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1. Bevezetés, köszöntő  

 

Az Arculati Kézikönyv célja Galgahévíz község arculata, történelme, identitása szempontjából 

meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének megtartása, védett 

értékeinek fenntartása. Egyrészt tehát egy ismeretterjesztő dokumentum, amely felhívja a 

figyelmet a község értékeire, védelmük fontosságára. Másrészt viszont segítséget nyújt ahhoz 

is, hogy új építések esetén hogyan lehet igazodni ezekhez az értékekhez, hogyan lehet tovább 

gazdagítani Galgahévíz épített örökségét.  

A Kézikönyv tehát abban nyújt segítséget a helyi lakosoknak és a Galgahévízre beköltözőknek, 

hogy rögzíti azokat az alapvető elvárásokat, amelyek alapján községünk arculata formálódik, 

illetve meghatározza azokat az értékeket, jó példákat, amelyeket követendőnek, maradandónk 

tartunk. 

 

 

Vanó András 

     polgármester 
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2. Galgahévíz bemutatása 

Településtörténet 

A település történelmi neve Hévíz, ami a falu határában található meleg-víz forrásokra utal. A 

földrajzi helyzetre utaló Galga előtag csak később, a XX. század elején került a település 

nevébe.  

A vidék földrajzi, éghajlati és egyéb természeti körülményei kedveztek az ember 

letelepülésének, így a terület már igen régóta lakott. A Monostor-völgy elején a Szentandráspart 

nevű dűlőrészen már a bronzkorban is éltek, a középkorban földvár és bencés monostor állt itt. 

A település első említése 1214-ből való, Heuiuz néven, ebben az időben az itt álló monostor 

miatt volt fontos a település. A tatárjárás után több kisebb várat és lakótornyot építettek a 

környéken. A XV. században a település Zsigmond király mezővárosa volt, majd a Rozgonyi, 

később a Báthory, a XIX. század közepéig pedig az Eszterházy család birtoka lett.  

A mezőgazdaság volt mindig a meghatározó ágazat a faluban, főként gabona, szőlő és 

zöldségfélék révén. A piacokon már a XVIII. század első felétől keresett volt a hévízi parasztok 

által termelt zöldség.  

A XVII.-XVIII. században evangélikus szlovákokat telepítettek a vidékre, kisebb számban 

németek és zsidók is megjelentek. A XIX. század közepén a településen 1400 fő élt.  Ekkor 

végezték el a Galga szabályozását. A tagosítás 1863-ban történt, ezután jelentős fejlődésnek 

indult a mezőgazdaság: belterjesebb lett, de új területek termelésbe vonása is megtörtént. A 

vasút és az országos utak kiépítése lehetővé tette, hogy a gazdák egyre könnyebben tudják 

értékesíteni a termékeiket. 1910-ben a faluban 356 ház volt és 1945 lakos. A II. világháborút 

követően jelentős lakásépítési boom érte el a települést, mely különösen az 1970-es évektől volt 

intenzív. Ma 2400-an laknak a községben. 
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Településszerkezet 

A település a Galga jobb partján, az árterület fölött helyezkedik el, déli részén enyhén emelkedő 

domboldal terül el. A település a völgyben alakult ki, ma is körülhatárolható a régi falu. A 

településszerkezetet a lejtésviszonyok és a folyóvölgy együttesen határozták meg. A török 

hódoltság után a patakok mentén kialakult települések nyomtalanul eltűntek. 

Az I. katonai felmérésen (1783) már látható a mai településszerkezet alapja: az orsós 

faluközpont. Az új település a Tura és Aszód közötti út mentén alakult ki, felismerhető az 

országút átvezetése, valamint a Galga-híd és a hőforrás irányába kialakult utcák. A Galga menti 

kertekhez vezető József A. utca vonala is egyidős a településsel. A Fő út középső szakasza a 

József A. utca és az Ady E. utca között kiteresedik, itt van a Szent Miklós katolikus templom, 

s később a többi községi intézmény is ide települt. A faluban a házakhoz nagyobb kertek 

tartoztak.  

 

Galgahévíz az I. (1763-1787) és II. (1806-1869) katonai felmérés idején, Forrás: mapire.eu 

A második katonai felmérés idejére sűrűbb és szabályosabb lett a beépítés. A településmagot 

délről elkerülő, a dombok lábánál vezető út mentén megkezdődött az orsós Hunyadi tér és a 

Tabán kiépülése. A lakóházak mellett gazdasági épületek is álltak az udvarokon, kialakult a 

szorosan egymás mellett álló épületek csoportja. A szőlők területe is nőtt.  

A település szerkezete a XX. század első felében lassan változott, jelentős fordulat az 1970-es 

évektől jelentkezett. Megkezdődött a Fő út beépülése egészen a Turával közös igazgatási 

határig, és nagytelkes, szabályos lakótömböket alakítottak ki a Fő úttól délre, a turai határ felé. 

A legújabb településrész a nyolcvanas, kilencvenes években alakult ki és épült be.  

A település határában, teljesen elkülönülten 2001-ban létrejött egy ökofalu. A Bika-tó partján 

teljesen új települést hoztak létre, melyet nagyrészt önellátó, a nagy rendszerektől független 

közösségnek terveztek.  
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3. Örökségünk 

Galgahévíz régészeti emlékekben gazdag. A legrégebbi lelőhelyen negyedkori, a pleisztocén 

korszakból való mamutcsontokat találtak. 

Galgahévízen műemléki védettség alatt áll a falu központjában egy egységben csoportosuló 

későbarokk, gótizáló támpillérekkel erősített Szent Miklós római katolikus templom, a 

templomkertben lévő barokk kőkereszt és a barokk Szentháromság-oszlop. Ezek a 

településkarakter fő meghatározói. 

 

Helyi védelem alatt áll a Kodály Zoltán Művelődési Ház és az Orvosi rendelő épülete.   

 

Helyi értékvédelmi területként tartják számon a halmazos beépítésű Tabánt és az orsós, 

szalagtelkes ősi településközpontot, azaz a Fő utca központi szakasza.  

Értékes a településközpont csűrökkel zártsorúvá vált beépítése, mely meghatározza a Fő utca 

képét. Jellegzetesek a manzárdtetős lakóépületek is.  
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A hagyományos keresztszín a Fő út, József A., Dózsa Gy. és Ady E. utcák lakótelkeire, 

melléképületeire jellemző. Ugyancsak értékes a Tabán fűrészfogas utcaképe. 

 

Galgahévízen vannak olyan építészeti értékek, melyek helyi védelemben nem részesültek, de 

megőrzésük hozzájárul a népi építészeti hagyományok megtartásához. Értékes a József Attila 

út bevezető szakaszának utcaképe (József A. utca 30.,32.,34) és a régi lakóházak.  
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A településen számos olyan egyedi tájérték van, melynek a település társadalma számára 

történelmi, kultúrtörténeti vagy esztétikai szempontból jelentősége van. Az épített emlékek 

közül kiemelendők a vallási emlékek (feszületek, a templom déli oldalában Máriának szentelt 

fülke), a temetői harangláb, a világháborús és a centenáriumi emlékmű, valamint a földvár.  

