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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

1. Polgármesteri köszöntő 

 

Szeretettel üdvözlöm a községünk iránt érdeklődő vendégeinket és a pusztazámori lakosokat! 

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelik településünket. 

Fogadják soraimat olyan szeretettel, mint ahogy mi 

pusztazámoriak fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket. 

Bemutatkozó oldalainkat lapozgatva betekintést 

nyerhetnek Pusztazámor régmúltjába, jelenébe és 

jövőjébe, köszönhetően annak, hogy egyre többen 

munkálkodnak azért, hogy Zámor élete tartalmas 

legyen. 

A harangház 

Pusztazámor értékét, szépségét nem csak a történelmi és építészeti különlegességek, mint például a 3 

hektáros arborétum jellegű ősparkkal övezett Barcza kastély, a zámorhegyi remeteség és harangház 

jelentik, hanem az a természetes igény is benne foglaltatik, ahogyan a településvezetés és az itt lakók 

ápolják, ahogyan a jelen gondos kezei megbecsülik. 

Érdemes elidőzni Zámoron. Nálunk a látogatót először a dombokkal ölelt táj szelíd hívogató szépsége 

fogja meg, majd az utcák és házak rendje, végül a védett kis völgykatlanban elhelyezkedő település 

nyugalma, csendje. Aki belekóstol ebbe a világba, bizonyosan letelepedik községünkben, vagy 

visszatérő vendég lesz itt. 

Pusztazámor valamennyi lakója nevében tisztelettel köszönti és szeretettel várja: 

 

Pátrovics Benedek 

  polgármester 
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

2. Bevezetés 

Településeink már az ősidők óta lakottak. Az emberek mindig törekedtek arra, hogy védelmet 

keressenek az eső, a szél, a vadállatok, az ellenség elől. Ez a menedék eleinte csak egy-egy barlang, 

sziklamélyedés volt, de később megkezdődött az „építés”. Minden kornak megvan a jellegzetes 

építőanyaga, építési módja, sajátos jellegű építményei. A mai kor embere már a „tökéletességre” 

törekszik. Nem elég a menedék, a védett hely biztonságán túl törekszünk a szépre, a korszerűre, az 

olcsó megoldásokra, és ma már egyre tudatosabban a fenntarthatóságra is.  

Az elmúlt korokban kialakultak falvaink és városaink, létrejött a minden településen egyedi 

sajátosságokat hordozó településszerkezet, épületállomány. Az épített környezet minden korban 

meghatározó, az emberek életterét alkotó rendszer. Minden korszak hozzátett valamit az előző korok 

hagyatékához, általában megőrizve, továbbfejlesztve annak értékeit, esetenként sajnos elpusztítva, 

lerombolva a történelmi múlt épített örökségét.   

Épített környezetünk a természeti környezetbe ékelődik, ezért nagyon fontos e két összetett rendszer 

összhangjának megteremtése, megőrzése a megfelelő élettér biztosítása érdekében. 

Pusztazámor épített környezete is kialakult, s a település fokozatos fejlődése során utcák, terek jöttek 

létre, amelyek mentén házak épültek. Mindezek összessége, és az ezt övező táj képezi a település 

arculatát, a településképet. Nagyon fontos, hogy e kép szép legyen. De felmerül a kérdés, hogy mi is a 

szép. Ezt mindenki másképp érzi, más szempontok alapján ítéli meg. Mégis talán vannak olyan elemei 

a településképnek, amelyek a legjelentősebb mértékben formálják az arculatot, és amelyek ezáltal 

meghatározóak. 

    A kastély részlete 

Ez a Kézikönyv azt igyekszik bemutatni, mit is lehet épített és természeti környezetünkben arculat-

formálónak tekinteni, és mire kell különösen odafigyelni mindazoknak, akiknek fontos településük 

megjelenése, az épületek és a közterületek, a természet összhangja. Szólni kíván mindenkinek, aki 

pusztazámorinak érzi magát, vagy azzá szeretne válni. E kiadvány célja a szemlélet-formálás, a 

segítségnyújtás a Pusztazámoron élőknek, ideköltözőknek, az itt működő vállalkozásoknak, és nem 

utolsó sorban az Önkormányzatnak az építési tevékenység kereteinek meghatározásához. 
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A Kézikönyv készítése jogszabály által előírt feladata az Önkormányzatnak, de ezen túlmenően a 

Településképi Arculati Kézikönyv készítésének célja utat mutatni. A törvény annak érdekében tette ezt 

a feladatot kötelezővé minden magyarországi település számára, hogy a települési közösségek 

hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Ennek érdekében a Kézikönyv 

széleskörű társadalmi bevonással készült, meghallgatva, figyelembe véve a helyi lakosok, a 

lokálpatrióták, az esztétikus településképért munkálkodó civil szervezetek véleményét, javaslatait.   

A kiadvány feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit és településszerkezeti egységenként javaslatot tesz a településképhez illeszkedő 
építészeti elemek alkalmazására.  

A település arculatának megóvása, pozitív irányú fejlesztése érdekében a Kézikönyv egy önkormányzati 

rendelet elkészítését is megalapozza, amely a településkép-védelem hatékony eszköze lehet a 

napjainkban egyre kisebb társadalmi, önkormányzati, hatósági kontrollal végezhető építési 

tevékenységek során.  

A Barcza-kastély parkja      
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

3. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter 

Pusztazámor a budapesti agglomeráció területén, Budapesttől 25-30 km-re délnyugatra fekszik. A 

község népességszáma közel 1200 fő. A lakosság száma, ha nem is jelentős mértékben, de 

folyamatosan nő. 

A szép fekvésű kistelepülés Pest megye déli határán, a Vértes keleti lankáinak és a Budai hegység déli 

nyúlványainak találkozásánál, az Etyek–Sóskút–Gyúró községek által határolt képzeletbeli háromszög 

közepén, a Zámori-patak völgyében helyezkedik el. Fejlett infrastruktúrájával – villany-, gáz- és 

vízvezeték-hálózat, modern szennyvízcsatorna-hálózat, szilárd burkolatú közutak – kiemelkedik a 

környékbeli települések közül. 

Pusztazámor a Zámorhegy lábánál, kb. 150 m-rel a tengerszint felett elterülő egyutcás, halmazos 

település. Korábban zsákfalu volt a sóskúti bekötőút végén, de az ezredforduló környéken ez a helyzet 

megváltozott. Az M7 autópályán kiépült egy csomópont, amelyről a falu új bekötőutat kapott. Ma a 

község szerkezetét a település két bekötő útja és a falut átszelő patak völgye határozzák meg 

alapvetően.  

A település belterületének beépítettsége változó. Központját a történelmi fejlődés során kialakult, 

sűrűn beépített településmag képezi, s ehhez kapcsolódnak a későbbi idők folyamán benépesült, 

lazább lakóterületek és a volt zártkerti területek. A legutóbbi években pedig megindult a tanyás jellegű 

beépítés a belterülethez közvetlenül kapcsolódó nagyméretű külterületi földrészleteken. Pusztazámor 

belterületének legnagyobb részét a telkes, családiházas lakóterületek foglalják el. 

A falu főutcája mentén található a település 

egyik legjelentősebb építészeti értéke, a 

Barcza kastély, amely egy 3 hektáros, ősfákkal 

borított parkban áll. 

A községben csak alapfokú intézmények 

működnek, ezek szinte kivétel nélkül a 

községközpontban helyezkednek el.  

 

A kastélyparkban álló fürdőház 

A település belterületén egyetlen jelentősebb üzemi létesítmény működik, a volt TSZ központ helyén 

található ásványvíz palackozó üzem. A faluban ezen kívül csupán néhány szolgáltató jellegű telephely 

üzemel. Külterületen, a települést az autópályával összekötő út mentén még egy iparterület figyelhető 

meg, ahol fémhulladék átvevőhely és állattartó telep működik.  

A külterület tájképi szempontból meghatározó létesítménye a regionális hulladékhasznosító központ, 

amely kb. 90 hektáron, a közigazgatási terület déli részén, Tárnok határában üzemel. 

A belterület lakóterületei, intézményei és üzemi jellegű telephelyei között alakult ki az a Pusztazámor 

egyedi jellegét meghatározó zöldfelületi rendszer, amely magába foglalja a patak menti természetes 

zöldfolyosókat, az esztétikusan kialakított parkokat, a kastély hatalmas, arborétum-szerű kertjét, a 

csodálatos kilátással, számos épített értékkel rendelkező temető területét. E hálózat teremti meg a 

szerves kapcsolatot a települést övező természettel, a szépen művelt szántóföldekkel, a Sas-hegy 

természetvédelmi területével, a Zámori-patak völgyének erdősávjaival.   
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A közlekedési utak mentén gondozott zöldfelületek találhatók. Az utcák többnyire mindkét oldalán 

elhelyezkedő, egyoldali vagy kétoldali fasorral szegélyezett, ápolt gyepsávjait az önkormányzat tartja 

karban. A szélesebb utak mentén többnyire idős, szép habitusú fasorok találhatóak, amelyek 

védettséget érdemelnek. Rövidebb szakaszokon a patak mentén is előfordulnak fasorok. A porták 

előtti zöldfelületeket a telektulajdonosok gondozzák, ápolják, így Pusztazámor megjelenése 

kifejezetten kedvező képet mutat. A település főútvonala (Kossuth-Petőfi utca) mentén a közlekedési 

terület helyenként jelentősen kiszélesedik, ezeken a helyeken néhol önálló, tömbszerű zöldfelületek 

jelennek meg.  
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

4. Település a tájban, tájkarakter, látványkapcsolatok 

4.1. Tájkarakter 

Pusztazámor közigazgatási határát az ember tájátalakító 

tevékenysége előtt összefüggő erdő - a potenciális vegetáció 

térkép alapján tatárjuharos lösztölgyes – borította. Mára 

csak nyomokban találunk itt erdőfoltokat, melyek nagyrészt 

ültetvények.  A természetközeli területek, a gyepek és erdők, 

a Zámori-patak völgyét követik, kiemelve azt a környező 

fátlan területekből. Ez az állapot volt jellemző már a XVIII. 

század végén is a tájra, hiszen a jellemzően jó minőségű 

talajon a letelepedéstől egyre inkább a szántóművelés 

határozta meg a táj karakterét. A környező magaslatokról 

nézve a pusztazámori tájban ma is a Zámori-patak völgye 

teremt változatosságot és önálló karaktert.  

Potenciális vegetáció térkép 

 

4.2. Látványkapcsolatok, kilátási, rálátási viszonyok 

Látványkapcsolatok 

A közigazgatási határ legmagasabb pontja a 

Gyúróval és Etyekkel közös hármas határánál 

lévő Rózsa-hegyen található, 217,2 méteres 

magasságban, míg legmélyebb pontja ott, 

ahol a Zámori-patak elhagyja a települést a 

132 mBf szinten. A történeti letelepedés 

helye a löszös alapkőzeten kialakult, három 

domb által határolt, mélyen fekvő, de száraz 

mellékvölgyfő, amely a patak mentén a mai 

közigazgatási határ súlypontjában jött létre.  

A tágabb – külterületi utakról és 

magaslatokról feltáruló – látóhatárt 

északnyugat felöl az Etyeki-dombság 

vonulatai, délkelet felöl a sóskúti Sas-hegy 

zárja le. Északkelet-délnyugati irányban 

azonban messze – Sóskút felé állva egészen 

a Budai-hegységig – ellátni.   

A településen összességében nem 

mozgalmas a terepfelszín, a határ 

fokozatosan dél-délkeleti irányba lejt 

összesen 85 m-t. A lejtős síkba mélyül be a 

patakvölgy, valamint a településmag körüli 

mozgalmasabb terep.   
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A Pusztazámort övező hegyek látványa 

A domborzati adottságok alapján a történeti települési terület és a táj látványkapcsolatai igen 

sajátosak. Maga a településmag még a település újabb építésű részeiről sem nagyon látható be, a 

látványkapcsolatokat a domborzati adottságok jelentősen beszűkítik. A beépített terület történeti 

időkben is elsősorban a beépítés felső peremén elhelyezkedő Barcza kastély felől volt áttekinthető, a 

művelt tájról nem volt, és a mai napig sincs rálátás az épületekre. A zártság, a láthatatlanság a beépített 

területek növekedése ellenére fennáll ma is. Pusztazámornak viszonylag hosszú szakaszon zárt 

településhatára van, ezt azonban már nem a terepviszonyok, hanem erdősávok, mezsgyék, és a 

szomszédos települések erdőségei alkotják. 

 

Kilátás a temetőből 

A településmag legmeghatározóbb eleme a 195 méter magas Zámorhegy, ahol a legöregebb épület, a 

XVIII. században épített remeteség áll. A kiemelkedés tehát történetileg is fontos elem, azonban az 

épület tájképi szerepe a domboldal beerdősülésével az utóbbi fél évszázadban fokozatosan csökken.  

A négy, településre vezető fő út közül a nyugati és keleti irányból, vagyis a Gyúró és Sóskút felől érkező 

utaknál alakult ki érzékelhető településkapu. A kapu helyzetű területekről rálátni a település egy 

részére, ill. a környező tájra. A belépési pontok közül a keleti és a nyugati már a XIX. század közepe óta 

rögzült. Elhelyezkedése szempontjából a déli, az autópálya felőli településkapu is fontos szerepet tölt 

be a helyiek életében. Mivel ebből az irányból érkeznek legtöbben Pusztazámorra, és jelenlegi látványa 

– többek között a környező gazdasági területek megjelenése miatt – nem kedvező, javasolt lenne 

ennek a belépési pontnak a fejlesztése, egy sokkal markánsabb „kapu helyzet” megteremtése.   

