lépték

▶ az egyszerű nyeregtető

▶ a 35-45 fokos, azaz nem „mediterrán”, és nem „alpesi” 

tetőhajlásszög, esetenként ettől alacsonyabb melléktö-

meglezárással.

A fentiek adják a harmonikus utcaképet, ezért e jellegzetes-

ségek követendők.
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TELEPÜLÉSMAG – AJÁNLÁS
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mindenfelől a természet és az épített környezet egészséges szimbiózisa érzékelhető, melynek 
legszebb részei azon átmeneti helyzetek, ahol az épített környezet és a természeti táj, a település 
és az erdők/vízfolyások találkoznak egymással. Ez a nagymértékű visszaerdősültség történetileg 
csak a szőlőtermelés 1800-as évek végi visszaszorulása után indult meg. A mai településképnek 
azonban e rendkívül dús, alapvetően zonális lombhullató, kisebb részt örökzöld növényzet 
elengedhetetlen eleme, mely szinte hangsúlyozza, kiemeli a topográfiai adottságokat. 

 VIZEK
Jellegzetes tájszerkezeti elemek a hegyoldalról lefutó, a lakó-
területeket átszelő patakok. A patakvölgyekben természet-
közeli területek nyújtóznak, a patakokat, tavakat nádasok, 
vízparti erdők szegélyezik. A tájképben megkülönböztethe-
tően jelennek meg a mesterségesen telepített részek, néhol 
fenyvesek. A Duna menti ligeterdők botanikai és zoológiai 
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 PINCÉK , PRÉSHÁZAK 
A Pilis számos települése kitűnő bortermő vidék volt. Van, ahol ma is jelentős a borterme-
lés, Kesztölcön alig háromezer lakosára háromszáz „pince” jut, a piliscsévi pincefalu párat-
lan együttes. A szőlőtermelő településeken találhatunk pincéket és présházzal egybeépített 
pincéket egyaránt. A színes vagy éppen látszó kőfelületű pincesorok, vagy önállóan álló 
pincék megtalálhatók a főút mellett épp úgy, mint a kis mellékutcákban. Alapvetően meg-
határozzák a települések arculatát. Sok helyen az épületek alatt is vannak pincék, például 
Dunabogdányban.

 IPARTÖRTÉNETI 
 EMLÉKEK, 
 GYÁRÉPÜLETEK 

A mészégető kemencék jellegzetes 
köralakú, kőből emelt építményeit 
több település határában is megtalál-
juk. Számos, ipartörténeti és telepü-
lésképi értéket képviselő gyárépület 
van a térségben, például a budakalászi 
Temaforg és a szentendrei papírgyár.
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 RÉGÉSZETI LELŐHELYEK – ROMOK
Számos feltárt, vagy részben feltárt jelentős romemlék található a Pilisben. Ide tartoznak 
már az előbb említett kolostorromok, a római őrtornyok romjai, vagy éppen a pomázi 
Klissza-dűlő középkori vár- és templomromja. 

 KOLOSTOR ROMOK
A Pilisben négy kolostorrom található. Az egyetlen magyar alapítású, férfi szerzetesrendnek, 
a pálosoknak a pilisi Klastrompusztán alapított kolostor lett az első központja, melyet több 
kolostor építése is követett, például Pilisszentléleken. A királyi vadászházból kialakított pálos 
monostor a mai Pilisszentlászlón állt. Pilisszentkereszt község délnyugati felében, a Pilis keleti 
lejtőjén található romok a ciszterci rend első magyarországi monostorát rejtik. A török idők 
alatt a kolostorok elnéptelenedtek, leégtek, a romok egy részét széthordták.
A török kiűzése után, a18. század első évtizedeiben kezdődhetett el az lepusztult települések 
és kolosotorok újjáépítése. A pálosok, a Felvidékről visszatérve szlovák telepeseket hoztak ma-
gukkal.