 

Ma már egyedi tájértéknek tekinthető a településen található több nyomókaros Norton kút és 

a Községháza kertjében álló korabeli tűzoltó kocsi is.  
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Szintén egyedi tájérték a Kegyeleti Park, mely 1995-ben jött létre a régi temető területén. A 

temető első emlékei 1792-ből valók. A parkban található az 1892-ben készült Nepomuki Szt. 

János szobor, a Szentháromság szobor, és egy szép régi feszület. 

 

 

 

Korábbi ásatások során a régészek egy középkori földvár és egy középkori falu magjának 

nyomaira bukkantak. E helyen valamikor templom és kolostor állt, és bencés remeték éltek. 

2000-ben a Szentandrásparton helyezték el Szent András remete fából készült szobrát és egy 

fafeszületet. Itt minden faluünnep alkalmával szabadtéri szentmisét tartanak. Ugyancsak 2000-

ben, a Millennium tiszteletére jött létre a Galgahévízi Helytörténeti Gyűjtemény, egy 

egyszerű, de szépen berendezett kis emlékszoba, mely hűen tükrözi a rég- és a közelmúlt 

használati, viseleti és díszítő tárgyait.   



10 

 

Természeti, táji értékek 

A település a Hatvani-síkon fekszik, tengerszintfeletti magassága 100 és 209 méter közötti. A 

Galgamente átmenetet képez a dombvidék és a síkság között. Tagoltabb, változatosabb a 

település délnyugati fele, az erdővel borított részek. A Bika-tó környezetében található erdők 

fontos elemei az ökológiai hálózatnak, madarak búvó-, fészkelő- és táplálkozóhelyei.  

 

A településen folyik keresztül a Galga mellett a Sósi-patak, az Emse-patak, valamint a Kartal-

völgyi-patak, melyek mind a Zagyvába torkollnak. Ezek általában kevés vizet vezetnek, de 

árvízkor a patakok a völgytalpakat elöntik.  

A település északi részén a nagytáblás szántóföldi mezőgazdasági művelés jellemző. Táji érték 

a területen az Emse-patakot kísérő fűz- és nyárfaliget, s az utak menti fasorok. A település 

középső részén, a belterület és a vasút között található terület tájképi, tájhasználati szempontból 

is jellegzetes: kistáblás szántóföldi, illetve kertes mezőgazdasági művelésű területek jellemzik.  
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A település belterületétől délre a szántóföldek és kertek mellett nagy kiterjedésű erdők, 

gyepek, vízfelületek és sűrű beépítésű egykori zártkerti részek is találhatóak. A település déli 

szélén sajátos egységet képeznek a tó és az üdülőterületek. Itt találhatók a Gödöllői Dombvidék 

Tájvédelmi Körzetbe tartozó területek, valamint a kultúrtörténeti, s tájképi jelentőségű védett 

földvár. A Monostori-völgyben és a Sósi-patak völgyében értékes a patakparti, ártéri 

növényzet, az összefüggő gyepterületek. A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet 

térségében, a védett természeti terület táji és természeti értékeinek megőrzése végett, csak olyan 

beruházás engedélyezhető, mely a Tájvédelmi Körzet természeti értékeit nem veszélyezteti. 

A község közigazgatási területének déli részén Bányavölgy és Kopaszka, azaz a Bika-tó és a 

körülötte lévő erdők területe, a Sósi-patak völgye, valamint Bag település határán, a Hátsó-erdő 

Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Monostorpuszta és a Galga-völgy 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet. A Galga mentén, a Gánya-dűlő 

területén védett láp található, mely nagy részét nád borítja, ami a kétéltűek, hüllők és madarak 

számára biztosít élőhelyet. A Bika-tó felett, a Sósi-patak mentén található védett földvár 

területét jelenleg gyep borítja, és erdő veszi körül. A földvár tájképi értéke igen jelentős 

formája, illetve az arról nyíló kilátás miatt. 

Galgahévíz területén jelentős területek az országos ökológiai hálózat részei: a bagi és 

vácszentlászlói határon lévő területek (Vár-völgy, Hátsó-erdő, Palya-völgy, Határ-földek, 

Monostori-völgy), a Sósi-patak völgye, a Bika-tó és a körülötte lévő erdőterületek, a földvár és 

környéke, valamint a Galga menti mély fekvésű, az egykori ártérhez tartozó területek tartoznak. 

A természetes ökológiai folyosók jelentőségét adja, hogy Bagtól Turáig a négy település 

teljesen összeépült, így az állatok mozgása szempontjából ez jelent mozgási lehetőséget. 

A település kiemelkedő természeti látványossága a mesterséges Bika tó, mely a Galga-mente 

egyik legszebb, több mint 20 hektáros horgásztava, kellemes pihenőhely. A tóban ponty, csuka 

és harcsa egyaránt található.  

 

A település természeti értékei között meg kell említeni a településen belüli zöldfelületeket. 

Ezek közül a legjelentősebb a Községháza melletti emlékpark, a templomkert, a Művelődési 

Házhoz tartozó kert, illetve a Coop és ruhaüzlet között, előtt és mögött található zöldfelület. Az 

óvodakert növényállománya is jelentős, s emellett az iskolakert, valamint a Hunyadi János 

utcában található játszótér is fontos zöldfelületi elem. 
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A településen számos természeti, esztétikai egyedi tájértéket tartanak nyilván, ezek közül is 

kiemelkednek: 

- idős eperfa a vasúttól északra haladó dűlőút mellett 

- szomorúfűzfák a Fő úton 

- idős vadgesztenyefa a Széchenyi utca sarkán  

- vadgesztenyefák a COOP üzlettől nyugatra  

- idős akácfa a Szt. István utcában 

- a Mogyorósi-völgy elején lévő galéria erdősáv 

 

A természeti területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek 

(növénytársulások) és élőhelyek megóvására. 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek  

Galgahévíz szerkezetét a nyújtott halmazos, fésűs beépítési mód határozta meg. A településképi 

szempontból meghatározó, egymástól elkülönülő településrészek a község történelmi 

jellegzetességeit is tükrözik. A különböző beépítési korszakok az utcahálózat, a telekszerkezet, 

a beépítési mód, az épülettípusok jellegzetes karakterű falusias településképét mutatják. A 

falura jellemző az oldalhatáron álló beépítési karakter. Galgahévíz szalagtelkes 

faluszerkezetének jellegzetessége a mezőgazdasági művelés szokásaiból következik, ahol is a 

szántóföld egy része a belterületen kap helyet. Az orsós elrendezés természetes növekedésével 

előálló többutcás településszerkezet nem csak a növekedés természetes irányait tükrözi, hanem 

a társadalmi rétegződésre is utaló övezeti differenciálódást is mutat. 
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VÉDETT ŐSI TELEPÜLÉSMAG 

A jelenlegi településszerkezet és telekstruktúra, az orsós szerkezetű településközpont 

szalagtelkeivel német mintát mutat. Az orsó alakzatban kiszélesedő főutcára épültek a 

középületek: a templom, községháza, óvoda, művelődési ház, a mezőgazdasági szövetkezet 

irodaháza és kereskedelmi létesítmények, s itt jöttek létre a zöldfelületek. A Fő út mentén, a 

központ közelében létesült még több községi intézmény, vendéglátó egység, szolgáltatási 

létesítmény, takarékszövetkezet, stb.  