 

A nyugati településkapu 
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

5. Pusztazámor története 

A Zámori-patak völgyében, az Etyeki-dombság délkeleti peremén fekvő, kedvező életkörülményeket 

nyújtó területen minden korban éltek emberek, ez a hely már az Árpád-kor kezdetétől magyarlakta 

terület volt. Királyi birtok, mely gyakran szerepel királyi adományként. A Zamor név valószínűleg 

személynévből keletkezett. A XI–XV. század sok oklevelében megjelenő Zumur (Zamor, Zamur) nemesi 

család „Árpád fejedelem egyik mondai őse” (Szentpéteri Imre az árpád-kori gestáról). 

Az őskorból egy kb. 3000 éves telepet találtak a régészek a falu – régi nevén – Korlátgutor nevű részén. 

A legkorábbi leletek a bronzkori urnasíros kultúra idejébe vezetnek. Agyagedények, tálak maradványai 

őrzik a későbbi időkben megjelenő újabb és újabb embercsoportok jelenlétét.  

A római kor emlékeit tálmaradványok bizonyítják, s feltehetően itt találtak a múlt században két gazdag 

római sírt, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek. 

A VIII-X. század között a területen már települések nyomai lelhetők fel, edénytöredékeik fejlett 

technikát árulnak el.  

A patak partja benépesült, lakói letelepedtek, s településüknek már nevet is adtak, nemzetségükről 

Zumurnak nevezték el. Zámor település első írott említése 1046-ból származik. A név alapján szláv és 

magyar népesség együtt élhetett itt. A régészek a mai remeteség alapjaiban felismerni véltek egy 

4,6*6,7 m-es árpád-kori kápolnát, mely mellett biztosan létezett település is. 

A honfoglalás utáni korból csak bizonytalan emlékek maradtak fenn, a történészek sem bizonyosak 

abban, hogy a Kálti Márk XIV. századi Képes Krónikájában megörökített zamurfalvi események – a nép 

által nem kedvelt Péter király, a honfoglaló Árpád utáni hetedik magyar uralkodó elfogása és 

megvakítása – itt történt-e, „a birtokos család nevét viselő Zamur falu melyik lehetett a mai 

Pusztazámor, Szomor és Zámoly közül?” 

 

Oklevelekből lehet következtetni a település sorsára. 

"A XVI. századig a Zumur család különböző ágai rendre megjelennek az iratokban. A birtok tulajdonosai 

változtak, de a család neve fennmaradt a község nevében, s az idegenek nem sokáig birtokolhatták a 

Zumur nemesek tulajdonát. … 1481-ben, 1511-ben és 1514-ben eladás, elzálogosítás és egyéb jogi 

intézkedések tárgya a falu." 

A török hódoltság idején lett a terület "puszta", a faluban csak egy-két család maradt.  

Pusztazámor népességéről az első utalás 1746-ból származik, miszerint akkor mindössze 25 lakója volt 

a falunak, viszont az oklevél említést tesz a lakatlan birtok „pusztatemplomáról”.  
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A nemes Mentler család örökösei Pozsony megyei, csallóközi, Trencsén megyei birtokosok voltak és így 

az 1700-as években főleg lakóhelyükről telepítettek zselléreket Zámorra. A falu lakossága 

folyamatosan nőtt magyar, szlovák és német betelepülőkkel. Ezek az áttelepülő zsellérek itt házhelyi 

telket kaptak, agyagot, homokot az építkezéshez, ezenkívül a szőlőtelepítéshez területet és jogot. A 

mai zámori családok ősei is ebben az időben kerültek ide (pl. Futó, Szabó, Farkas, Szente, Ágoston, 

Szilágyi, Földi, Konrád, Hoffer, Knupfer, Bedő, Rehus, Holinszki, Petró, Hornyák, Proháczik, Csóli, 

Lizicska, Kuzsel, Kurek, Bielik, Fuzik, Pátrovics). 

1758-ban "Mentler Mihály nagyszombati főbíró építette a remeteséget Lenthy István azaz "Jeromos 

atya" ferencesrendi szerzetes számára, aki akkor már 22 éve viselt remeteséget Nagyszombat mellett, 

és akinek megengedték, hogy Zámor hegyén letelepedjék és a környék falvaiban kolduljon. Az 

építkezésnél – az 1761. évi sóskúti canonica visitatio szerint – felhasználták az ittálló középkori 

templom északi falát. (A feljegyzés hitelességét az 1924. évi restaurálás alkalmával megfigyelték, 

amikoris látható lett, hogy az északi fal fele faragott kövekből épült.) A második remete, Fráter 

Philippus Munkhuber ágostonrendi szerzetes. A hagyomány szerint a II. József-féle szekularizáció után 

a pálos-rendi "Laci páter" húzódott meg itt. 1818-tól üresek a cellák." 

     

A Barcza-kastély főbejárata körül burjánzó kert és a patak felől vezető vadgesztenyesor 

 „A Mentler család egy része is Pusztazámorra jön lakni. A család szerette a természetet és gyönyörű 

kertet kezdett építeni. A falu fejlődésnek indult, lélekszáma megemelkedett. Sok-sok kis gyermek 

boldog zsivaja verte fel a patakvölgy csendjét. Szükség lett iskolára, s az iskolát a falu kegyura meg is 

alapította. A Mentler család leányági örökösének férje, Barcza Károly vette át a birtokot. A család új 

kastélyt építtetett klasszicista stílusban 1890-ben.  A régi és az új épület között a kert arborétummá 

szépült, gyönyörű vadgesztenyefa allén sétálhattak a kastély urai. Ugyanakkor pap nélkül maradt a 

község, a szomszéd faluból, Sóskútról járt át a lelkipásztor. Ezen segített Knopfler András, aki Érd 

melletti, 120 kh-os földjét és pár ezer forintot ajánlott fel az önálló plébánia felállítására a XIX. század 

végén. 1924-től az addigi remeteség plébániatemplomként működik." 

A birtok az 1600-as években is számos tulajdonos kezében volt, beházasodás, öröklés, pereskedés 

alakította sorsát. 1698-ban a Korláth család birtokába került. A falu történetét ezután a Korláth család, 

majd a beházasodott Mentler és Barcza família határozta meg, a Barcza család birtokolta a falut az 

1945. évi földosztásig. 

Pusztazámoron az első iskola az 1870-es években létesült. Az 1900-as évek során a község hol önálló 

volt, hol Sóskúthoz vagy Gyúróhoz csatolták közigazgatási egységként. 

Az első világháborúban elesett hősök emlékét vitéz Barcza Imre földbirtokos által felállított síremlékkel 

örökítették meg. A II. világháborúban elesett zámoriak emlékművét a falu lakói, hadiözvegyei 

közadakozásból emelték. 
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    Az I. és II. világháborús emlékművek 

A második világháború alatt a térséget elözönlő szovjet katonák szétbontották és eltüzelték a templom 

tetőgerendáit, az épület rohamos pusztulásnak indult. 

„A háború alatt Tolbuchin marsall főhadiszállása volt a Koroda-ház, melyben ma a Polgármesteri 

Hivatal működik. Innen irányították a Budapestet ostromló csapatokat. A kúriának szép parkja volt 

őshonos fákkal. A házban egy védett Rákóczi-fej is volt bronzöntvényből, fakeretben, amely a 

székesfehérvári múzeumban található. A falu lakóit, köztük a Barcza család két tagját: Barcza Imrét és 

Széchenyi Pált, sőt még a falu papját, Nagy Ipolyt is elhurcolták a szovjet katonák „málenkij robotra”. 

Barcza Károly, volt máltai követ lengyel származású feleségét, Litka grófnőt küldte el utánuk, aki 

Vértesacsáról vissza tudta hozni őket sértetlenül. Kevés településnek adatott meg az, hogy a fronton 

elesett férfiakon kívül nem kellett elsiratnia senkit sem. Örök hála ennek az erős akaratú asszonynak!” 

A háború után a falu elcsendesült. A hatalomra került új vezetés nem szánt nagy jövőt a gazdasági és 

kulturális gyökereitől megfosztott Pusztazámornak. Szerep nélküli községként Sóskúthoz csatolták és 

1951-ben Fejér megyétől Pest megyéhez került. A zámorhegyi remeteség rommá vált, a községháza 

bezárt, a kultúrház megroggyant, a kastély először szükséglakásoknak, később 1953-ban templomnak 

adott otthont, majd az 1960-as évek elején iskolaként szolgált és a falu lakóinak segítségével harcolt 

az enyészettel szemben. 

Ezek az idők inkább csak pusztulást hoztak a falunak, mint fejlődést. A település csupán az utóbbi egy-

két évtizedben indult újabb fejlődésnek. Mára egy nagyon vonzó, barátságos faluvá vált, köszönhetően 

az itt élők igényességének és az Önkormányzat következetes faluszépítő munkájának. 

Szerencsés módon a falu kedvező táji 

jellemzői ma is változatlan erővel élnek 

a pusztulás, elnéptelenedés, 

betelepítés és betelepülés, fokozatos 

fejlődés után. Az Etyeki dombság 

délkeleti szélén fekvő település jelenlegi 

képe megtartotta jellegét, a Sas-hegy 

lábánál elterülő, kisebb dombokkal 

tarkított völgyben meghúzódó, 

hagyományos karakterét többé-

kevésbé őrző településközponttal, a 

környező lankás területekre felkúszó, 

eltérő jellegű, különböző korokban 

beépült településrészekkel. 

A falu településszerkezete 
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

6. Pusztazámor település- és tájszerkezetének kialakulása 

Táj- és morfológia 

Pusztazámor a Budai hegyek mögött fekvő alacsonyabb domborzati képződmények völgyében alakult 

ki. A lösszel, kaviccsal borított terület évezredek óta lakott helyszín. A Dunántúl részeként a rómaiak is 

lakták a térséget. A falu egy csaknem észak-dél irányú völgy nyugati irányú kiszélesedésében, utak 

elágazásánál, természetes védettségű helyen alakult ki. A völgyben lévő patak fölötti híd fontos 

átkelőhely lehetett, a térségben e jellemző vízjárási irányok és domborzati viszonyok településformáló 

erők. A falu közigazgatási területén az észak-dél irányú felszíni képződmények meghatározóak a 

település fejlődésében és a terület felhasználásban egyaránt. 

Pusztazámor Pest megye nyugati részén az M7 és M1 autópályák közötti szegmensben jó közlekedési 

kapcsolatokkal bír, a közlekedési kapcsolatok és a természeti táji adottságok meghatározóak a 

település gazdasági fejlődésében.  

Településszerkezet kialakulása 

Zámor a honfoglalás kortól létező település és szakrális hely a történeti adatok szerint. A katonai 

térképek megjelenése előtti időkből nem rendelkezünk ábrázolással a településről. A történeti 

adatokból ismert, hogy a török hódoltság idején elnéptelenedik. A Puszta elnevezés az újjáépítés 

kezdetétől lehet használatos annyi más településünkhöz hasonlóan.  

A török utáni újjáépítés fontos dokumentumai a katonai felmérések. E térségről 1783 körül fejeződik 

be az első katonai felmérés. A felmérés ábrázolja a település közigazgatási területét és a morfológiát. 

A természeti állapotokat is bemutató térképlapon ábrázolva vannak a vízfolyások, átkelőhelyek, az 

utak, az emberi települések lakott részei és jellemző épületek. A térképeken a szakrális helyek – 

templomok, keresztek - valamint a malmok, hidak is ábrázolva vannak. 

Első katonai felmérés – 1763-1783 
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Az észak-dél irányú vízfolyás völgyét szegélyező domboldalak nyugati irányba megnyílva öblösödést 

képeznek. A vízfolyáson lévő átkelőhely a kelet-nyugat irányú kapcsolat fontosságát jelzi. A völgy fölötti 

nyugati magaslaton helyezkedik el a templom. A völgyben az átkelőhely felől érkező út délre és északra 

ágazik el, melyek további völgyeket feltárva több irányba haladnak. Ezek a történelmi utak – melyek az 

észak-dél irányú völgyekben vagy magaslatokon haladnak – meghatározóak a településszerkezet 

fejlődésében és napjainkban is felismerhetőek. 

Az első katonai felmérésen látható módon, annak készítése idején, 1783 körül már jelentősen 

visszaszorult az egykori tatárjuharos lösztölgyes kiterjedése, mindössze a nyugati területeken, az Etyeki 

úti-dűlő területén maradt fenn két nagyobb foltban.  A déli és keleti területeken helyüket zömében 

szántók vették át.  

Második katonai felmérés – 1859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1859-ben lezárt második katonai felmérés 

érzékelteti a település gazdasági fejlődésének 

irányát. A lakott hely növekszik a hídon túl keleti 

irányban és további új híd is létesül észak felől.  

Az új híd irányába a település központi helye 

növekedésnek indul. A patak mindkét oldalán a 

művelési ágak jelzése szerint mezőgazdasági 

tevékenység folyik. A szakrális hely ábrázolva 

van, a település fölött önálló területegységben 

értelmezve. 

A térképen a lakott területek telektömbjei is ábrázoltak. A telektömbök között a közterületek jól 

felismerhetők és bemutatják a ma is fennálló településszerkezet központi meghatározó részét.  