Klastrompuszta Dömösi prépostság
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PINCÉK
A Pilis délies kitettségű, napsütötte lankái egykor kitűnő bor 
termett. Az erdőgazdálkodó hegyvidékiek kivételével minde-
gyik település életében rendkívül fontos volt a szőlészet. Ép-
pen ezért épült rengeteg pince, amelyek a mai napig láthatók. 
Fennmaradtak annak ellenére, hogy a 19. század végén pusz-
tító filoxéra (gyökértetű) járványnak köszönhetően a térség-
ből szinte eltűnt a szőlőtermesztés.
Igaz, bizonyos területen nem hagytak fel a bortermeléssel, 
az újratelepítéseket követően ismét virágzó borkultúrát ltre-
hozva. Ilyen például a Neszmély-Ászár borvidékhez tartozó 
Kesztölc térsége. Alig háromezer lakosára még ma is három-
száz pince jut, melyek meghatározzák a település arculatát. A 
piliscsévi pincefalu igazi ritkaságnak számít. A pilisi térségben 
(Dunabogdány, Szentendre) a fiatal generáció sikerrel pró-
bálkozik az egykori helyi fajták újratelepítésével, minőséget 
kínáló kisborászat és vendégház kialakításával.
Általános jelenség, hogy ezek a pincék nem csupán egy terü-
letre koncentrálódnak: a települések szívében több utcában 
is csoportosan állnak, éppen úgy, mint a település beépített 
területének határán, hiszen a folyamatosan növő falu sorra 
bekebelezte őket. Többségük az 1900 évek tájára datálható. A 
legnagyobb kiterjedésű pincesorok külön pincefalut is alkot-
hatnak. A szőlőültetvények a települések külterületén vannak.
Az egyes épületek vagy zártsorúan összeépültek, vagy önálló-
an állnak. Vagy csak a pincelejáró jelenik meg, a legtöbb eset-
ben azonban a bor tárolására kialakított, keskeny pincékhez a 
szőlő feldolgozására alkalmas földszintes, magastetős présház 
csatlakozik. A pincesorok jellegzetes eleme a változatos, ösz-
szképében harmonikus homlokzatszínezés mellett a pince- il-
letve présház ajtók sokasága.
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BUDAKALÁSZ
FŐ TÉR  

Budakalász Ófalu szívében található egy 
magaslat, amelyen Golgota keresztek 

állnak. 2013-ban az önkormányzat 
kiemelte a kereszteket ekkor derült ki, 
hogy a keresztek alatt falmaradványok 

vannak. Az akkori városvezetés 
szorgalmazta, hogy a dombon kutató 

árkot nyissanak. Ez meg is történt  
Dr. Tomka Gábor régész vezetésével, s 
egy kora Árpád-kori kegyúri templom 

maradványai kerültek a felszínre.   
A romokat konzerválták és egy 

gyönyörű parkot, teret alakított ki 
körülötte a város. Azóta közkedvelt 

helye a lakosságnak, kirándulóknak, 
iskolásoknak. Nyaranta koncerteket is 

rendeznek itt. A jelenlegi megközelítése 
viszont igen nehézkes, a hely 

szelleméhez nem méltó. A város Fő 
teréről a domb oldalában egy keskeny, 

hosszú és meredek lépcsősor vezet 
fele, amely alatt ráadásul az elmúlt 

időszakban a domb mögötti lakóterület 
csatornarendszerét is levezették. A 

városvezetés stációkat szeretett volna 
kialakítani erre a lépcsősorra. 

Ekkor tettem azt a javaslatot, hogy nézzük 
meg van-e alkalmasabb helyszín a 
stációknak, lehetne-e esetleg egy 

szintben eltolt főteret létrehozni: 
Budakalászi jelenlegi főterét és a 

főtérként használt Kálvária dombot 
teresedésekkel kibővített és stációknak 

helyet adó szélesebb lépcsősorral 
összekötni, amely az Ófalu látványában 

háttérképként is megjelenne.
Így kerülhetett arra sor, hogy az 
elképzelést fiatal tervezők - akik 

díjazást nyertek az MMA által 2018-
ban meghirdetett Budakalász Magja 

elnevezésű építészeti pályázaton-  
megálmodták és tervekbe öntötték.  
A pályázat témája a Kálvária domb 

hasznosítása volt.
Megrendelő: Budakalász Város Önkormányzata Főépítészi Iroda, Kassai-Szoó Dominika főépítész
Tervezők: Kiss Márta, okleveles építész, Juhász Balázs, okleveles építész, Turi Gergő, okleveles építész

Fotó: Bujnovszky Tamás



NIF által megépítésre szánt kerékpártároló 

Budakalász
kerékpártároló - 

Eurovelo6
Mint ismeretes a Dunakanyar településein áthalad 

az Eurovelo6 nemzetközi kerékpárút, A bringaút 
építése szakaszonként halad. 2020-ban elkészült a 
budakalászi szakasz is, ahol a már meglévő Duna 
parti bicikli út egy részét is bevonták a hálózatba. 

A beruházó (NIF) a bicikliút mentén a képen látha-
tó látványterv szerinti buszmegállót szándékozta 

elhelyezni a több helyszínén.
A kerékpárút nemzetközi hálózat része,  

így az „Országimázs” egyik eleme is. 
A benyújtott terveket főépítészként  

kimondottan elleneztem. 
Ezért kéréssel fordultunk a Beruházó felé, hogy az 

általuk tervezett kerékpáros pihenőt Budakalász 
nem szeretné ha megépülne, helyette kértük a 

már meglévő, részletgazdag és egyedi, Turi Attila 
által tervezett pihenők felújítását. A kérés meg-

hallgatásra és kivitelezésre talált.