Az utcaképet a zártsorúság jellemzi. A lakóházak oldalhatáron állnak, kihagyva a kapubejárat 

közét, amely mögött a csűrök vonalában a beépítés zártsorúvá vált. A porták az utca, a 

közterület felé rendezett, a tulajdonos társadalmi helyzetét kifejező főhomlokzattal, kapuval és 

előkerttel díszített oldalkerttel fordulnak. 

Az egyes korokban létrejött településrészeken a tulajdonos gazdasági helyzete következtében 

is eltérőek az épülettípusok. A Fő utca vonalában jellegzetesek a manzárdtetős épületek, mely 

a módosságot is képviselte. A manzárdtetős lakóházak tégla betétes, vakolt homlokzatai – 

melyen nem ritkák a fülkés szobordíszek – egységes módon mezővárosi utcaképet 

eredményeznek.  

 

Az utca felől nagyon kevés épületnél zárul be a kapubejárat is, létrehozva ezzel a kisvárosias, 

zártsorú beépítések épülettípusait. A zártsorúság és a kapualjak kiépítése gazdasági okok miatt 

is korlátozódott, mivel a csűrök megközelítése a megrakott szénásszekérrel a kapualjon 

keresztül nem lehetséges. A lakóházak alacsony, egyszintes, nyeregtetős változatai is 

fellelhetők még, melyek később kétszintes, földszint és emeletes, manzárdtetős házakként 

épültek át, az utóbbi években az újabb átépítéskor háromszintes vagy emeletes lakóházak 

jönnek létre. 
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A faluközpont szalagtelkes szerkezete a termelési kultúrából következik, ahová a belterületi 

portákhoz szántóföldi művelésre alkalmas területek tartoztak.  

A módosabb portákon a beépítés „U” alakú. Az utcafronton helyezkedik el a lakóház, majd a 

kamrák, istállók, ehhez csatlakozik keresztbe a telek teljes szélességében a csűr, amelyhez a 

másik oldalon nyárikonyha, cselédlakás tartozik. Az „U” alakú beépítés a csűr kert felőli 

oldalán is folytatódik fáskamrával, ólakkal. A lakóház melletti udvar inkább előkert, a csűr és 

az istálló előtti rész a gazdasági udvar, a csűr mögötti a tyúkudvar. Ebben az elrendezésben a 

csűrök csaknem összeérnek. A hagyományos keresztszín a Fő út, József A.,  Dózsa Gy.  és Ady 

E. utcák lakótelkeire, melléképületeire jellemző. A tyúkudvar mögött kezdődő kertek első része 

a zöldségeskert, ahova naponta többször is ki kell menni, mögötte a szántó a krumplifölddel, 

majd néhány gyümölcsfa a kert végében. Az életforma városiasodásával a kertek 

mezőgazdasági funkciói háttérbe szorulnak, a tulajdonosok már ritkán művelik. A kertek egy 

része díszkertté, pihenőkertté alakul át. 

Soros elrendezésű udvarok telekhasználata: 
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TABÁN TÉRSÉGE 

A Tabán és a Hunyadi János utca térbővülete helyi értékvédelmi terület, halmazos szerkezete, 

utcahálózata, telekosztása, beépítési hagyományai kiemelkedő értékek. Különösen értékes az 

utcakép a Hunyadi J. utca északi és a Szabadság utca déli oldalán. 

 

A település fejlődésével a szőlőművelésű domboldalon új utcák jöttek létre, kistelkes portákkal, 

ahol a telekméretek csak a munkaigényesebb kultúrák művelését tették lehetővé.  

 

Az 1789 és 1850 között kialakult Tabánban a tornácos, nyeregtetős kisebb méretű épületek a 

dominánsak. A telkek beépítése előkert nélküli, nem építettek keresztbeálló csűrt, de vannak 

kisebb épületek az oldalhatáros beépítéssel szemben is.  

A Hunyadi tér viszont a faluközponthoz hasonlóan szintén orsós közterület. 
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ÚJABB LAKÓTERÜLETEK 

A XX. században kialakult településrészek telkei a faluközpont telekszerkezetét vették alapul. 

A mérnöki telekosztás során szabályos utcahálózat jött létre, amelyet a lejtőn a főútra 

leereszkedő egyenes, széles lakóutcák határoznak meg.  

 

A tudatos településrendezés egységes beépítést eredményezett, szabályos telekosztással, 

telekmérettel, úthálózattal, beépítéssel, de mégis egyedi karaktert hordoz. Az épületek inkább 

a hatvanas-hetvenes évek magyar faluképét idézik. A falu keleti részének Fő utcától délre eső 

területein hiányzik az előkert, míg az északi domboldalon az előkertes elrendezés is jellemző. 

A nyugati faluvégen kialakult újabb beépítés a régi falumag jegyeit hordozza. A Fő út keleti és 

nyugati szakaszán jellemzően földszintes épületek találhatóak. A belterület délkeleti részén 

földszintes vagy tetőtér beépítéses lakóházak vannak. A legutóbb kialakított, Tura felé eső 

tömbök előkertesek, kétszintes lakóházak jellemzik. A lakóterület bővítése az újabb kori 

fejlesztések folytatásaként valósulhat meg. A település keleti végén a fő út és a Galga között, a 

Fő út nyugati végén, valamint a Szőlő utca és a Dobó utca között. 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

A település belterületén gazdasági területek alig vannak, a legjelentősebb a környező 

lakóterületek közé építészeti megoldásaival illeszkedő Fő út menti, a turai határ felé eső 

telephely (sütöde, építőanyag kereskedelem stb.). A külterületen a Galgafarm mezőgazdasági 

szövetkezet állattartó telephelye működik, 7,5 ha-os területen, itt új gazdasági épület is van. 
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ÜDÜLŐTERÜLET 

A Bika-tóhoz tartozó településrész a környék fontos üdülőkörzete. A Bika-tó környékén 150-

200 kiskerti terület található. A területek beépítése nagyon változatos, vegyes építészeti 

formavilág és anyaghasználat jellemzi az általában földszintes, vagy tetőteres házakat. A két út 

közötti terület sűrűbben beépített, mint a Ligeti földek kiskertjei. A tó délkeleti sarkán található 

az üdülőtelep. A Bika-tó a horgászat kedvelt színtere, partján új, tájba illő horgászház található. 