A XIX. század közepére, a második katonai felmérést bemutató ábrán láthatjuk, hogy az erdő teljes 

mértékben eltűnt a településről, ugyanakkor egyre nagyobb teret hódítanak a gyümölcsösök, és a 

szőlőtermesztés. Parcellákat alakítottak ki a közigazgatási terület északi részén a Zámori-patak jobb 

partján, a Rózsa-hegyen, ill. a kettő között húzódó, keleti kitettségű lejtős területen, továbbá a 

Sóskútról érkező út mellett, a Zámori-patak bal partján, valamint a település közelében, a Tárnokra 

vezető út mellett is, mely a mai napig fennmaradt. A lakóterület körüli keleti, déli kitettségű naposabb 

domboldalakon kerteket alakítottak ki. A felmérésé tanúsága szerint megkezdődött a négy, ma is 

meghatározó szerepű fő útvonal útmenti fásítása is.   
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Harmadik katonai térkép – 1882. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1882-ben a 3. katonai felmérés az ősi 

településszerkezet magját még határozottabban 

mutatja. A keletről érkező út a hídon átvezetve Y 

alakban három irányban, északra, nyugatra és délre 

ágazik el. Az elágazásban egy kereszt van ábrázolva. 

A nyugati irányú út a dombtetőn lévő Árpád kori 

szakrális hely alatt északi és déli irányban újra 

elágazik.  

Az északi irány további nyugati irányú elágazással az egyházi területeket megkerülve jól érzékelhetően 

fejlett útként megy tovább.  

A településszerkezetben a lakott területek déli irányban és a pataktól keletre tovább bővülnek. A 

mezőgazdasági és ipari tevékenység objektumai, a kertek a település gazdasági erejének növekedését 

jelzik. A mérsékelt növekedés azonban azt is érzékelteti, hogy Pusztazámor nem rendelkezik olyan 

speciális ágazattal, amely regionális vagy országos szintű gazdasági kapcsolatokat eredményezne. 

(téglagyár, kőbánya stb.)  

A harmadik katonai felmérést bemutató ábrán látható, hogy a következő 20 évben a táj szerkezete 

nem változott jelentősen, továbbra is a nagytáblás szántóművelés volt a legmeghatározóbb művelési 

ág, de tovább folyt a szőlő és kertgazdasági területek művelése is.  

Negyedik katonai felmérés – 1941. 

A 4. katonai felmérés 1941-ben, a II. világháború idején ábrázolja a falut. A településszerkezetben 

fennálló állapotok szinte változatlanok. A település külterületén tanyák jönnek létre, melyekhez 

kapcsolódóan a Zámor-patakon további átkelőhelyek, malmok jelennek meg. A felmérésen látható 

módon a XX. század közepére a gyümölcsösök, szőlők művelésével, a lakóterületektől távolabb eső 

területekkel kezdve, fokozatosan felhagytak, amiket szép lassan elkezdett a természet visszahódítani. 

A település növekedése során az egykori kertek helyét lakóépületek vették át. Fokozatosan 

megjelentek a tájban a végtelennek tűnő szántóterületek közti mezsgyék, fásítások is. 

A település délre, keletre és észak felé növekedésnek indul, de alig haladja meg a XIX. század végi 

állapotokat. A II. világháború utánig fennálló településszerkezet önálló egységet képez, abban a 

fejlődésben, amit a falu az 1960-as, 1970-es években magáénak mondhat.  
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A település arculata ezen a településszerkezeti egységen belül hordoz minden olyan történeti értéket, 

amely képes volt fennmaradni a falu ezer éves történetéből.  

Pusztazámor a II. világháború után mérsékelt fejlődésnek indul. A településszerkezet lényegében 

megmarad. A keletről jövő út átszeli a települést, és a Templom-dombot északról megkerülve nyugat 

felé hagyja el a falut. Az észak-déli irányú utak a helyükön maradnak, a patak völgyében a település 

észak felé terjeszkedik. Déli irányban a terjeszkedés nem sokkal haladja meg a II. világháború előtti 

időszakot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településszerkezet a pataktól keletre és a 

településközponttól északra 

lakóterületekkel növekszik és fejlődik 

tovább. Az északi és déli irányból kivezető út 

mentén tanyák alakulnak ki, jellemzően 

meghatározva a település külterületének 

beépítését. A település ilyen irányú fejlődése 

a mezőgazdasági műveléshez, illetve a 

tájhasználathoz illeszkedik. A falu mérsékelt 

szerves növekedése és a gazdasági erő 

mérsékelt növekedése szoros kapcsolatban 

áll egymással.  

Pusztazámor nem rendelkezett és napjainkban 

sem rendelkezik közigazgatási területén 

túlmutató gazdasági tevékenységgel a 

rendszerváltást követően megvalósult 

hulladéklerakó kivételével. 

Topográfiai térkép 

A topográfiai térképen ábrázoltak szerint a 

nagyüzemi mezőgazdasági területek egy részén 

ismét hatalmas kiterjedésű gyümölcsösök 

(meggy) veszik át az uralmat a Gyúrói út mentén, 

az Öreg hegyre dűlőben, melyeknek ma már 

nyoma sem látható.  
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Ebben az időben kezdődtek meg a jórészt jelenleg is látható erdősávok, erdőfoltok telepítése is, melyek 

megtörik az intenzív mezőgazdasági művelés egyeduralmát.  

 

Pusztazámor érvényes Településszerkezeti terve a rendszerváltás utáni gazdaságfejlesztési és 

infrastruktúra-fejlesztési törekvéseket mutatja be. A falu délen szomszédos az M7-es autópályával, 

Tárnokkal és Sóskúttal. A település vezetése élt a kedvező alkalommal és a fővárossal együttműködve 

megvalósította a regionális hulladékkezelő központot. A 1990-es évek gazdasági fejlesztési törekvései 

eredményeként az autópályához közeli térségben a még mezőgazdasági művelés alatt lévő területeket 

gazdasági övezetekké, míg a falutól nyugatra eső területeket különleges és gazdasági övezetté 

minősítették. Az észak felé kivezető út mentén a tanyás mezőgazdasági területek művelése és 

fejlesztése lehetséges fejlesztési irány. A település lakóterületének növelése érzékelhetően és 

helyesen korlátozott.  
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Településszerkezeti Terv 

Az átminősítésekben rejlő lehetőségek a falu számára a gazdasági erő növelését és a jólét fokozását 

jelenthetik. Elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai, a fővárostól való távolsága, táji-, természeti 

adottságai speciális, különleges hasznosítást is lehetővé tesznek. A hulladék újrafelhasználás, mint 

másodlagos nyersanyagforrás kihasználatlan lehetőség a település számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településfejlesztés irányai, a település jövőképe 

Pusztazámor Pest és Fejér megye határán, Sóskúttól keletre az M7 és az M1 autópálya közötti 

területen, a Budai hegyektől nyugatra helyezkedik el. A település rendelkezik autópálya csatlakozással 

és az M1 – M7 autópályákat összekötő gyűrű irányú útvonalak az országos és megyei fejlesztési tervek 

szerint érinteni fogják a település közigazgatási területét. A közlekedésfejlesztés eredményeként 

viszonylagos elzártsága megszűnik és felértékelődik táji, természeti adottsága, valamint a 

településszerkezet érintetlensége és a település lakott területének kis mérete.  

Mindaz, ami napjainkban hátrányként értelmezett, az hordozza a jövő lehetőségeit is. A 

Településszerkezeti terv optimista, de reális jövőképet határoz meg, mely a gazdasági erő növelésével 

a lakosságszám legfeljebb mérsékelt növekedésével, az erőforrások hatékonyabb felhasználásával 

mutatja meg az ideális és reális jövőképet. 
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

7. Pusztazámor épített és természeti öröksége 

Pusztazámornak – ellentétben a szomszéd falvakkal – történelmi-társadalmi-gazdasági okok miatt 

nincs jellegzetes archaikus faluképe. Hiába is keresnénk az Etyeken, Biatorbágyon, Sóskúton és Tárnok 

ófaluban még szép számban fellelhető nyitott tornácos, hosszú sváb vagy tót parasztházakat, 

tradicionális vidéki jellegzetességeket, közfunkciójú építményeket, ill. utcai berendezési tárgyakat 

(mint falucentrum főtérrel, templommal, köztéri hagyományos gémes- vagy kerekeskút stb.), ilyeneket 

itt nem találunk. Ezzel szemben a több, mint ezer lakost számláló falucskában található néhány olyan 

történelmi, építészeti kuriózum, melyekre méltán lehetnek büszkék a helybeliek. 

 A település két műemléke közül az egyik a zámorhegyi remeteség.  

A falu fölött magasodó dombon fekvő községi temető 

kertjében látható Pusztazámor leghíresebb 

nevezetessége, a XVIII. században épült remeteség. Az 

épületet a török uralom után a községet újratelepítő 

Mentler Mihály nagyszombati főbíró 1758-ban 

emeltette. A remetetemplom építésénél – az 1761. évi 

sóskúti „canonica visitatio” szerint – felhasználták egy 

XIII. században épült, patkó alakú román templom 

maradványait. 

A zámorhegyi remeteség, a falu egyik műemléke 

Az épület – mely szerves egységet képez a mellette épült 

harangházzal és szerzetesi cellákkal – hazánk egyedülálló barokk 

műemlék-különlegessége mind alaprajzi, mind felépítményi 

rendszerében művelődéstörténeti és műemléki szempontból 

egyaránt. A remetetemplom keletelt, oromzatos homlokzatának 

nyeregtetején fa tornyocska ül. A homlokzaton balról kosáríves, 

zárköves, rokokó csüngődíszes, faragott keretű templombejárat, 

jobbról kőkeretes kriptalejárat, az emeletszinten két téglányalakú, 

kőkeretes ablak. Délről a remeteség épülete: kőkeretes ajtó IHS 

monogrammal, a földszinten két kőkeretes, az emeleten három 

téglányalakú ablakkal. Az enyhén visszaugró félkörös keleti falat 

három hatalmas támpillér erősíti. 

A háború után a remeteség pusztulásnak indult, tetőzete hiányzott, 

falai mállottak, a műemléki védelmet levették róla. A már 1974-ben 

elkészített rekonstrukciós tervek alapján 1991-ben az Országos 

Műemléki Felügyelőség, a Székesfehérvári Egyházmegye 

Püspöksége, a községi önkormányzat, a hitközség összefogása 

mellett sok-sok egyéni akarat és segítőkészség eredményeként 

három év alatt a régi remeteség feléledt, megújult. 1994-től ismét 

régi szépségében áll a falu felett a remeteség. Ahol lehetett, az 

eredeti maradt meg (falak, téglapadló), de az új is az eredetit 

utánozza. A remetetemplom épületében napjainkban állandó 

vallás- és helytörténeti kiállítás látható.  

A harangház 
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 Pusztazámor másik műemléke a temetőben álló, a templomhoz kapcsolódó harangház, amely 

a remeteség szentélye mögött található.  

Nyerskőből rakott, hengeres, zsindelytetős klasszicizáló építmény a XIX. század első feléből. Egyszerű, 

faragott kő bejáratának zárkövét empire ízlésű rozetta díszíti empire, kovácsoltvas rácsú ajtóval.  

     A harangház és mögötte a zámorhegyi remeteség 

 Ugyan nem műemlék, de a falu legjelentősebb, mára ismét korábbi szépségét tükröző épülete 

a héttengelyes, L alakú kúria, a Barcza-kastély, amelyet a XX. században gyökeresen átépítettek.  

„A faluhatártól kb. fél kilométernyire a főút baloldalán található a község legnagyobb területű 

nevezetessége, a valószínűleg XVIII. században épült Barcza-kastély. A fennállása alatt többször is 

átalakított, mai formájában eklektikus stílusú épület az azt körülvevő 3 hektáros arborétum jellegű 

ősparkban helyezkedik el a Zámori-patak jobboldalán. 

 A kastély építési korát illetően konkrét adatok hiányában csak feltételezések, ill. szakvélemények 

állnak rendelkezésre. Jelenlegi külsejét a XIX. sz. végén alakították ki, ugyanakkor a kastélypark 

többszáz éves fái és berendezései egy barokk kert eredetére utalnak, ami feltételezi a főépület XVIII. 

századi építését. A kastély főépülete mai formájában feltehetően 1859 és 1877 között épült a korábbi 

épület elbontása után.  

A kastély második – átalakítási-

bővítési – periódusa 1884 és 1922 

között történt, amikor is elnyerte 

mai, eklektikus formáját. Az épület 

kerti homlokzati oromfala 

toronydíszes. A kőpárkányos íves 

oromzatos rizalitban ülő kerti 

kijárat fölött íves nyitott 

timpanonban a Barcza család 

címere: korona felett három rózsát 

tartó páncélos kar. A pajzstakaró 

feletti sisakdíszen ugyancsak 

páncélos kar és a pajzsot kocsányos 

tölgyfa levelek ölelik át. 

A Barcza kastély bejárata 

A II. világháborút követően az épület a magyar kastélyok és nemesi kúriák zömének sorsára jutott. 

Fenntartását elhanyagolták, a különböző célú felhasználások során jellegét csaknem teljesen 

elveszítette, architektúrája tönkrement, de az épületet és a parkot – hála az itt élőknek – nem 

rombolták szét, mert sokáig iskolaként működött. Az 1990-es évek második felében az önkormányzat 

a kastélyt értékesítette.  
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Az új tulajdonos, Krajcsovics János régiségkereskedő az eredeti tervek és dokumentumok alapján 

képzett mesterekkel restauráltatta az épületet XIX. századvégi eklektikus formájában. A felújítás során 

törekedtek a külső kép megőrzésére. A későbbi áttöréseket befalazták, végrehajtották az ablakok és 

bejáratok korrekcióját, helyreállították a kert felőli bejárat és terasz eredeti funkcióját, valamint a 

vakolatarchitektúrát. 