Tervező: Turi Attila 
Fotó: Kassai-Szoó 

Dominika



KESZTÖLC, 
MÉLYÚTI KÁPOLNA

 A kegyhely története régi időkre nyúlik vissza. 
 A kápolnát Mária jelenések és csodatételek 
emlékére egy helyi építette, akinek a jelenés 

hatására sikerült megmenekülnie a Málenkij robot 
viszontagságaitól. A hely szelleme egyéb csodákat 
is rejt. A legenda szerint a terméketlen asszonyok 
Szűzanyához intézett fohásza ezen a helyen meg-
hallgatásra talál, s termékennyé válnak. A Mélyúti 

kápolna nemcsak a falu közösségének kiemelkedő 
kegyhelye, hanem fontos zarándoklati helyszín is.
A kegyhely sajnos az időjárás viszontagságainak a 
hatására beomlott. A faluban a kápolna újjáépíté-

se a közösség komoly és elszánt összefogásával 
jöhetett létre. Az építés költségeit adományokból 

fedezték, melynek nagy részéhez a sok esetben 
kevés pénzzel gazdálkodó kesztölci idősek járultak 

hozzá. Az építés folyamatát az elejétől a végéig 
jótanácsokkal, helyszíni művezetéssel segítettem, 

nagy örömmel és lelkesedéssel, hasonlóan az 
újjáépítésben részt vevő közösséghez.

EREDETI

BEOMLOTT

A munkálatokat koordinálta és összefogta: Radovics Istvánné (Panni néni), alpolgármester, Vöröskői István, korábbi Polgármester, 
Kassai-Szoó Dominika, főépítész 
Építették: Helyi építőmesterek: Nádasi Mihály, Dia Tamás, Szepesi Attila, Giricz Bálint, Nagy Ferenc 
 Megvalósult: helyiek közadakozásából Újjáépítés éve: 2020
Fotó: Nebehajné Erika, Kassai-Szoó Dominika



PILISSZENTLÁSZLÓ, 
KÁLVÁRIA  

Pilisszentlászló határában, nem messze a Pálos 
kolostor romjaira épült templomtól Golgota 

keresztek állnak. A keresztekig felvezető domb 
öreg körtefáin számozott keresztek jelölik Krisztus 

szenvedésének állomásait.  
Ez Pilisszentlászló Kálváriája, egészen 2020-ig.

2020-ban állami támogatással, egyházi akarattal 
és helyi építőmester keze munkájával megépülhe-
tett a tájban már messziről szemet gyönyörködte-

tő, egysorban, egymás után sorakozó stációk sora.
Az állomások lábazata helyi kőből, felépítménye, 

amely majd a krisztusi szenvedéseket ábrázoló 
képeket fogja magában rejteni, hófehér színükkel 

válnak a táj karakteres elemévé  
és a falu megújult, méltó szakrális helyszínévé.

Az új Kálvária korábbi tervekkel ellentétben kéré-
semnek megfelelően került a megvalósulás hely-
színére, a stációk helyét Főtisztelndő úr határozta 
meg. A megvalósulást főépítészi egyeztetésekkel, 

jótanácsokkal segítettem.

EREDETI „STÁCIÓ”

A munkálatokat koordinálta: Gallai Gergely, 
Főtisztelendő Fajcsák Tibor, Pilisszentlászló plébánosa, 
Kassai-Szoó Dominika, főépítész  
Építette és tervezte: Franyó Rudolf helybéli építőmester  
Támogatást nyújtotta: Miniszterelnökség, Bethlen 
Gábor Zrt.  
Építés éve: 2020.
Fotó: Kassai-Szoó Dominika



KESZTÖLC 
FALUSZÉPÍTÉS 

OVISOKKAL
Főépítészként fontosnak tartom a helyi közösség 

megismerését, közös programok szervezését. 
Kesztölci főépítészségem kezdetén a Virágzó 

Kesztölcért Egyesülettel parkszépítést szervez-
tünk. Erre az óvodás korosztályt hívtuk szüleikkel. 
A virágültetés helyszíne Kesztölc „kapujában” lévő 

Szent Erzsébet park volt.  
Évelő virágokkal szépítettük a parkot, amelyek 

azóta is méltó díszei a parknak.

Növényültetési terv: Nagy Éva, 
kertészmérnök 

Koordináció: Kassai-Szoó 
Dominika, főépítész

Virágzó Kesztölc Egyesület, 
Nyírő András, elnök

Fotó: Kara István