 

 

 

EGYÉB TERÜLETEK 

A terület északi és déli részén nagytáblás mezőgazdasági területek, a Galga folyó mentén 

kertségek, az Öreghegyen szőlők, zártkertek vannak. A település déli, délnyugati részein 

jelentős területet foglalnak el a védett területek. 
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ÖKOFALU 

Új településrész az Ökofalu, a település külterületén, a belterülettől elkülönülten jött létre az 

elmúlt évtizedben. Az Ökofalu az önellátásra törekvő, nagy rendszerektől független közösség 

lakóhelyeként jött létre, s ezen értékek mentén fejlődik. Mára már tucatnyi épület található itt, 

szellősen elhelyezve a központi tér körül, különböző természetes anyaghasználattal és 

természetközeli formavilággal, s további fejlesztések is várhatók. Az Ökofalu területén 

kertvárosias lakóterület kerül kialakításra, valamint jelentős zöld- és sportterület is tervezett.  
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 

A földrajzi adottságok és a különböző történelmi periódusokban történt építés meghatározza 

Galgahévíz beépített területeit. Ennek következtében különböző településrészek alakultak ki, 

amelyekre többé-kevésbé eltérő építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg. 

A fejezetben az egységes településkép megőrzése, megtartása érdekében sematikus ábrák és jó 

példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a korábban ismertetett 

településrészi bontásban. 

GALGAHÉVÍZ TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

Általános alapelvként szem előtt kell tartani a meglévő történeti, természeti értékeket, 

szerkezeti, műszaki, infrastrukturális adottságokat. Az építmény és környezete tervezésekor 

figyelemmel kell lenni azok tájba illesztésére. Az építményt oly módon kell megtervezni, hogy 

az a tájképi értékek fennmaradását és a településkép védelmét ne veszélyeztesse. A 

látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az övezeti előírások szerint 

elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 

A beépítési jelleg vonatkozásában a település léptékéhez, karakteréhez kell igazodni és meg 

kell őrizni a tájhoz való szerves kapcsolódást is. A meglévő épület felújítását, bővítését a helyi 

építészeti hagyományoknak megfelelően kell megvalósítani.  

Telepítés 

 

 

A településkép védelme érdekében az épületeket a 

lehető legjobban terepre szükséges illeszteni úgy, 

hogy a környezetben kialakult tereprendezés, 

valamint a terepadottságok legyenek a 

meghatározóak. 

A településen az oldalhatáron álló és a fésűs 

beépítés a jellemző. A beépítési mód tekintetében a 

környező és jellemző telepítési módok az 

irányadóak. 

Terepszint alatti építmény a lakóövezetekben 

elhelyezhető. 

A gépkocsi elhelyezését új lakóépületeknél az 

épületeken belül kell biztosítani. 

A telken belül medence elhelyezhető úgy, hogy a 

telekhatároktól legalább 3-3m-t el kell meghagyni. 
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Magasság 

 

Galgahévízen a házak magassága egységes 

településképet eredményez. A meglévő 

épületek közé épülő új házaknak hasonló 

magassággal ajánlott megépülniük, mint 

környezetük. A túl magas házak nem 

illeszkednek az utcaképbe. A többszintes, 

tetőteres épület az egységes településkép, a 

kilátás és rálátás védelme érdekében 

kerülendő. 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

Galgahévízen a nyugodt, egyszerű nyeregtető és a 

manzárdtető a meghatározó, hagyományos tetőfedő 

anyagok használatával. A tagolt, zsúfolt 

tetőformákat, tornyokat, kiállásokat, a sokszor 

megszakított ereszvonalat lehetőség szerint kerülni 

kell. 

Az épületek csak magas tetővel, a kialakult 

állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető 

hajlásszöge lehetőség szerint 35-45° közötti legyen.  

Szerelt külső kéményt az épületek utcai 

homlokzatán nem lehet elhelyezni. Tetőablakot 

javasolt tetősíkban elhelyezni.  

 

 

Anyaghasználat, színek 

 

Anyag- és színhasználat tekintetében új épület építésénél vagy 

meglévő felújításánál a helyi építészeti hagyományokat 

szükséges preferálni. Az ezzel ellentétes megjelenés nem 

illeszkedik Galgahévíz arculatába.  

Az épületeket igényesen, a Galga-menti építészeti 

hagyományokat követő módon, természetes építőanyagokat 

alkalmazva javasolt kialakítani.  

A fő épülettel egybe nem épített, esetlegesen meglévő vagy 

megépítendő keresztfészer mögötti mezőgazdasági tevékenység 

céljára szolgáló építmények kialakítása ettől eltérhet. 

Új épület esetén a tetőfedés anyaga elsősorban égetett 

kerámiacserép legyen: lehetőség szerint piros vagy natúr 

színben. Tetőhéjazatként kerülendő a bitumenzsindely, a 

mesterséges pala, hullámpala használata, műanyag és fém 

hullámlemez pedig nem alkalmazható. Ne alkalmazzunk kék, 

zöld színű tetőfedést. A lakófunkciót kiegészítő épület fedése 

színében illeszkedjen a főépület fedéséhez.  
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Az épületek részleges homlokzati felújítása csak teljes utcai 

homlokzatonként történjen. Az épületek színezése a 

hagyományos színválasztás (fehér vagy pasztellszín) szerinti 

legyen. A lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak 

megfelelően vakolt megjelenéssel, vagy nyers téglafelülettel 

alakíthatók ki. A szín kiválasztásánál figyelembe kell venni a 

környezethez és az épület többi eleméhez való harmonikus 

illeszkedést. A rikító színezés kerülendő. Nem javasolt a 

ragasztott kőfelületek alkalmazása. 

Kerítés 

 

A telkeket a helyben kialakult anyag és 

formavilágú és színben a tájba illeszkedő 

kerítéssel javasolt bekeríteni. Kerítések 

létesítésénél az áttört, természetes anyagok 

használata ajánlott. Az utcai kerítés legfeljebb 

1,8 m magas lehet. Saroktelek esetén az 

utcafronti kerítés áttört legyen, a saroktól 2-2 m-

ig zárt kerítés egyáltalán nem építhető.  

Településképi szempontból nem javasolt a 

nádszövettel való zárás. 

 

Közparkok, közterületek, zöldfelületek 

A zöldterület kialakítása, növénytelepítés során honos, az ökológiai adottságoknak megfelelő 

fa- és cserjefajok alkalmazandók. A zöldterületek zöldfelülettel borított területének legalább 

felét háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával 

kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyep szint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-

át boríthatja. Új zöldterületek kialakításához, ill. meglévő zöldterületek átépítése kertészeti 

tervek alapján történjen.  

A település zöldfelületeinek megóvása érdekében fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül 

indokolt esetben, a hatályos jogszabályok betartásával lehet. 

A település utcái mentén a zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve 

kezelőjének folyamatosan el kell végezni. A beépítésre szánt területen belül a meglévő fák 

kivágása – indokolt eset kivételével – elkerülendő. 

A közterületek egységes jellege, karaktere érdekében a zöldterületek térbútorait egységes 

koncepció alapján kell megvalósítani. Az anyaghasználat során természetes anyagokat javasolt 

alkalmazni (kő, tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem támogatottak.  

Lakóövezetben az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét kétszintű (cserje- 

és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával javasolt kialakítani.  
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Reklámtáblák, cégérek 

Cégérek, reklámok, hirdetőtáblák méretét, kialakítását és elhelyezését épülethomlokzaton 

történő elhelyezés esetén a homlokzattal együtt kell engedélyeztetni. Utólagosan cégér vagy 

hirdetőtábla csak a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, engedély alapján 

helyezhető el.  