 

A kertre nyíló teraszról pompás kilátás nyílik a fő tisztás végén igen jó érzékkel megkomponált 

tavacskára, amelynek túloldalán, kis félszigeten klasszicizáló jellegű kerti pavilon áll. A csaknem 120 

éves park, melyben a két kúriát összekötő, vadgesztenyefák szegélyezte sétaút húzódik, eddig 

ismeretlenül rejtőzködött történeti kertjeink között, pedig növénygazdagsága, festői tájképi 

elrendezése miatt gyöngyszeme lehetne az országos értékkategóriára pályázó kerteknek. 

Láthatunk itt vadgesztenye facsoportot, ezüstfacsoportot, 

mezei szilt, ostorfát, tiszafát, terebélyes kislevelű hársat, 

majd a kerti pavilon mögött 500 cm törzskerületű platánt. 

Jobbra tartva a teleksarok felé jegenyenyárat, korai juhart, 

lucfenyőt, szép termetű japánakácot és kislevelű hársak 

csoportját nézhetjük meg. A teleksarokhoz érve feltűnik a 

romantikus kör alakú sarokbástya, amelyről szép kilátás 

nyílhatott a kertre és a patak túloldali részén egykor 

húzódott nagy tófelületre.  

A kastély kert felé néző homlokzata 

A sarokbástyától jobbra pedig a hullámos vonalú, kőbabás-kőgolyódíszes kerítés zárja le a kertet. 

     

A fürdőház csodálatos környezete és a sarokbástya 

A nagy tisztás jobb oldali részén igazi meglepetés a látvány: egy szép vérbükk bíbor lombja előtt 

legalább 250–300 éves kocsányos tölgy tökéletes ágkörű (öt alsó, öt felső), 25 m magas, 25 m átmérőjű 

koronája zárja a kert tökéletes varázsát. 



 

23 

 

 

Az idős kocsányos tölgy, az arborétum-szerű park dísze 

A nem kevés energiát és pénzt felemésztő jelentős munka után az épület ismét maradandó élményt 

nyújtó látványosság, amely jelenleg exkluzív lovas kastély-fogadóként üzemel. Előterében régiségbolt 

működik, társalgójában és impozáns nagytermében jelentős eszmei értékű műgyüjtemény található. 

A község nagyszabású rendezvényeihez a tulajdonos szívesen rendelkezésre bocsájtja a kastélyt és 

annak parkját. 

 

A sóskúti kőből készült harangláb 

  

 

 

 

 

 

 

A harangláb oldalában látható emléktábla és szoborfülke 
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 A főutcán keletről továbbhaladva egy enyhe emelkedő után megérkezünk a falucska földrajzi 

középpontjába, ahonnan a fő útvonalak kelet és nyugat felé fordulnak. A központban található sóskúti 

kőből készült haranglábat 1930-ban Szent Imre herceg halálának 900. évfordulójára építették. 

Oldalában a névadó Szent Imre szobrát helyezték el. Maga az építmény a temetőkertben lévő Mentler 

harangház mintájára épült.  

 A haranglábbal szemben, a főutca túloldalán állt a népiskola múlt században épült tömbje. 

1930-ban – halálának 900. évfordulóján – az iskolaszék előterjesztésére az iskola, mint „Állami Szent 

Imre elemi iskola” szerepelt, amit az épület falán márványtáblával megörökítettek. Az iskola a 60-as 

évektől a Barcza kastélyban működött és a régi iskolát művelődési házként használták. Az épületet 

2002-ben elbontották, helyén az új egészségház épült fel.  

 Említésre méltó a napjainkban polgármesteri 

hivatalként működő Koroda család kúriája, amelyet 

valamikor szép park övezett. Mára ismét elmondható, 

hogy gyönyörű, öreg fákkal szegélyezett, gondozott 

zöldterület veszi körül az épületet, amelyben 

rendezvény-tér, emlékművek, pihenő- és játszóhelyek is 

helyet kaptak. 

A volt Koroda-kúria 

 A Petőfi Sándor utca és a Hivatal épülete között, az Egészségház új épülete mögött az út kis 

terecskévé szélesedik. Itt emeltek a helyiek emlékművet az I. és II. világháború hősi halottainak, 

illetve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékének annak 150. évfordulóján.  

                  

Az I. és II. világháború hősi halottainak emlékműve 

      

Az az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékműve 
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 Továbbhaladva még a községi kereszt előtt található a kisegítő kápolna, ahol a helyi katolikus 

közösség tartja vallási rendezvényeit. A kisegítő kápolna nevezetessége a múlt században Velencében 

készült fehér márvány Krisztus szobor. A gyönyörűen megmunkált műremeket Barcza Károlyné, sz. 

zalabéri Horváth Irma adományozta a kápolnának 1944-ben. 

 A temetőkertben érdemes megtekinteni a nevesebb pusztazámori családok műértéssel 

kialakított kriptáit. A temetőkertből csodálatos szépségében tárul elénk a vidék panorámája. Jó idő 

esetén remek kilátás nyílik Biatorbágyra, Sóskút dimbes-dombos vidékére, s nagyon tiszta időben akár 

a Zsámbéki-medencéig is ellátni. 

A remetetemplom dombjára felfutó kálvária stációira szép új 

kálváriaképek is kerültek a templomhajó falára, melyek iskolás 

gyermekek alkotásai alapján, tűzkerámiából készültek. 

A felújított stációk 

     

A temetői kálvária 

      

A temetőben álló síremlék 

 A falu központjában, a haranglábtól keleti irányba vezető út jobboldalán található a falu 

történelmi pincesora. 

                           A pincesor egyik szép épülete 
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 A sóskúti bekötőút, a Kossuth Lajos utca mellett található egy volt malom épület, amely az 

utóbbi években sikeres felújításra és hasznosításra került.  

     A volt malom 

A magántulajdonban lévő, összesen négyszintes épület lakásétteremként, bérelhető luxusvillaként 

funkcionál. Az épület kertjének, kerítésének helyreállítása is példaértékű. Az épület alatt provence 

hangulatú borospince található, közvetlen kertkapcsolattal. 

     

A volt malom-épület belső kialakítása,  pincéje és egyik szép részlete 

     

 A községben és a település határában nagyméretű kőfeszületek találhatók. 

A Községi keresztet eredetileg a Szent Imre tiszteletére épített községi harangláb helyén emelték még 

a múlt században, a szájhagyomány szerint közadakozásból. 1913-ban új helyet kerestek a keresztnek, 

és oda került, ahol a falu főútja kettéválik. A balra kanyarodó út Gyúró felé ágazik, az egyenesen vezető 

Petőfi Sándor utca Etyek felé visz. Az útelágazásnál a kereszt az elmúlt évek során gyönyörű 

környezetet kapott, a kis domb virágokkal díszített zöldfelülete a falu egyik dísze.  
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A községi kereszt és a Korláth kereszt 

 

Az 1806-ból származó Korláth-kereszt a falu felvégén található Kereszt utca északi végében áll. Építője 

és felállítója a XVIII. század végén a bényei Korláth család volt. 

A Barcza Imre réti fogadalmi kereszt a legfiatalabb kőfeszület a községben. Barcza Imre földbirtokos 

állíttatta 1926-ban fia születésének és felesége sz. Széchenyi Henriette teljes felgyógyulásának 

emlékére.  

     A temetőben álló kereszt 

A temetőben található kőkereszt a kálvária stációi mellett áll, amelyen a szokásos egész alakos 

ábrázolás helyett Krisztus feje látható. A kereszt a falu felé néz.  
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

8. Településképi szempontból meghatározó területek – Eltérő karakterű területek 

lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 

  

Pusztazámor eltérő karakterű területei  
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8.1. Lakóterületek, pincesor  

Pusztazámoron az ősi településmag beépítése már jelentős mértékben átalakult, és a felújított 

valamint a régi épületek helyén épített új lakóházak általában nem követik a hagyományos építészeti 

megoldásokat. 

                     < Klasszikus lakóterületek 

 

 

 

 

;, 

 

 

     Új beépítésű lakóterületek > 

A településszerkezet, az utcák vonalvezetése, a telkek formája és nagysága természetesen eltérő képet 

mutat az egyes korok életvitelének megfelelően, ennek ellenére az ingatlanok beépítésmódjában és az 

elhelyezésre kerülő épületek tömegében, magasságában nagy eltérések nem tapasztalhatók. 

A település régebben kialakult lakóterületeire általában az oldalhatáron álló családi házak a jellemzőek, 

de az újabb beépítések során sokan a szabadonálló épület-elhelyezést választják. 

 Telepítés 

o A hagyományos beépítésű, klasszikus lakóterületeken az eredeti épületek többnyire 

oldalhatáron, előkert nélkül épültek és az utcára merőlegesen elnyúló téglalap alakúak, de vannak 

hasonló típusú épületek előkertes elhelyezéssel is. Helyenként fellelhetők utcával párhuzamosan, 

előkert nélkül álló lakóházak is. Ezekből az épülettípusokból azonban már alig találni a faluban, ami 

pedig még megmaradt, általában nagyon rossz állapotban van.  
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o A belső területekre a Kádár korszak hagyományos „kockaházai” a jellemzőek, amelyek 5 

méteres előkerttel épültek, és vagy négyzet, vagy az utcával párhuzamosan elhelyezett téglalap 

alaprajz jellemzi őket.  

         

o A későbbi időkben beépült lakóterületeken az épületek alaprajzi megformálásban és a telken 

való elhelyezkedésükben is változatos képet mutatnak. Beépítésük oldalhatáros vagy szabadonálló, és 

az épületek előkertje is különböző méretű. E területen egységes beépítési jelleg nem határozható meg. 

         

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

o Pusztazámor lakóépületeinek magassága közel azonos. A régi építésű családiházak szinte 

kivétel nélkül földszintesek. A településmagban még itt-ott megtalálhatók az eredeti földszintes, 

nyeregtetős lakóépületek, amelyek tetőhajlásszöge 40-45 fok körül alakul. Szintén ez jellemző a falu 

pincesorára, présházaira. 

         

o A központi részekhez kapcsolódó, hatvanas évektől kezdődően kialakult telektömbökben a 

négyzetes, vagy utcával párhuzamosan álló téglalap alakú, sátortetős épületek a jellemzők, amelyek 

szintén földszintes kialakításúak. Ezek tetőhajlásszöge az épület alaprajzából adódik, és mivel azok 

közel azonosak, így a tetőformák, hajlásszögek is hasonlóak. Ezek az épületek megfigyelhetők manzárd-

tetős változatban is. 

Földszintesek azok a lakóépületek is, amelyeken már a sátortetőt kis mértékben kiegészítették, 

tornyokat, egyéb tetőfelépítményeket építettek hozzá. Ezek hajlásszöge természetesen valamivel 

nagyobb, mint a fő épületrészt fedő tetőé, de ezeket a sajátos tetőformákat többnyire jó ízléssel, 

megfelelő arányokkal építették meg, így mindegyik épület egyedi értékeket hordoz.  
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o Az újabb beépítésű területeken a lakóépületek jellege a legváltozatosabb képet mutatja. Az 

épületek magassága földszintes, vagy tetőtérbeépítéses. Csupán egy-két nagyobb magasságú, két-, 

elvétve háromszintes ház figyelhető meg a faluban. A tetők formája az épületek alaprajzához igazodó, 

a legtöbb nyeregtetős, vagy mediterrán jellegű, alacsonyabb hajlásszögű tetővel fedett. Elszórtan 

található lapostetős épület, sőt egyedi példaként földdel borított lakóház is. 

         

 Terepalakítás 

Pusztazámor egyes lakóterületei dombokra kúsznak fel, így vannak 

meredekebb lejtésű, beépített és beépítésre váró telkek is. A nagy 

magasságkülönbségek miatt több helyen jelentős méretű 

támfalakat építettek, vagy tereplépcsőkkel hidalták át a nagyobb 

szintkülönbségeket. 

 Színek 

A falu lakóépületei változatos színvilágúak, visszafogott színválasztásukkal mégis egységes jelleget 

kölcsönöznek a településnek.   

 Kerítések 

Pusztazámoron a kerítések is változatos képet mutatnak. Nem lehet egységes jellegről beszélni, 

azonban túlnyomó többségben a természetes anyagok dominálnak. A településen az áttört kerítések 

a jellemzők, teljesen zárt kerítés csak egy-két utcafronton látható, és megjelenése – pl. a pincesoron – 

nem illeszkedik a környezetéhez. Az áttört kerítés sok helyen lábazatos, oszlopos, a lábazat és az 

oszlopok kőből, téglából vagy betonból, a kitöltő részek többnyire fából, ritkábban vasból készülnek. 
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 Kertek 

A kert egy olyan településen, mint Pusztazámor, szinte legalább olyan fontos része az ott lakók 

életéknek, mint a ház. A kert biztosítja az épület közvetlen kapcsolatát a természettel, a fák megfelelő 

telepítéssel nyáron árnyékba borítják a lakás egyes részeit, télen a lombhullató növények pedig 

jótékonyan átengedik az alacsony pályájú nap sugarait. Ma a kertek elsősorban a pihenést, 

rekreálódást szolgálják, kevesebb az igény arra, hogy gazdálkodásra használja tulajdonosa. A pihenésre 

szolgáló kertekben a dísznövények telepítése a meghatározó.   

         

A lakótelkek kertje Pusztazámoron általában rendezett, sőt a 

telektulajdonosok a telekhatárok előtti közterületet is beültetik, 

karban tartják. Ennek köszönhető a falu kedvező megjelenése, 

barátságossága. 