Üzletfelirat, cégtábla, cégér esetében kerülni kell a rikító színhasználatot. Reklám- és 

térvilágítással kápráztatást, vakítást vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát 

zavarni, korlátozni nem szabad. 

A település közterületein hirdető és reklám berendezés elhelyezése a közlekedési szakhatóság 

és a közútkezelő hozzájárulásával lehetséges, amennyiben az nem zavarja a köz- és közlekedés 

biztonságot. Mezőgazdasági területen, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, 

ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosó területén, egyedi tájérték, tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő területeken reklámhordozó és reklám nem helyezhető el. 

 

Védett épületekre vonatkozó ajánlások 

A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban, az épületek beépítési módját, 

tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg kell őrizni. A használat nem 

veszélyeztetheti ezek fenntartását. 

A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és tömegétől 

jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem engedélyezhető, a 

kialakult telekviszonyok nem változtathatók meg. A védettség alatt álló épület környezetében 

közterületről látható hirdető berendezés, felirat, reklám, cégér és egyéb szerelvény csak a 

környezethez illeszkedő módon helyezhető el. 
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VÉDETT ŐSI TELEPÜLÉSMAG 

A védett ősi településmag helyi értékvédelemben részesült. A helyi értékvédelmi területeken, 

utcaszakaszokon az épületek és kerítések hagyományos jellegét meg kell tartani. Az övezetben 

csak igényesen tervezett és kialakított, a védett utcaképbe illő épület (magastetős, hagyományos 

szín és formaválasztás) helyezhető el. Javasolt a sorolt beépítések megtartása, az épületek 

korszerűsítésével és funkcióinak az újabb igényekhez való megváltozásával.  

 

Telepítés 

 

A településrészben az oldalhatáron álló, keretes vagy 

zártsorú beépítés a meghatározó. Védeni kell a 

tömbök telekszerkezetét és beépítési jellemzőit. Új 

épület építésénél az utcai épületelhelyezés ritmusával 

megegyező, tömegében is ahhoz alkalmazkodó 

kialakítás a kívánatos. A védett területen meg kell 

őrizni az ingatlan jellegzetes szerkezetét, 

telekrendszerét, utcavonal vezetését, épületeit, 

építményeit, kerítés- és kapuformáit, természeti 

értékeit.  

A Fő út mentén és a József Attila utcában a zártsorú 

beépítési móddal a hagyományos „keresztszín" 

beépítési jelleg, a csűrös jelleg megőrzendő. A 

zártsorú beépítési mód kijelöli a telekhatártól 

telekhatárig húzódó beépíthető sávot, az épületeket e 

sávon belül kell elhelyezni. A csűrök épülettömege 

olyan funkciókat képes befogadni, amely alkalmas a 

változó életforma hordozására. A már jelenleg is 

garázsként, vagy pihenés funkcióinak befogadójaként, 

vagy munkahelyként funkcionáló régi épületek 

megmaradhatnak és újak a régi elv szerint épüljenek. 

Magasság 

 

 

A területen csak a védett utcaképbe 

illeszkedő építészeti kialakítású 

épület helyezhető el, azaz az új épület 

építésénél vagy meglévő épület 

átalakításánál a házaknak hasonló 

magassággal kell létesülniük, mint 

környezetük.  

A szomszédos házakhoz képest eltérő 

magasságot mutató épületek törést 

eredményeznek az utcaképben, a 

kialakult egységet megbontják. A 

településrészen a földszintes beépítés 

jellemző, ennek megtartása javasolt. 
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Homlokzatalakítás, nyílászárók 

A helyi értékvédelmi területeken, utcaszakaszokon az épületek hagyományos tetőformáját, 

homlokzati kialakítását, homlokzati kiosztását, az egyéb építészeti díszítő elemek jellegét 

javasolt megtartani. Kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati megjelenés elérése, a 

szomszédos épületekhez való alkalmazkodás.  

 

Anyag- és színhasználat 

A településrészben az épületek homlokzata, a kerítések, kapuk anyaghasználata, színezése csak 

a környezethez illeszkedő módon, a hagyományos jelleget megtartva alakítható ki.  

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A védett ősi településmag területén igényesen tervezett és 

kialakított, a védett utcaképbe illő épület (magastetős, 

hagyományos színezés és formaválasztás) helyezhető el. 

A tető hajlásszöge: 35-45° között ajánlott. A 

településrészben új, vagy átalakított fő rendeltetésű épület 

tetőidoma lehetőség szerint manzárdtető, nyeregtető vagy 

nyeregtetők kombinációja legyen.  

 

Kerítés 

 

 

 

A helyi értékvédelmi 

területeken, utcaszakaszokon a 

kerítések hagyományos jellege 

az anyagválasztást és a díszítő 

elemeket tekintve megtartandó. 

A kerítés kialakításánál teljes 

átlátást biztosító és a részben 

zárt kialakítás növényzettel való 

kombinálása javasolt. A 

természetes anyagok használata 

ajánlott a bástyák és lábazatok 

esetében.   
 

 

Zöldfelületek 

A telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintes növényállomány 

alkalmazásával szükséges kialakítani. Egyszintű növényzet a zöldfelülettel fedett terület 

legfeljebb 1/3-át boríthatja. A felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki. 

 

Egyéb 

Szerelt külső kéményt az épületek utcai homlokzatán elhelyezni nem szabad. Új 

lakóépületeknél a gépkocsi elhelyezését az épületeken belül kell biztosítani.  
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TABÁN TÉRSÉGE 

Telepítés 

A Tabán és a Hunyadi tér környezete helyi 

értékvédelemben részesült, településszerkezete és 

beépítési jellege megőrzendő. A településrész kis része 

nem tartozik a helyi értékvédelmi területbe, de ott is 

javasolt az értékvédelmi területre vonatkozó elveket, 

ajánlásokat figyelembe venni. 

Új épület építésénél az utcai épületelhelyezés 

ritmusával megegyező, tömegében is ahhoz alkalmazkodó kialakítás a kívánatos. A védett 

területen meg kell őrizni az ingatlan jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal 

vezetését, épületeit, építményeit, kerítés- és kapuformáit, természeti értékeit. A 

településrészben az oldalhatáron álló beépítés a meghatározó, ezt meg kell őrizni. 

 

Magasság 

 

 

A területen csak a védett utcaképbe 

illeszkedő építészeti kialakítású 

épület helyezhető el, azaz az új épület 

építésénél vagy meglévő épület 

átalakításánál a házaknak hasonló 

magassággal kell létesülniük, mint 

környezetük.  

A szomszédos házakhoz képest eltérő 

magasságot mutató épületek törést 

eredményeznek az utcaképben, a 

kialakult egységet megbontják. A 

településrészen a földszintes beépítés 

jellemző, ennek megtartása javasolt. 

 

 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

A Tabán térségében csak igényes kialakítású, a 

védett utcaképbe illő épület (magastetős, 

hagyományos formaválasztás) helyezhető el. A 

tető hajlásszöge: 35-45° között ajánlott. A 

településrészben új, vagy átalakított fő rendeltetésű 

épület tetőidoma lehetőség szerint manzárdtető, 

nyeregtető vagy nyeregtetők kombinációja legyen.  
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Homlokzatalakítás, nyílászárók 

A helyi értékvédelmi területeken, 

utcaszakaszokon az épületek hagyományos 

homlokzati kialakítását, homlokzati 

kiosztását, az egyéb építészeti díszítő elemek 

jellegét szükséges megtartani. Kitűzött cél az 

utca felőli egységes homlokzati megjelenés 

elérése, a szomszédos épületekhez való 

alkalmazkodás.  

 

Anyag- és színhasználat 

A településrészben az épületek homlokzata, a kerítések, kapuk anyaghasználata, színezése csak 

a környezethez illeszkedő módon, a hagyományos jelleget megtartva alakítható ki.  

 

Kerítés 

 

 

 

A helyi értékvédelmi területeken, 

utcaszakaszokon a kerítések hagyományos 

jellege az anyagválasztást és a díszítő 

elemeket tekintve megtartandó. 

A kerítés kialakításánál teljes átlátást 

biztosító és a részben zárt kialakítás 

növényzettel való kombinálása javasolt. A 

természetes anyagok használata ajánlott a 

bástyák és lábazatok esetében.  

 
 

 

Zöldfelületek 

A telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintes növényállomány 

alkalmazásával szükséges kialakítani. Egyszintű növényzet a zöldfelülettel fedett terület 

legfeljebb 1/3-át boríthatja. A felszíni parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki. 

 

Egyéb 

Szerelt külső kéményt az épületek utcai homlokzatán elhelyezni nem szabad. Új 

lakóépületeknél a gépkocsi elhelyezését az épületeken belül kell biztosítani.  
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ÚJABB LAKÓTERÜLETEK 

Telepítés 

  

A lakóépületeknél az 

oldalhatáron álló beépítés 

jellemző. Új épület építésénél 

az utcaképhez illeszkedő 

beépítési formát kell követni. 

Az új utcákban előkertet kell 

hagyni. Az új telkeknél, a 

Galga-patak felé legalább 20 m 

hátsókert biztosítandó. 

Magasság 

 

 

A lakóházak jellemzően 

földszintesek, többszintes, 

emeletes lakóépületek a Turai 

és a Zsámboki út mentén 

találhatóak. A szomszédos 

házakhoz képest eltérő 

magasságot mutató épületek 

törést eredményeznek az 

utcaképben, a kialakult 

egységet megbontják. 

Alacsonyabb, vagy magasabb 

kialakításuk, szomszédságtól 

eltérő hajlásszögük 

kedvezőtlen megjelenést 

eredményez az érintett 

utcaszakasz egészének. 

 

 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

A településrészen az utcára merőleges, az 

utcával párhuzamos egyszerű nyeregtető, a 

sátortető és a manzárdtető egyaránt előfordul. 

Az öncélú, tört formai kialakítás elkerülése 

javasolt. A tetőhéjalás anyagában és színében 

illeszkedjen a szomszédos ingatlanok 

kialakításához. 

Egyéb 

Új lakóépületeknél a gépkocsi elhelyezését az épületeken belül kell biztosítani.  
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Telepítés 

A gazdasági területeken elhelyezhetők a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és egyéb 

irodaépületek is. Az egyes telephelyek belső elrendezését, konkrét beépítését minden esetben a 

pontos funkció ismeretében, az adott telekre készítendő tervben kell meghatározni. Terepszint 

alatti építmények a településkép-védelem szempontját is figyelembe véve helyezhetők el. 

Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

A tervezett ipari és raktárépületek igényes kialakítású, legalább 10-35 fok közötti hajlásszögű 

magastetős épületek legyenek. Gazdasági területen az épületek fedése az általános előírásoktól 

eltérően is kialakítható. Az eltérő tetőkialakítás településképhez illeszkedését látványtervvel 

kell igazolni. Az építőanyagok megválasztásánál a hagyományos, természetes anyagokat 

javasolt használni. 

Zöldfelületek  

Gazdasági területeken a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű 

(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával szükséges kialakítani. 

Egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/4-ét boríthatja. 

A kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal 

és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sávot, az 

előkertben legalább kétszintű növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzetet 

szükséges létesíteni. A növényfajok kiválasztásakor a termőhelyi adottságoknak megfelelő, 

honos növényfajok alkalmazása javasolt.  

 

ÜDÜLŐTERÜLET 

Telepítés 

Az üdülőterületen kialakult természetes terepfelszín megőrzendő, az épületek feltöltésen nem 

helyezhetők el. A tájképi adottságokat figyelembe vevő, a táj jellegét gazdagító egyszerű, 

hagyományos épületek létesíthetők. Terepszint alatti építmény legfeljebb a beépítettség 30 %-

ig helyezhető el. 

Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

Az övezetekben csak igényesen kialakított, a térség építési hagyományai szerinti (hagyományos 

tömeg-arányok, homlokzati kialakítások, tetőformák, nyílászárók kialakítása) magastetős 

épület építhető. Az épületek homlokzatát a településre jellemző, természetes anyagokkal és 

színekkel javasolt kialakítani. Tetőhéjazatként elsősorban cserépfedést javasolt alkalmazni. 

Bitumenzsindely alkalmazása kerülendő. 

Kerítés 

Az üdülőterületen 1,5m-nél nem magasabb, áttört kerítés építhető. 50 cm-nél magasabb 

lábazatú kerítés, ill. támfal nem létesíthető.  

Zöldfelületek 

A telkek legalább 50%-át zöldfelülettel szükséges borítani, s a zöldfelülettel borított rész 

legalább felén kétszintű növényzetet (cserje- és lombkoronaszint együttesen) javasolt 

alkalmazni.  
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ÖKOFALU 

Telepítés 

Az Ökofaluban a térségre jellemző, falusias építészeti hagyományokhoz illeszkedő épület, 

építmény és egyéb, az ökológiai, tájhasználati, faluképi szempontoknak megfelelő (pl. 

dombház, zöldtető stb.) épület, építmény helyezhető el. A funkciókat egy épület-tömegben 

(építési egységben) kell elhelyezni, különálló melléképület (garázs, műhely, stb.) nem építhető. 

Terepszint alatti építmény a beépítettség mértékéig építhető, az épületeknél alápincézés 

lehetséges. 

 

Tetőforma, homlokzati kialakítás 

Az épületek arányaiban, tetőformájában, homlokzati kialakításában, anyagválasztásában, 

színeiben is a kb. száz évvel ezelőtt a térségre jellemző falusias hagyományokat őrizze. A 

nyílászárók elrendezésének a hagyományos arányokhoz szükséges igazodni. Az ablakok 

mérete ne legyen nagyobb 120x180 cm-nél, az ajtók szélessége 120cm alatt legyen. A 

homlokzatokon nem helyezhető el szerelt kémény. 

 

Anyaghasználat 

Az épületek anyagválasztásában a kb. száz évvel ezelőtt a térségre jellemző falusias 

hagyományokat őrizze: a hagyományos, természetes anyagokat kell előnyben részesíteni. Az 

anyagválasztásnál figyelembe kell venni az anyagok előállításánál, szállításánál és bontásánál 

felhasznált primer energiahordozó mennyiségét (ha magasabb szintű jogszabály nem tiltja, nem 

lehet több mint az épületek alapterületének 1m2-re számolva, 400kWh). 