 Tornácok, előtetők 

Pusztazámoron a tornácos házak már csak itt-ott fedezhetők fel, ezért 

nem nevezhetők arculatot meghatározónak. A faluban az előtetők sem 

jellemzőek. Az újabb épületek tetőformái követik az alaprajzi 

funkciókat, így a bejárat feletti tető általában egy-egy épületrész 

tetőfedésével megoldott. Amennyiben mégis szükségessé válik külön 

előtető megvalósítása, úgy az az épület jellegéhez, tetőformájához és 

hajlásszögéhez igazodik, szerkezete, fedése a lakóépület 

tetőfedőanyagával azonos. 

 Ajtók, ablakok 

A településen az ősi, hagyományos épületek nagy része elpusztult, csak ritkán találni eredeti ajtókkal, 

ablakokkal rendelkező lakóházakat. Az újabb épületek nyílászárói a legkülönbözőbbek, többségében fa 

anyagú ajtókat, ablakokat építenek be a tulajdonosok házaikba, de szép számmal látható 

műanyagablak is az új épületeken. 

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

Pusztazámoron régi, példaértékű lakóépületek már nemigen lelhetők fel, a megmaradók általában 

nagyon rossz állapotban vannak. Az új épületeken a homlokzatképzés megoldásai, az építészeti 

részletek a tulajdonosok egyéniségét tükrözik, ezért nagyon változatosak. 
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Pincesor 

A falu egyik különleges területe a Kossuth Lajos utca mentén megfigyelhető pincesor. Sajnos a pincék 

már nem képeznek szerves egységet, igazi sort, egy-egy telken látható csak eredeti állapotában 

megőrzött pincelejáró. Ezeket ma még természeti környezet viszi körül. Az épületek sóskúti kőből 

készültek, lapostetősek, és a bejárati ajtó fából van. Látható olyan lakótelek is, ahol a lakóépület 

mögötti meredek domboldalban földbe vájt pincék bejáratai nyílnak. Az utca további szakaszán a 

pincék fölött présház-szerű, földszintes lakóépületek épültek utcafronti beépítéssel, utcára merőleges 

nyeregtetővel, cserépfedéssel, tetőtérbeépítéssel. Az itt megfigyelhető két épület kedvező arányú, a 

terméskővel kombinált vakolt fal és a sötétre pácolt faszerkezetek, nyílászárók jól mutatnak együtt.  

         

Pincesor 
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8.2. Településközpont, intézményterületek  

 

        Településközpont, intézményterületek 

 

 

 

 

 

Barcza-kastély 

o A hagyományos lakóterületek közé ékelődő településközpont leginkább településképi arculat-

formáló értéke a Barcza-kastély és annak csodálatos parkja. Az épület csupán a kert egy sarkából 

látható, de így is érzékelhető az Öreg Tölgy kastélyfogadó épületének arányossága, szépsége. A Barcza-

kastély kertje a település fő utcája, a Kossuth Lajos utca mellett fekszik, de a kert részleteiből, 

szerkezetéből a főút mentén a telek teljes hosszában végig húzódó magas, tömör kerítés miatt semmi 

sem látszik. Az idős, tekintélyes méretű lombos fák miatt a településkép alakításához leginkább 

erdőfolt szerű megjelenésével járul hozzá. 

 Telepítés 

A kastély és az egyéb épületek parkbéli elhelyezkedése az eredeti, tervezett állapotot tükrözi, 

amelynek megőrzése kötelességünk.  

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az épület földszintes, nyeregtetős kialakítású. A parkban található még néhány kisebb, értékes épület, 

amelyek megbújnak a hatalmas fák között.  

 Terepalakítás 

A kastélypark terepalakítása kialakultnak tekinthető. 

 Színek 

Az L alakú épület pasztell-sárga színe tökéletes. A fürdőház fehér falai kiemelik a kis épületet a park 

zöldjéből. 

 Kerítések 

A Barcza-kastély kerítése igazán meghatározó a 

településkép szempontjából. A főút mentén hosszan 

húzódó kerítés a kialakult terepviszonyokat követi. A 

kerítés tömör falának hullámzó záródású kialakítása 

egyedi megoldás. Oszlopai kiemelkednek a köztes 

kettős ívek magasságából, és fejezetükkel hangsúlyt 

adnak az egyes kerítésszakaszoknak. A kovácsoltvas 

kapuk pedig kis betekintést engednek ebbe a 

csodálatos kertbe, de mégis óvják a kastély lakóit. 
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 Kertek 

A kertek közül az első és legkülönlegesebb. Hatalmas fáival, 

a vadgesztenye-sorral, a hársfákkal, ostorfákkal és az óriási 

platánfával arborétum-szerű park alakult ki a település 

központjában.  

 

 

      

 Tornácok, előtetők 

A kastély bejárata fölött kialakított előtető 

különleges értéket képvisel kőoszlopaival, 

kőgolyóival, párkánykialakításával. 

 

 

 

 

 Ajtók, ablakok 

A főépület eredeti, hatosztatú, fakeretes 

ablakai, osztott fa ajtai különleges jelleget 

kölcsönöznek a kastélynak. 

 

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

A kastély homlokzatai a szolid díszítésű vakolattal, kő 

lábazattal, a nyílászárók körül kiemelt keretekkel adják 

meg az épület gyönyörű jellegét. A kő oszlopok, 

bejárat feletti díszek kihangsúlyozzák az épület szép 

arányait. A falakra felfutó növényzet még 

hangulatosabbá, rejtélyesebbé varázsolja a kúria 

épületét. A fürdőházat szép arányai, timpanonja, 

oszlopai teszik tökéletessé.   
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Polgármesteri Hivatal 

o A Koroda család kúriájában működik a Polgármesteri Hivatal.  

A téglalap alakú, tetőtérbeépítéses, magastetős épület a település központjában, nagy fákkal övezett 

területen található. 

 Telepítés 

A Hivatal épülete egy nagyméretű telek közepén áll szabadonálló elhelyezéssel. Az ingatlan épületen 

kívüli területei parkosítottak. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az épület kontyolt nyeregtetős, amelynek hajlásszöge az alaprajzhoz igazodó. A bejárat kis kiugró 

épületrészben kapott helyet, amelynek tetőidoma a nagy tetőhöz illeszkedő. 

 

 Terepalakítás 

A Hivatal környezetének terepe kialakult, az épület közvetlen 

környezete sík, kissé távolabb lépcsőkkel, kisebb támfalakkal 

vannak áthidalva a parkban megfigyelhető szintkülönbségek. 

Az épület mögött lehet feljutni a kb. 1,5 méterrel 

magasabban fekvő parkba, ahova egy fagerendákból készült 

lépcső vezet föl. 

 Színek 

Az épület jelenleg fehér színű, nyílászárói barnára pácoltak. A földszinti ablakokat és a bejárati ajtót 

fehérre festett rácsok védik.  

 Kerítések 

A Hivatal épülete kerítéssel nincs körbekerítve.  

 Kertek 

A Barcza-kastély kertje után a Polgármesteri Hivatalt övező közpark a falu dísze. A parkban 

pihenőhelyek, árnyékot adó kerti tető, színpad, szépen helyreállított pince, játszótér várja az ide 

látogatókat. 
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Egészségház, iskola-óvoda épülete, üzletek 

o A Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca találkozásánál található üzletek – élelmiszerbolt, 

parókia, posta stb. – képezik a településközpont további részét. Ezek az épületek a településkép 

szempontjából nem jelentősek, vegyes megjelenésűek. Az elmúlt évtizedek során épült Egészségház 

és a kicsit arrébb elhelyezkedő iskola-óvoda épülete azonban meghatározó. A földszintes, nyeregtetős, 

cserépfedésű Egészségház szépen belesimul rendezett környezetébe. Az iskolát és óvodát magában 

foglaló épületegyüttes kétszintes, nyeregtetős épülete az Egészségházhoz hasonlóan korszerű 

építészeti jegyekkel, de a falusias megjelenéshez igazodóan alakítja a településképet. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az épületek egy-két szintesek, kivétel nélkül magastetősek, fedésük elsősorban cserép, 

tetőhajlásszögük pedig általában 35-45 fok közötti.   

 Telepítés 

Az intézmények telepítése változó, a Kossuth Lajos utca mellett található üzletek zártsorú beépítésűek, 

az Egészségház és az iskola szabadonálló beépítésmóddal került kialakításra. 

 Terepalakítás 

A lejtős területeken az épületek rá vannak illesztve a terepre, az intézmény-épületek mellett kisebb 

bevágások, tereplépcsők láthatók.  

    Az Egészségház 

Az óvoda és általános iskola épülete     

 Színek 

A meglévő épületeken a természetes anyagok színvilága a jellemző, az Egészségház falai halvány 

sárgák, az ablakok körül és a tetőszegélyek mentén kialakított peremek és a bejárat mellett álló 

oszlopok fehér színűek. Az iskola épülete szintén a sárga egyik kellemes árnyalata, amely a kiemeltebb 

szakaszokon, például a bejárat felett egy sötétebb beige színárnyalatot kapott. Az egyéb üzletek a 

törtfehér és a szürke különböző árnyalatai. Az intézmények cserépfedése általában téglavörös. 
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    A posta épülete és az üzletek 

 Kerítések 

Pusztazámor jelentősebb intézményei az utcai telekhatáron állnak, vagy előkertjük közterületként 

került kialakításra, ezért utcai kerítésük nincs. A lakóház-szerűen kialakított üzleteknél a 

lakóterületekre jellemző kerítéskialakítás figyelhető meg. 

    Üzlet a Kossuth Lajos utcában 

 Kertek 

Az intézmények telkei eltérő megjelenésűek. Az Egészségház ingatlanja és az iskola előkertje 

parkosított kialakítású, közterület jellegű. Az óvoda – iskola telke a funkciójának megfelelő, lehetővé 

teszi a gyermekek játékát, pihenését, az egyéb felületek pedig rendezett zöldfelületként vannak 

kialakítva. Az egyéb intézmények, üzletek telke a közterületről nem látható, azok jellege nem 

befolyásolja a településképet. 

     

Az Egészségház közterületként kialakított kertje 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

Az épületek nem tornácosak, mivel viszonylag újabb építésűek. Előtető azonban szinte mindegyiken 

látható. Az előtető az Egészségházon az épület szerves része, egy cseréptetős nyeregtető védi a 

bejáratot, ami oromfalas kialakítású. Az üzletek bejárata fölött üvegből készült, vagy faszerkezetű, 

cserépfedésű előtetők figyelhetők meg. 
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8.3. Gazdasági területek  

        Gazdasági területek 

Mentler-kúria épülete 

o A településközpont részét képezi a szerkezetileg korábban a kastély-parkhoz kapcsolódó volt 

Mentler-kúria épülete és telke, amely már hosszú évtizedek óta eredeti jellegéhez méltatlan 

hasznosítású. A volt TSZ-központ Kossuth Lajos utca és a Móricz Zsigmond utca sarkán álló L alakú 

épülete ma ásványvíz-palackozó üzemként működik.  

 Telepítés 

Az előkert nélküli L alaprajzú épület szépen keretezi a mögötte fekvő ingatlant. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az épület földszintes, nyeregtetős kialakítású. 

    Az ásványvíz palackozóként üzemelő kúria 

 Terepalakítás 

A telek terepalakítása kialakultnak tekinthető. 

 Színek 

A főépület színe halvány pasztell-sárga, amely környezetéhez illeszkedő. 
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 Kerítések 

A volt TSZ-major kerítése nem jellegzetes, vaskapuja viszont egyedi megjelenésű. 

    A volt Mentler-kúria épülete és kapuja 

 Kertek 

A volt kúria kertje ma üzemi területként használt, szinte növényzet nélkül. 

 Tornácok, előtetők 

Az épületen tornác, előtető nincs, a délkeleti oldalon egy toldaléképület látható, amely kissé rontja az 

épület megjelenését, arányait. 

 Ajtók, ablakok 

Az épület nyílászárói helyenként még az eredetiek, de elsősorban az ajtók ki lettek cserélve.  

 Példák homlokzatképzésre 

Az épület jelenleg vakolt homlokzatú és lábazatú, díszítés nem látható a falakon. 

 Részletek 

Az épületen csupán néhány eredeti ablakrács került megőrzésre. Ezek jelenleg takartak, a falu 

lakossága és az idelátogatók csak közelről keresgélve találhatják meg ezeket az értékeket. 

      

A volt Mentler-kúria még fellelhető eredeti ablakrácsai 

Déli gazdasági terület 

o A Móricz Zsigmond utca mellett, a belterülettől délre található ipari telephelyen baromfitelep 

és műanyag, papír, vas és szinesfémhulladék átvevőhely működik. E telephely megjelenése 

meghatározó a településképi arculat szempontjából. Az állattartó épületek megjelenése funkciójuknak 

megfelelő, de felújításra szorulnának. Az út felőli részén látható, fémlemezzel burkolt ipari jellegű 

épületek azonban esztétikailag zavaró hatásúak Pusztazámor egyik „kapujában”. A fémhulladék 

átvevőhely szintén kedvezőtlen látványt nyújt a falu bekötőútjáról. 
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 Telepítés, terepalakítás 

A belterülettől délre található gazdasági területeken az épületek telken belüli elhelyezkedése 

szabadonálló. A terület a Zámori-patak irányába enyhén lejt, az épületek pedig általában a 

lejtésvonalra merőlegesek, így a telken a tereprendezés szinte észrevehetetlen mértékű. 

     

     Az állattartó telep 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A belterülettől távolabb elhelyezkedő telephelyen az épületek egy kivételével földszintesek, 

többségükben nyeregtetősek.  

A tető hajlásszöge az állattartó épületeknél 20-30 fok közötti, és hullámpalával fedett.  A tető gerince 

a bekötő úttal párhuzamos. A telek út felőli részén egy kétszintes épületrész is megfigyelhető, amely 

szintén alacsony hajlásszögű nyeregtetővel fedett. A hullámpala fedésű tető az útra merőleges gerincű. 

A telek hátsó, patak felőli részén félköríves szerkezetű, ponyvával borított építmények láthatók, s a 

területet egy hidroglóbusz uralja, amely az ingatlan középső részén áll.   

A falu felőli részen üzemel a fémhulladék átvevő telep, amelynek az útról látható épülete földszintes, 

lapostetős. 

 Színek 

A gazdasági területeken meglévő épületek falai halvány szürkés, sárgás színűek, az állattartó telep út 

felőli épületei ezüstszínű fémlemez borításúak. A fémhulladék átvevő telep főépülete sóskúti kőből 

készült, vakolatlan, így színe a kő természetes jellegét tükrözi.  

    A MÉH telep főépülete és az ingatlan 



 

42 

 

 Kerítések 

A terület déli részén a kerítés a bekötőút felőli oldalon kő lábazatos, oszlopos, köztük vas pálcás 

kerítéselemekkel. A szennyvíztisztító bekötő útja felé beton oszlopokra szerelt betonacél hálóból 

készült a kerítés. A fémhulladék átvevő telep utcai kerítése tömör, így kissé takarja az ott folyó, 

esztétikailag zavaró tevékenységet, a szabadtéri raktározást. 

 Kertek 

Ezen ingatlanok esetében kertről beszélni nem is nagyon lehet, a telephelyek a funkciójuknak 

megfelelően sok burkolt felülettel rendelkeznek, csupán kisebb fűvel bevetett területek és néhány 

bokor, egy-két fa figyelhető meg a közterületek irányából. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

Az épületek megjelenése nem hordoz építészeti értéket, üzemi jellegű.  

További gazdasági területek 

o A Kossuth Lajos utca mentén működő autójavító és az egyéb szolgáltatást végző vállalkozók 

telephelye esztétikai szempontból kissé zavaró a lakóépületek sorában. Többnyire ezeknél a 

létesítményeknél az épület szinte nem is látszik az utcáról, inkább csak a kerítés, és esetenként az azon 

keresztül látható szabadtéri tárolás, egyéb szolgáltató tevékenység kedvezőtlen képe jelenik meg. 

Természetesen van olyan telephely is, amely rendezett, és tevékenysége sem zavarja a környező 

lakókat. 

    Az egyik belterületi telephely 

o Tervezett gazdasági terület is kijelölésre került a zártkerti terület közelében, valamint a volt 

meggyes egy részén. Itt egyelőre csak egyetlen lakóépület jellegű üzem épült fel magastetős, 

földszintes épületkialakítással. Szintén tervezett gazdasági terület van kijelölve a regionális 

hulladéklerakótól északra, de annak a területnek a beépítése még nem kezdődött meg. Az a terület – 

ellentétben a belterületen tervezett gazdasági területekkel – ipari létesítmények számára van kijelölve. 
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8.4. Meghatározó belterületi zöldfelületek 

 

A belterületi zöldterületek és zöldfelületek 

Meghatározó belterületi zöldfelület-együttes, erdősült szegélyterület 

A Corvin Ottó utca felől keskeny, erdőben futó ösvény visz fel a kálvária kezdetéhez, amin végig sétálva 

felérkezünk a település fölé magasodó Zámorhegy tetején elhelyezkedő műemléki védettség alatt álló 

remeteséghez és a mellette álló, szintén műemlék klasszicizáló harangházhoz. A kálvária felé vezető út 

mellett található egy nagyobb erdei tisztás, közepén egy szép habitusú fűzfával, mely az ösvényről 

közvetlenül látható és megközelíthető. A temetőt három irányból körül ölelő erdő idős, magas fáinak, 

valamint a domborzatnak köszönhetően a településről szinte semmi sem látszik a dombtetőn 

elhelyezkedő építményekből, ellenben fentről gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra (de a település 

innen sem látható).  

  

A temető alatti domboldal és a harangház 

Ebbe a kategóriába több, különböző területfelhasználási kategóriába tartozó területet soroltunk, 

mégis úgy érezzük ezek a területek szerves, felbonthatatlan egységet képezek egymással. Maga a 

temető különleges területhez, a temetőt északról és délről határoló két erdőfolt tervezett 

erdőterülethez, a tisztás zöldterülethez, a Szőlőhegy utca melletti erdőfolt tervezett kereskedelmi, 
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szolgáltató gazdasági övezethez, míg a pincesor feletti erdősáv kertvárosias lakóterülethez tartozik. 

Ugyanakkor távolról nézve az egész egy egységes erdőfoltnak tűnik, mely körbeveszi a temetőt, a 

remeteséget, a kálváriát és a tisztást, továbbá zárt szegélyt képez a lakóterület felé is, így mind 

használat, mind látvány szempontjából szorosan összefüggnek egymással, a tér kinyílása tájképi 

szempontból nem kívánatos.  

A szomszédos erdők sűrű, gazdag cserjeszintjével ellentétben magában a temetőben ez szinte teljes 

mértékben hiányzik, csak néhány nagyobb, árnyékot adó fa található, mely a Vörösmarty úti bejárat 

felől érkezve nyitott térérzetet kelt. Ezt tovább fokozza, hogy ezen a szakaszon drótkerítés húzódik, így 

Gyúró felé fordulva bekapcsolódik a látványba a szántóföld is. 

 

Látkép a temető bejáratától 

Közpark 

Pusztazámor mindössze egy nagyobb, intenzíven 

fenntartott közparkkal rendelkezik a történeti 

településközpont közepén, a Polgármesteri 

Hivatal mellett. A parkban háromszintű, 

változatos dísznövényekből álló 

növényállományt, sok virágzó cserjét és évelő 

felületet, díszfát – pl. vérszilva (Prunus cerasifera 

’Nigra’), szívlevelű szivarfa (Catalpa 

bignonioides), virágos kőris (Fraxinus ornus), korai 

juhar (Acer platanoides) –, valamint egységes 

utcabútorokat (pad, hulladékgyűjtő) és igényes 

burkolatokat alkalmaztak.  

Közpark 
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Ez a zöldfelület találkozópontként is funkcionálhat, de emellett egyéb több funkcióval is bír, így 

alkalmas a szabadidő minőségi eltöltésére, sportolásra (sakkasztalok, pingpong-asztal), rendezvények 

megtartására, valamint egy kellemes esti sütögetésre is. Kialakítása során a legkisebbekről sem 

feledkeztek meg, a rendezvénytér mögött magas nyugti tuják (Thuja occidentalis) által határolt 

játszóteret építettek. 

Reprezentatív közkertek  

A kis méretű, intenzíven gondozott zöldfelületek szintén a történeti települési központon belül 

figyelhetők meg, általában fontosabb csomópontoknál alakultak ki, így legtöbbjük valamilyen, a 

település története szempontjából fontos elemnek, emlékműnek is helyet ad.  

Reprezentatív közkertek  

Az általunk lehatárolt összesen hat közkert közül 

jelenleg mindössze háromnál használták ki a 

területekben rejlő potenciált: a Hunyadi János és 

Petőfi Sándor utca kereszteződésénél lévő Községi 

keresztnél, az egykori Mentler-kúria előtti harangláb 

körül, valamint a Jókai Mór és Munkácsy Mihály utca 

kereszteződésénél, az Egészségház mögött az I. és II. 

világháború hősi halottainak emlékművei körül 

kialakított, évelő és egynyári kiültetéseket tartalmazó 

díszes zöldfelületeket hoztak létre. A másik három 

terület jelenleg többnyire csak gyeppel borított. 
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8.5. Különleges területek 

        Különleges területek 

Szennyvíztisztító telep 

A Zámori-patak völgyében működő szennyvíztisztító telep 

épülete a funkciójának megfelel, a hagyományos falusias 

épületekhez hasonló megjelenésű. 

A szennyvíztisztító telep épülete 

Regionális hulladékkezelő központ 

A Főváros és a környező települések szilárd hulladékát befogadó regionális szilárd hulladékkezelő 

központ épületei jelenleg megfelelnek funkciójuknak, falutól távoli elhelyezkedésük miatt kevéssé 

befolyásolják a településképet.  

     A hulladékkezelő központ fogadóépülete 

      
A telep egyéb épületei és a lerakó területe 
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8.6. Tanyás területek 

     Tanyás területek 

Pusztazámoron az elmúlt évek során megjelentek az újszerű „tanyák”. Ezek a birtokok a település 

lakott területének szélén fekvő nagyméretű telkek, amelyeken nagy alapterületű, korszerű 

családiházak és gazdasági épületek épülnek.  

 Telepítés 

A tanyás területeken az épület-elhelyezés általában szabadonálló. A belterület határain épület lakó és 

gazdasági épületek alaprajzi kialakítása, tömegformálása, az épületek ingatlanon belüli elhelyezése 

változatos.  

     

Újfajta tanyák 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A tanya-épületek általában földszintesek, és magasságuk igazodik a csatlakozó belterületi 

lakóterületek kialakult épületmagasságokhoz. Az épületek tetőformájának kialakítása az alaprajzhoz 

igazodó, sok esetben tördelt. Pusztazámoron jellegzetessé vált a mediterrán beépítés, az alacsony 

hajlásszögű tető és a cserépfedés. A tető hajlásszöge általában 30-35 fok körüli, a tetőforma nyeregtető 

oromfalas vagy kontyolt kialakítással. 

 Terepalakítás 

A kialakult tanyák a falu szélein találhatók, ahol a terep szintje többnyire a környező lakóterületeknél 

kicsit mélyebben fekszik, és ezek a telkek általában lejtősek. Az épületek elhelyezése során azonban 

mégsem alakultak ki zavaró méretű bevágások vagy feltöltések, mivel a megfelelő épület-elhelyezéssel 

és a gazdaságosságra törekvő terepalakítással ezek elkerülhetők.  
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     Tanyaépület 

 Színek 

A tanyás területek épületei változatos színvilágúak, de elsősorban a fehér, a sárga különböző árnyalatai 

és egyéb természetes színek használata a jellemző. A cserépfedés piros vagy sötétbarna, amely 

gyönyörűen kiegészíti az épületek világos színét. 

 Kerítések 

A meglévő tanyás jellegű ingatlanok kerítése általában áttört, vagy részben áttört, lábazatos, oszlopos 

kialakítású. Az újabb beépítésű tanyák kerítése szinte kivétel nélkül természetes anyagokból készül, 

illeszkedve a természeti környezethez. Az alkalmazott építőanyagok a tégla, a terméskő és a fa. Ritkább 

esetben fém anyagú kerítések és kapuk is megfigyelhetők.  

      

 Kertek 

A mai tanyák kertje már nem a háztáji gazdaság jegyeit tükrözi, hanem a közterület felé díszkert 

jellegűek. A szépen rendezett kertekben gyepfelületek, fa- és bokorcsoportok láthatók, helyenként a 

szintkülönbséget kisebb terméskő támfalak hidalják át. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

Az új tanya-épületeken a tornácok építése már nem divat, de előtető sok épületen látható. Az előtetők 

kialakítása a főépületek jellegéhez igazodó, anyaghasználatuk, tetőformájuk általában azonos. A 

meglévő épületek nyílászáróinak kiválasztásánál a gazdaságosság és a praktikum számít, de mivel a 

pusztazámori tanyák igényes kialakításúak, többnyire faanyagú, vörösre vagy sötétre pácolt ablakokat, 

ajtókat lehet megfigyelni. A homlokzatok egyszerű vakolt felületek, helyenként az ablakok körül látható 

a fal síkjából kiemelkedő keretezés. Van olyan tanyaépület is, hol a vakolt homlokzatot szépen rakott 

terméskő burkolattal egészítették ki. 
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Különleges állattartó tanya található a Felsőréti úton. A létesítmény főépülete kétszintes, illetve 

tetőtérbeépítéses. 

 Telepítés 

A nagyméretű földrészleten az épületek szabadonállóan, egymástól távol kerültek elhelyezésre.  

      

A Felsőréti úti lovas tanya 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az épületek földszintesek, tetőtérbeépítésesek, cserépfedésű nyeregtetővel épültek. A főépület 

tetőtéri részéből egy fő gerincvonalra merőleges nyeregtető alatt megvalósított kétszintes épületrész 

látható. A másik jelentős alapterületű épület „kutyaól” ablakokkal került kialakításra. 

 Terepalakítás 

A tanya terepviszonyai nem mutatnak nagy szintkülönbségeket, az ingatlan az út irányában enyhén 

lejt. Az épületek elhelyezéséhez csak kisebb bevágásokra, feltöltésekre volt szükség, a 

szintkülönbségek kis hajlásszögű füves lejtőkkel vannak áthidalva. 

 Színek 

Az épületek törtfehér színűek, amelyeken helyenként téglaburkolat adja a díszítést. E két szín és a 

tetőfelületek sötétbarna mázas cserepe esztétikusan mutatnak az épületek háttereként szolgáló 

hegyoldal zöldje előtt. 

 Kerítések 

Az ingatlan kerítése a legnagyobb részen áttört, fa oszlopos 

kialakítású, az oszlopok között dróthálóval. A bejáratnál 

azonban egy rövid szakaszon szép tömör téglakerítés 

figyelhető meg, s egy gyönyörű, íves tetejű, fából készült 

kapu. A téglából készült kerítéspillérek tetején míves lámpák 

fogadják a tanyára érkező vendégeket. 