Alapozáshoz úsztatott beton, vagy kisméretű tömör tégla (lehet bontott tégla is) alkalmazható. 

A talajon lévő padló az aljzatbeton helyett fokozott hőszigetelő feltöltés legyen. 

A falszerkezetek esetében előnyben kell részesíteni a favázas fal (szalmabála kitöltéssel), 

vályogfal (döngölt vagy tégla, nádpalló hőszigeteléssel), vagy a tömör téglafal (nádpalló, 

kender vagy kőzetgyapot hőszigeteléssel) alkalmazását, ezeken kívül más tégla falazóelem is 

alkalmazható, fokozott hőszigeteléssel. 

A pince fölötti födémszerkezet kerámiagerendás és béléstestes födém legyen, tégla- vagy 

poroszsüveg boltozattal. A földszint felett: fafödém (pl. látszó vagy borított gerendás 

szalmabála kitöltéssel, korszerű anyagtakarékos faszerkezet fokozott hőszigeteléssel). Korszerű 

anyagtakarékos faszerkezetnek tekinthető a több, egyenként tartóul nem használható elemből, 

korszerű, szegezett vagy ragasztott kötéssel, fatakarékosan előállított szerkezet. 

A nyílászárók fa szerkezetűek legyenek (hőszigetelő üvegezéssel, külső oldalon fa vagy nád 

anyagú árnyékolóval, mely lehet redőny, zsalutábla, fatábla, fakeretes nádroló stb.). 

Hőszigetelő anyagként nádpalló (vályogvakolattal vagy vályogtapasztással), cellulóz, fagyapot, 

újrapapír, (szórt vagy táblás hőszigetelés), szalmabála (vályogvakolattal vagy 

vályogtapasztással), kender, ipari gyapjú (táblás vagy laza hőszigetelés), lakótérrel nem 

érintkező tereknél kőzetgyapot, salakgyapot alkalmazása javasolt. 

Padlóburkolatok a vizes helyiségekben és a közlekedőkben elsősorban természetes kőlap, 

parafa, vagy öntött vályog legyen lenolaj kezeléssel. A lakóterekben faanyagú (hagyományosan 

rakott, nem ragasztott, fapadló, hajópadló, parketta) padlóburkolatok alkalmazhatók. 

A tetőszerkezet faanyagú (hagyományos vagy korszerű anyagtakarékos faszerkezet) legyen. 

Tetőfedő anyagként a natúr égetett agyag cserép (bontott hódfarkú cserép felhasználása is 
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lehetséges), nád, szalma, fazsindely, az enyhe lejtésű tetőnél, gépkocsi tárolók vagy más 

gazdasági épület lefedésére zöldtető is alkalmazható. 

A telken belüli burkolatokat úgy kell kiépíteni, hogy azok a csapadékvíz talajba szivárgását és 

szellőzését ne akadályozza. (pl. hézagosan, homokba rakott kockakő, fakocka, természetes 

kőlap, zúzott kő, kavics vagy keményfa palló). 

 

Kerítés 

Az Ökofalu területén sövénykerítés, vagy fa anyagú áttört vagy tömör kerítés, kapu 

alkalmazható, vagy tégla pillérek és téglalábazatos faanyagú lehet. 

A kerítés színe az épülettel harmonizáló natúr, barna vagy zöld árnyalatú legyen. 

 

Színhasználat 

Az épületek homlokzatának színe legyen a tetőzet és az egyéb épületszerkezetek színével 

harmonikus, halvány árnyalatú (pl. fehér, tört fehér, sárga). Élénk árnyalatok (kék, zöld, türkiz, 

lila, rózsaszín stb.) nem alkalmazhatók. 

A kerítés, a kapuk és az épületek szerkezeteinek, díszítéseinek színe, egymással harmonizáló, 

natúr, zöld vagy barna legyen. 

 

Zöldfelületek 

Az Ökofalu területén az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét két-, vagy 

háromszintes növényállomány alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintes 

növényállomány a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja. A felszíni parkolók 

fásítva alakítandók ki. 

Az Ökofalu területén csak a településképi rendeletben alkalmazásra javasolt honos növényfajok 

telepíthetők. Örökzöld fajták csak a telek északnyugati, északi telekhatára menti védőzöldként, 

ill. a beépítési kötelezettségű sávban telepíthető. 

utak mentén mindkét oldalon zöldfelületi sávot szükséges kialakítani. Az útmenti zöld sávokba 

többszintű növényzet (fák és cserjék együttesen) telepítendő. 

 

EGYÉB TERÜLETEK 

Telepítés 

Mezőgazdasági területen építés csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően 

lehetséges. Az általános mezőgazdasági területen a mezőgazdasági technológiához közvetlen 

kapcsolódó építmények (a növénytermesztés, állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos 

termékfeldolgozás, és tárolás építményei) illetve szabadon álló beépítési móddal, legalább 5 m 

előkert biztosításával lakóépületek, építmények létesíthetők. Amennyiben a földrészleten 

kizárólag gazdasági épület (egy vagy több) kerül elhelyezésre, az maximum 40 m2-es lakórészt 

is magában foglalhat. A kertgazdálkodású területen egy, tájbaillő gazdasági épület 

elhelyezhető, mely max. 20 m2-es lakórészt is magába foglalhat. 

A Galga mentén növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor csak a vegetációs időszak elején, 

maximum júniusig helyezhető el. Azt követően a fóliasátrakat le kell szerelni. 



32 

 

Védő rendeltetésű erdőterületen épületek nem alakíthatók ki. 

Védetté nyilvánított természetvédelmi területen bármilyen tevékenység folytatása, épületek, 

építmények létesítmények elhelyezése csak a mindenkori természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával történhet. A táj domborzati jellegének megőrzése, a jellegzetes növény- és 

állatállomány és a táj változatos területhasználatának megőrzése érdekében a tájképileg 

védendő területen a beépítésre szánt területeken kívül építményt nem lehet elhelyezni. 

A szabályozási terven a külterületen kijelölt „látványvédelmi területeken” az építményeket, a 

területhasználatot oly módon kell meghatározni, hogy a kedvező tájképi adottság ne sérüljön. 

A tájképileg védendő területen a terület kialakult képének, táji jellegzetességének megtartását 

figyelembe kell venni. 

 

Magasság, tetőforma, anyaghasználat 

Általános mezőgazdasági területen önálló lakóépület legfeljebb 6 m építménymagassággal és 

magas tetővel, legfeljebb 45° tetőhajlásszöggel építhető. A gazdasági épületek magassága, ha 

a technológia megkívánja, elérheti a 10 m-t. Gazdasági épületek a Galga-menti építészeti 

hagyományokhoz igazodva, hagyományos szerkezettel (téglafal, vagy fa-váz) és homlokzati 

elemekkel, magas tetővel épülhetnek. 