A létesítmény bejárata 

 Kertek 

A tanya kertje a lótartásnak megfelelően kialakított, a főépület környezetében díszkert-szerű, távolabb 

karámok, lovaspályák láthatók. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

A nyílászárók különbözőek, de mindegyik fából készült, sötét pácolással. Az épületek díszítését 

helyenként a téglaburkolat, helyenként a nyílászárók színéhez igazodó faburkolat adja. 
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8.7. Nagyüzemi mezőgazdasági terület erdősávokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyüzemi mezőgazdasági terület erdősávokkal 

 

 

 

A délkeleti irányba enyhén lejtő mezőgazdasági területeken 

a térstruktúra, az erdősávok, a parcellák felosztása, valamint 

az úthálózat, a patakvölggyel párhuzamos és arra merőleges 

irányokhoz igazodik, egy hozzávetőlegesen 45°-ban 

elforgatott rácsszerkezetet alakítva így ki.  A külterület közel 

75%-án intenzív mezőgazdasági művelés alá vont területek 

találhatók, melyek fele ma is kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületnek minősül. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy 

a település szinte teljes területét jó minőségű típusos barna 

erdőtalaj borítja, ahogy az a genetikai talajtérképen is 

látható.  

Genetikai talajtérkép 

Elvétve még fellelhetők a topográfiai térképen is megjelenő kertek, szőlősorok nyomai, de ezek nem 

alkotnak önálló karaktert a tájban, mondhatni beleolvadnak a szántók és az őket tagoló mezsgyék és 

jellemzően telepített, ültetvény erdők alkotta tájképileg szorosan összefüggő, egymástól el nem 

választható rendszerébe. A szegély helyzetű erdősávok fontos szerepe a különböző funkciójú területek 

(pl. lakóterületek és mezőgazdasági területek) lehatárolása, a közigazgatási határon húzódóknak pedig 

a külterület határának kijelölése is.  
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8.8. Patak menti természetközeli zöldfelületek 

A patakvölgy nagy része az Országos Ökológiai Hálózat részét 

képezi. Ökológiai folyosó szerepéhez híven a szomszédos 

települések – Etyek és Sóskút – két nagyobb erdőfoltját 

„kapcsolja össze”. Ugyanakkor e területeknek nem csak 

ökológiai, hanem vizuális értékük is van, a patak menti rétek, 

ligetek és erdősávok egyértelműen kirajzolják a patak 

nyomvonalát a többnyire sík, mezőgazdasági művelés alatt 

álló tájban, meghatározó karaktert adva neki. A patak menti 

természetközeli zöldfelületek mind tájhasználati, mind 

területfelhasználási szempontból heterogénnek mondhatók. 

Közös jellemzőjük az, hogy a Zámori-patak völgyében, annak 

árterületén, a mélyebb fekvésű területeken helyezkednek el, 

valamint hogy a történeti térképek tanúsága szerint ezek a 

területek az idők folyamán mindvégig természetközeli 

állapotúak maradtak, a domborzati és vízrajzi viszonyok 

miatt a gyepeket, erdőket, sosem törték fel, vagy irtották ki 

annak érdekében, hogy a földet mezőgazdasági művelés alá 

vonják.  

Patak menti természetközeli zöldfelületek 

A patak külterületi szakaszán lévő erdők, ligetek, gyepek részben ennek megfelelően, tervezett vagy 

meglévő erdőterület, gyepterület területfelhasználási kategóriában vannak. Az ökológiai folyosó 

folyamatosságának megőrzése érdekében ide soroltunk olyan általános, vagy kiskertes mezőgazdasági 

övezetbe, vagy a különleges szennyvíztisztító övezetébe tartozó egységeket is, melyek szintén mélyebb 

fekvésű, vagy jelenleg beépítetlen területek.  

Belterületen leginkább fasorokat, ligeteket, gyepes területeket találunk a Zámori-patak mentén. A 

Kossuth Lajos utcától északra a vízfolyás mellett kertvárosias lakóterületeket, valamint az Erkel Ferenc 

utcában a jobb parton egy gyepes-ligetes zöldterületet találunk, a bal parton pedig egy kisebb 

erdőfoltot. A fő utcát keresztezve balról – a Barcza-kastély kertje – és jobbról – az autójavító melletti 

liget – is településközponti vegyes területek veszik közre a patakot. Folyásirányban tovább haladva a 

következő erdős területek, valamint a műfüves focipályával rendelkező gyepes zöldfelület is a 

zöldterület övezetébe soroltak. 

  

A Zámori-patak völgye 
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8.9. Volt zártkerti területek 

      

 

 

 

 

 

 

Volt zártkerti területek 

A belterülethez kapcsolódó külterületi, volt zártkerti területek kisméretű ingatlanjain álló épületek kis 

alapterületűek, többségében földszintesek, és építészeti megjelenésükben, a felhasznált építőanyagok 

vonatkozásában nagyon vegyes képet mutatnak. Az egykori, délkeleti irányba egyenletesen lejtő 

szőlőhegy egyre inkább átalakuló, már csak részlegesen művelt telkei egykor szorosan kapcsolódtak a 

történeti pincesorhoz. Mára ezek a területek a meredek domboldal beerdősülésével szerkezetileg, 

valamint funkcionálisan is elkülönülnek egymástól. A Corvin Ottó utca felől megközelítve a területet 

egy jellegzetes löszmélyúton jutunk fel a szőlőhegyre, mely jelenlegi formájában megőrzendő, mint 

egyedi tájérték. 

 Telepítés 

A volt zártkerti területekre a kis telekszélesség a jellemző. Az épületek telepítése vegyes jellegű, ezeken 

a területeken megfigyelhető szabadonálló és oldalhatáron álló épület is.  

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A zártkerti épületek földszintesek vagy tetőtérbeépítéses kialakításúak. Az épületek alakja, tetőformája 

nagyon változatos, egységes jelleg nem határozható meg e területeken. A tetőfedés anyaga sem 

egységes, látható palafedéses, cserépfedéses épület is a területen. A tetők formája és hajlásszöge is 

különböző, de többségében 45-50 fokos tetőhajlásszög figyelhető meg, és általában nyeregtető.  

      

Zártkerti épületek 
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 Terepalakítás 

A volt zártkertek lejtősek, a kis alapterületű épületek azonban jelentősebb feltöltés, bevágás nélkül 

kerültek kialakításra. Nagyobb szintkülönbséget tereplépcsők, meredekebb lejtők hidalnak át.   

 Színek 

Az épületeken színvilága változatos, de nem található a területen kirívóan élénk színezés. A 

tetőfedések az anyagukból adódóan szürkék, bordók, vagy cserép színűek. 

 Kerítések 

A kerítések áttört kialakításúak, általában dróthálóból, acél rácsból készültek, de látható sóskúti kőből 

rakott tömör kerítés is a területen fából készült kapuval. 

     Különböző típusú kerítések a volt zártkertekben 

 Kertek 

A volt zártkerti telkek kertjei jellegtelenek, általában kissé gondozatlanok. Sem a gazdálkodás, sem a 

díszkerti jelleg nem érvényesül ezeken az ingatlanokon.  

    Kilátás a zártkertektől a falura 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

Előtető, tornác, különösebb díszítés nem jellemző ezekre az épületekre. 
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8.10. Közterületek 

Meghatározó közlekedési zöldfelületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghatározó közlekedési 

zöldfelületek 

A négy, történeti jelentőséggel bíró fő útvonal (Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Hunyadi János 

utca, Móricz Zsigmond utca) mentén alakultak ki az egykori széles utak egyre keskenyebbé válása, 

valamit a löszmélyutak kialakulása során. Közös jellemzőjük, hogy az úttestet változó szélességben, 

esetenként rézsűs, extenzíven fenntartott, jellemzően gyepes-fás, vagy cserjés zöldfelületekként 

kísérik. A Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcákban ezeken a zöldfelületeken az úttest mellett egy vagy 

kétoldali, szép habitusú, idős egyedekből álló fasor látható. Jellemző fajok: kislevelű hárs (Tilia 

cordata), kőrisek (Fraxinus sp.), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), japán akác (Sophora 

japonica), eperfa (Morus alba). Bár rekreációs szerepük nincs, ökológiai, klimatikus és településképi 

szempontból is jelentősek.  

     

Pusztazámor meghatározó közlekedési zöldfelületei 

Útfásítások 

A klasszikus lakóterületek utcáinak nyomvonal vezetése a domborzati adottságokhoz igazodik. Másik 

gyakori sajátosságuk, hogy a löszös alapkőzet miatt az utak burkolattal való ellátásuk előtt fokozatosan 

mélyültek, löszmélyút-szerű utcákat alakítva így ki, ahol a rézsűk hivatottak kiegyenlíteni a telkek 

bejárata és az útpálya közti szintkülönbségeket. Jellemző fafajok: dió (Juglans regia), kislevelű hárs 

(Tilia cordata), korai juhar (Acer platanoides).  
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A települést átszelő, Sóskút és Etyek felé vezető fő út mentén változó szélességű, helyenként akár 10 

m szélességet is elérő, majd újra beszűkülő zöldfelületek találhatók. Az út mentén egy-, vagy kétoldali 

burkolt csapadékvíz elvezető árok fut. A zöldfelületekre jellemzőek az idős, impozáns egyedek és a 

fasorok, melyek közül a Kossuth Lajos utcában lévő japánakác (Sophora japonica), és a Petőfi Sándor 

utcában lévő japánakác (Sophora japonica) fasorok, valamint a kislevelű hársakból (Tilia cordata) álló 

fasor helyi védelem alatt is áll.  

      

Az új lakóterületek utcahálózata raszteres rendszerű, mely igazodik a mezőgazdasági táj parcelláinak 

irányultságához. Az előzőekhez képest ebben a karakterterületben keskenyebbek az út menti 

zöldsávok, melyek itt is rendezettek, gondosan ápoltak rengeteg cserjével, fával. A ritmusosan ültetett 

különböző habitusú egyedek ellenére sok utcában mondhatni fasorokat alakítottak ki közösen a lakók. 

A Kossuth Lajos utcától délre fekvő tömbben a gyümölcsfák dominálnak, míg az út másik oldalán lévő 

területeken többnyire díszfákkal találkozhatunk. Jellemző fafajok a dió (Juglans regia), mandula 

(Prunus dulcis), cseresznye (Prunus cerasus), őszibarack (Prunus persica), alma (Malus domestica), 

kislevelű hárs (Tilia cordata), vérszilva (Prunus cerasirea ’Nigra’), korai juhar (Acer platanoides). 

     

Mind a kétféle lakóterületi karakterterületen előfordul egy-egy nagyon keskeny utca, ahol az úttest és 

a kerítés között gyakorlatilag még egy keskeny zöldfelület sem nagyon fér el. Ebből kifolyólag a többivel 

ellentétben, növényzetben igény szegények, ezen utcákat a kertekből kilógó fák, cserjék teszik 

barátságosabbá. 



 

56 

 

       

A településszegélyen futó utak, melyek egyik oldala mezőgazdasági területhez csatlakozik, speciális 

helyzetben vannak, hiszen így egyik oldalról kinyílik a tér, elveszik a klasszikus utca jelleg, jellemzően 

jó kilátás nyílik a környező tájra. Mivel Pusztazámor lakóterületét több szakaszon is erdősáv határolja, 

ez is egy jellemző helyzet. Itt a térfalak ugyanúgy megvannak, mint a többi utcánál, de a növények 

miatt mégis kellemesebb környezet alakul ki. Az útpálya másik oldalán jellemzően keskeny, fátlan 

zöldsáv található. 

      

Utcabútorok 

Pusztazámoron az utcabútorok alkalmazása során nem alakult ki egy teljesen egységes, 

következetesen alkalmazott rendszer, mely nagyban javítana a településkép összességén, 

harmóniáján. A településen összesen három darab buszmegálló található, melyek közül kettőnél egy 

zöld zártszelvény alkotta keretből és barnára festett OSB lapból álló esőbeállót találunk, a harmadiknál 

pedig csak egy peront, és a menetrendet jelző táblát. A buszmegállók a graffitik miatt festésre 

szorulnak. A két épített szerkezet mellett azonos stílusban és anyagokból készült hirdető táblát 

találunk, valamint a Petőfi Sándor utcában egy darab hasonló színű, de más stílusú hirdetőt. 

        

Sóskút felől a Kossuth Lajos utca kezdetén üdvözlő tábla fogadja az érkezőket, mely méretre hasonló 

az előbb bemutatott hirdető táblára, valamint a kerete ugyanolyan zöld színű, de stílusa teljesen eltérő 

az előzőtől. Ebbe a családba tartoznak az utcákhoz útbaigazító táblák, valamint a település információs 

térképet bemutató tábla, és maguk az utcatáblák is. Utóbbiak nem teljesen egységesek a teljes 

településen.  



 

57 

 

           

Utcabútorok közül a padok és hulladékgyűjtők nagyjából egységes képet mutatnak. Színük, stílusuk 

nagyon hasonló, ugyanakkor a többi utcabútornál látott sötétzöld szín helyett antracit, vagy fekete 

köszön vissza a fém felületekről, ami a településen megtalálható egyetlen korlátra is igaz. Kandeláberek 

egyedül a közparkban találhatók, ezek oszlopai is ugyanolyan sötétzöldek, mint az előző bútorcsaládé.  