A tájképileg védendő területen a beépítésre szánt területeken a hagyományoknak megfelelő, 

földszintes épületek, építmények helyezhetők el. A homlokzat kialakításakor vakolt falfelület, 

nyeregtető, kontyolt nyeregtető, vagy csonka kontyolt nyeregtető alkalmazható. A tető 

héjazataként nem fényes cserép, nád vagy pala javasolt, hullámlemez nem alkalmazható. Az 

épületek feltöltésen nem helyezhetők el. 

 

Kerítés 

Különleges védendő művelési ágú mezőgazdasági területbe sorolt övezetben kerítés nem 

létesíthető.  

 

Zöldfelületek 

Tájvédelmi szempontból az utak és a vízfolyások menti fasorok védelméről, fenntartásáról 

gondoskodni kell. A patakok mentén legalább 50-50 m-es sávban természetszerű élőhelyek 

kialakítása indokolt (térségi jelentőségű ökológiai folyosó rehabilitálása). A patakok mentén 

őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő gyep, illetve fa-és cserjefajok telepítendők, a 

meglevő fás szárú állományok kiegészítendők (pl.: fűz, nyár, éger, kőris fajokkal). 

A jelentősebb külterületi feltáró utak mentén a fasorok telepítése honos, vagy hagyományos 

fajokkal történhet (vadgesztenye, hárs, tölgy, dió). A hiányos fasorok pótlásáról gondoskodni 

kell, akác nem telepíthető. 

Védő rendeltetésű erdőterületen fa kizárólag akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, 

vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. 
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6. Jó példák: Épületek, építészeti részletek 

 

Utcakép 

Az egységes utcakép jól tükrözi a telkek, házak és utcák viszonyát, a település szerkezetét, 

éppen ezért fontos, hogy harmonikus módon alakítsuk ki és őrizzük meg. Ez attól független, 

hogy mely korokban, milyen technológiával, anyaghasználattal épültek a házak. Minden kornak 

megvan a maga stílusa, de fontos, hogy harmonikusan kapcsolódjanak össze a szomszédos 

házak, építmények. 

 

Az épületek tömegalakítása, formái, színei, tetőfedőanyagai, a kerítések formái, magasságai, 

színviláguk legyenek harmonikusak a szomszédsággal 
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Az utcaképhez hozzátartozik a változatosság is, az is tud harmóniát teremteni, s a gondozott 

zöldfelületek látványa hozzátartozik a vonzó településképhez 
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Épületek, homlokzatképzés 

Új ház építésekor, vagy meglévő átalakításkor az épület tömegalakítása településképi 

szempontból is kiemelkedő szereppel bír.  

 

Értékeinket őrizzük meg, Galgahévíz építészeti emlékeit úgy gondozzuk, hogy azok méltó 

módon lehessenek a településkép vonzó elemei 

 

Az épületek tömegalakítása során igyekezzünk a hagyományokat őrizni, Galgahévíz 

tradicionális földszintes házai a településkép díszei 
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Az üdülőterületen megbúvó házak méretei, tömegei illeszkedjenek a hely szelleméhez 

 

Anyaghasználat 

Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az utcaképhez illeszkedő szín- és 

anyaghasználat, valamint a hagyományos arányok megtartása. Fontos, hogy a hagyományos, a 

területre jellemző anyagok használata megmaradjon különösen a lábazatok, a tetőhéjalás, a 

kerítések esetében. 
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A felújítások és a korszerű, modern építészeti megoldások közé is becsempészhetők olyan 

egyedi részletek, akár formák, akár építészeti részletek, melyek nemcsak az épület, hanem a 

településkép sokszínűségéhez is hozzájárulnak, s ezt a szín- és anyaghasználat is segítheti 
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Ajtók, kapuk, ablakok 

Az épületek megjelenését és hangulatát az ajtók, kapuk, ablakok nagyban befolyásolják. A zárt 

épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy milyen módon tesszük ezt. A 

természetes anyagok használatára, a Galga-vidékre jellemző formák megőrzésére törekedjünk. 

 

 

A településképhez a fa nyílászárók illenek, elsősorban ilyenekre cseréljük a korszerűtlen régi 

ablakokat, ajtókat. Műanyag nyílászárók esetén is javasolt a fahatású színválasztás. 
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A fa zsalugáterek a településkép díszei lehetnek  

 

 

Tetők, kémények 

A tetők, kémények szerves részét képezik az épületnek, így formájukban, 

anyaghasználatukban, méretükben összhangban kell lenniük. 

 

Őrizzük-védjük a hagyományos tetőformákat, díszítő elemeket, kéményformákat, a múlt 

emlékei az anyaghasználat, vagy a technológia miatt is üde színfoltok lehetnek. 
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Kerítések 

A kerítések egyszerre teremtenek kapcsolatot az utcával, ugyanakkor térfalat képezve el is 

választják az ingatlanokat a közterületektől. 

 

 

A falusi porták hagyományos léckerítései új építés esetén is megjelenhetnek, akár modernebb, 

akár hagyományos formavilággal, dísztelenül vagy természetes díszítő elemekekel, az 

utcafronton vagy az oldalkert mentén egyaránt. 

 

A kő vagy betonlábazatok felett az elmúlt évtizedekben már a fémkerítés lett a leggyakoribb, 

melynek kialakítása, szín- és formavilága megfelelő karbantartás mellett szintén lehet az 

utcakép dísze, s a fém és a fa kombinálása is pozitív hatású 
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A modern kerítések esetében az anyaghasználat, formavilág, s a díszítőelemek jól illeszthetők 

a hagyományos faluképhez 

 

7. Jó példák: sajátos építményfajták 

Utcabútorok 

A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület arculatához. 

A természetes anyagokat, formákat részesítsük előnyben, de a korszerűbb anyagok 

használatánál is igyekezzünk a faluhoz illő népies jegyeket alkalmazni. 
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Reklámok, cégérek 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az 

épületek vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület stílusához, az egységes környezethez 

illeszkedően kell elhelyezni. 
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Napelem, napkollektor 

Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelem, napkollektor 

esetében a technológia adott, a napelemek, napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet 

javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni 

több szempontból is. 

Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például a 

hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben tartani, a 

lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.  

Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne 

döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli 

tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, esetleg a 

kerítésre való telepítésük. 

 

Parabola, légkondicionáló, parapet szellőző, riasztó 

Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső 

egységét, illetve ha lehet parapet konvektor külső szellőzőjét se, valamint közművezetéket 

közterületről látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, 

még akkor is, ha egy szépen felújított épületről beszélünk. Ezek kerüljenek a ház hátsókert felé 

néző falfelületére. 

  

A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat 

látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére helyezni, 

hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy 

takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági 

szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. 



45 

 

 



46 

 

 

 

 

Készült Galgahévíz Község Önkormányzata megbízásából, a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan 

 

Polgármester: Vanó András 

Főépítész: R. Takács Eszter 

 

Szerzők: Kukely György, Rácz Andrea, Virág Attila 

Fotók: Orosz György 

Drónfotók: Virág Attila, Orosz György 

Ábrák: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 

 

A kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll. 

 

 

 

Galgahévíz, 2017 

 