    

   

Burkolatok 

Pusztazámor utcái között magas a járdával nem rendelkezők aránya, gyakran akkor sincs, ha a 

feltételek biztosítottak hozzá, vagyis elegendő hely áll rendelkezésre az úttest és a kerítések között. A 

járdák megléte és a karakterterületek között nem figyelhető meg összefüggés, mind a klasszikus, mind 

az új lakóterületeknél előfordulnak burkolt járdák és járdával nem rendelkező utcák is.  

A közterületi burkolatok, járdák igen színes képet mutatnak a településen. A klasszikus lakóterületeken 

magasabb a betonból, aszfaltból készült járdák, behajtók aránya. Ezek minősége sokszor már nem 

megfelelő.  
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Az új lakóterület burkolatai között az egyszerűbb, olcsóbb, szürke és „őszilomb” színű térkövek 

használata dominál, de itt is előfordulnak a beton járdák, ill. az igényesebb, terméskővel kirakott porták 

is. A közkertekben és a közparkban egyaránt térkövet alkalmaznak, amikre a szürke-piros párosítás, 

vagy a meleg, de harsány színek jellemzőek.   
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

9. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások – Építészeti útmutató eltérő 

karakterű területenként 

Ez a kézikönyv iránymutatást szeretne adni a Pusztazámoron építkezők, meglévő épületek felújításába 

belekezdők számára abban a tekintetben, hogy e településen mik is az építészeti szokások, milyenek 

azok az épületek, kerítések, építészeti részletek, amelyek a falu arculatába belesimulnak. 

Természetesen arra nem vállalkozik, hogy megmondja, mi a szép. Kant szerint „szép az, ami érdek 

nélkül tetszik”. A szép sok esetben szubjektív megítélés, mégis meg lehet határozni olyan építészeti 

jellemzőket, amelyektől egy épületre azt mondhatjuk, beleillik a környezetébe. 

Az eltérő karakterű településrészeken természetesen mások az építészeti elvárások, mint ahogy e 

részek kialakult arculata is eltérő egymástól. Más jellegű épületek képzelhetők el az új lakóterületeken, 

mások a település központjában, és megint más az elvárás a tanyás, vagy a gazdasági területeken.  

Bizonyos építészeti elemek azonban erőteljesen meghatározóak, és befolyásolják a településről 

kialakult képet. Ilyen fontos elem a telkek beépítésmódja, azaz hogy az ingatlanon hol helyezkedik el 

az épület. Másik ilyen fontos szempont az épületek magassága, tetőidoma, amely odafigyelés esetén 

biztosíthatja az adott településrész egységes megjelenését, a rendezett utcaképet. De hasonlóan 

meghatározó lehet a kerítések kialakításának módja, anyaghasználata, áttörtsége. 

A szépség konkrét megfogalmazása helyett tehát csak arra vállalkozhatunk, hogy felhívjuk a figyelmet 

azokra a településkép szempontjából meghatározó jelentőségű hibákra, amelyek elkövetése esetén a 

falu arculata sérül, illetve megmutatjuk az általánosan elfogadottnak tartott építészeti jegyeket. 

9.1. Lakóterületek, pincesor  

Mivel Pusztazámoron az ősi településmag beépítése már jelentős mértékben átalakult, és a felújított 

valamint a régi épületek helyén épített új lakóházak általában nem követik a hagyományos építészeti 

megoldásokat, így a község lakóterületeinek építészeti ajánlásai szinte egységesen kezelhetők. 

 Telepítés 

Pusztazámor településmagja 

    

 

 

 

 

 

Klasszikus lakóterületek 

A falu központjában az oldalhatáros, előkert nélkül épültek voltak a jellemzőek, vagy utcára 

merőlegesen, vagy az utcával párhuzamosan elnyúló téglalap alaprajzú lakóépülettel. A régi épületek 

azonban már csak elszórtan találhatók meg, egyetlen területrészre sem lehet már azt mondani, hogy 

annak beépítési jellege, épületei megőrizték az ősi jelleget, formákat. Nincs olyan eredeti utcakép, ami 

megőrzésre javasolható. 
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Van ugyan egy-két épület, amely még tornácos, hagyományos kialakítású, de ezek általában olyan rossz 

állapotban vannak, hogy felújításuk sokkal többe kerülne, mint elbontásuk, és helyükön új, korszerű 

lakóépület megvalósítása. Felfedezhető néhány szépen felújított lakóház is e területen, de ebben a 

faluban általánosan sajnos nem lehet elvárás a hagyományos parasztházak megőrzése, felújítása. 

Természetesen, ha olyan épület átalakításáról, bővítéséről, korszerűsítéséről kell dönteni, amely még 

az eredeti építészeti jegyeket hordozza, és felújítása nem igényel aránytalanul magas költségeket, 

akkor nem szabad az elbontás mellett letenni a voksot. Ebben az esetben az épület telepítés-módja 

megőrzendő érték, akár az utcafronton, akár előkerttel került megépítésre annakidején. 

      

Megőrzésre javasolt régi épületek 

A központi részekhez kapcsolódó, átalakuló telektömbök 

A központi területekhez kapcsolódó lakóterületeken a Kádár 

korszak hagyományos „kockaházai” a jellemzőek, amelyek 

többnyire 5 méteres előkerttel épültek, és vagy négyzet, vagy az 

utcával párhuzamosan elhelyezett téglalap alaprajz jellemzi őket.  

Azokon a kisebb területeken, utcaszakaszokon, ahol a 

kockaházak még településképet meghatározó módon 

vannak jelen, és nem épült a házsorba más jellegű 

lakóépület, ott ezt a telepítési formát érdemes lenne 

megőrizni. E területeken a szomszédos beépítéshez való 

igazodás lehet az elvárás. Előkertes beépítés esetén az új 

épület előkertje a szomszédos épületekhez igazodó legyen, a 

kialakult előkert vonala tartandó. 

Felújított sátortetős épület 

Újabb beépítésű lakóterületek 

                                                                             

 

 

 

 

 

Újabb beépítésű lakóterületek 
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A későbbi időkben beépült lakóterületeken az épületek elhelyezése oldalhatáros vagy szabadonálló, és 

az előkertek mérete is változó. A lakóházak alaprajzi kialakítása is vegyes jelleget mutat. E területen 

egységes beépítési jelleg nem határozható meg, így ezeken a településrészeken nem elvárás az 

egységes épület-elhelyezés. A lakóépületek a családi igényeknek megfelelően helyezhetők el a telken, 

amelynek során az elsődleges cél a megfelelő szeparáltság biztosítása.  

Ennek érdekében nem célszerű a telek közepén elhelyezni a 

lakóépületet, mert így csak a telek teljes „körbezárása” jelenthet 

megfelelő védelmet. Nem támogatott a hagyományostól eltérő, az 

utca vonalától elforgatott tengelyű épület elhelyezése sem. Az épület 

telken történő elhelyezése során tekintettel kell lenni a szomszédos 

ingatlanokon kialakult beépítésre. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Pusztazámor településmagja és a központi részekhez kapcsolódó, átalakuló telektömbök 

Pusztazámor lakóépületeinek épületmagasságában nagy eltérések nincsenek. A régi építésű 

családiházak szinte kivétel nélkül földszintesek. A településmagban még itt-ott megtalálhatók az 

eredeti földszintes, nyeregtetős lakóépületek, amelyek tetőhajlásszöge 40-45 fok körül alakul. Szintén 

ez jellemző a falu pincesorára, présházaira.  

          

A központi részekhez kapcsolódó, hatvanas évektől kezdődően kialakult telektömbökben a négyzetes, 

vagy téglalap alakú, sátortetős épületek a jellemzők, amelyek szintén földszintes kialakításúak. E 

kockaházak esetenként kisebb tornyokat, a szabályos alaprajzból kinyúló épületrészek külön 

tetőfelépítményeket kaptak. E területen nem lehet elvárás a sátortetős épületek megőrzése, hiszen 

természetes igény a lakókörülmények javítása és az ezzel együtt járó bővítési lehetőség biztosítása. 

Azokon a részeken, ahol a sátortetős házakból álló utcakép még jellemző, a felújításra kerülő épületek 

épületmagassága, tetőformája igazodjon a kialakult formákhoz, az új tetőidom ne legyen nagyon 

tördelt, zűrzavaros. A tetők hajlásszöge is igazodjon a sátortetős épületekéhez. 

Az újabb beépítésű lakóterületek 

Az újabb beépítésű területeken a lakóépületek magassága 

változatos, de többnyire földszintes, vagy tetőtérbeépítéses, csak 

néhány két-, vagy háromszintes ház épült. Pusztazámoron 

elterjedt a mediterrán jelleg, a lakóépületek többsége 

alacsonyabb hajlásszögű tetővel fedett.  

Ezeken az újabb beépítésű területeken nem lehet egységes 

építészeti stílust meghatározni. Túl magas házak azonban nem 

illenek a falu képébe. A tetőformák változatossága miatt az új 

építésű lakóépületeknél az általánosan elfogadott, lehetőleg 

egyszerű formákat javasolt előtérbe helyezni, kevés kiugróval, 

nagy, egységes felületekkel.  
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        Vegyes jellegű utcakép 

A hajlásszög tekintetében is a Magyarországon hagyományosnak számító tetőhajlásszög a követendő 

példa, csak különleges esetekben javasolt 30 fok alatti és 45 fok feletti hajlásszögű tetőket alkalmazni. 

 Terepalakítás 

Pusztazámor lakóterületei általában dombokra kúsznak fel, így 

vannak meredekebb lejtésű, beépítésre váró telkek is. A lejtős 

területeken az épületek terepre illesztése a megfelelő megoldás. 

Lehetőleg annyi földet kelljen kitermelni az építkezésnél, 

amennyit fel is kell használni a kisebb feltöltésekhez.  

Meredekebb lejtésű telkeken törekedni kell arra, hogy a lehető legkisebb földmunkát, földmozgatást 

tegye szükségessé az épület-elhelyezés. A nagy magasságú feltöltések helyett inkább az épületek egy 

részének földbe süllyesztését kell megvalósítani a kedvezőbb épületmagasság elérése és a gazdaságos 

építkezés megvalósítása érdekében. A teljes épület földbe vájása sem lehet célravezető, hiszen a 

vízelvezetés megoldása az ilyen épület-elhelyezés esetében súlyos gondot okozhat. Az épület 

környezetében a terep lépcsőzését kell megoldani, amely csodálatos kert és a kialakult 

terepviszonyokhoz illeszkedő épület kialakításához vezet. 

      

 Színek 

A település lakóépületei változatos színűek, de mégis a 

visszafogottság jellemzi a falu színvilágát. Ez az egyszerűség és alázat 

a szín-választásban a továbbiakban is elvárás. Kerülni kell a kirívó, 

élénk színeket. Az épületeken a természetes anyagok használata és 

színvilága, a föld színei alkalmazhatók, a színek kiválasztása során 

illeszkedni kell a környező épületekhez. Ajánlott színek: fehér, 

törtfehér, az okkersárga, a beige és a téglavörös különböző 

árnyalatai.  
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A zöld szín csupán nagyon visszafogott árnyalatban javasolható, 

és kerülni kell a kék, lila, élénksárga, élénkpiros színeket. 

Ugyanez az igény a tetőfedések színezésével szemben is, nem 

javasolt élénk színű fémlemezek, egyéb rikító tetőfedő anyagok 

használata.  

Ilyen lakóházat lehetőleg ne!        

 Kerítések 

Az új kerítések megvalósítása elsősorban áttört, vagy részben áttört, lábazatos, oszlopos megoldással 

javasolható. Továbbra is a természetes anyagok használata támogatható, a tégla, a kő, a fa az 

elsődlegesen javasolt építőanyag. Fém anyagú kerítés esetén az egyszerűségre kell törekedni, pl. a 

pálcás kialakításra, de ebben az esetben a növényzettel való kombinálás javít a kerítés megjelenésén. 

Esetleg még a „drótháló” is elfogadható, de mellette mindenképpen növényzet telepítendő, amely egy 

idő után szinte láthatatlanná teszi a kerítés anyagát. Nádszövet, hullámpala alkalmazása nem javasolt. 

A szükségtelenül tömör vagy túl magas kerítés építését lehetőleg kerülni kell. Minden esetben a 

környezethez és a lakóépület jellegéhez való illeszkedés a legfontosabb szempont. 

 

Esztétikusan kialakított kerítések és kapuk fából, kőből, téglából 
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Esztétikusan kialakított kerítések, kapuk vasból és kőből 

 Kertek 

A kertek kialakítása során törekedni kell az épület jellegéhez igazodó növénytelepítésre, a kert jellege, 

arányai, színei, az alkalmazott anyagok szinte ugyanolyan meghatározóak, mint maga a lakóépület. 

Elsősorban az őshonos növényzet ültetése javasolt, hiszen ezek a növények alkalmazkodtak legjobban 

hazánk időjárási viszonyaihoz, talajának minőségéhez. A tájidegen növények telepítését kerülni kell, 

mert sokszor betegségek sújtják őket, elszáradnak, kipusztulnak, és ezért vagy elcsúfítják a kertet, vagy 

folyamatos pótlásukról kell gondoskodni. Célszerű a kertek kialakításához, gondozásához szakember 

segítségét igénybe venni. 

      

 

     Díszkertek Pusztazámor lakótelkein 

 Tornácok, előtetők 

Új előtető tervezésekor az épület tetőformájához, hajlásszögéhez, anyagához kell igazodni. 

 Ajtók, ablakok 

A településen az ősi, hagyományos épületek felújítása esetén a faanyagú, hagyományos osztású, 

egyszerű megjelenésű nyílászárók alkalmazása javasolható. Lehetőleg az eredeti jelleg megőrzendő. 
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Az újabb beépítésű területeken a nyílászárók kiválasztásánál általában a gazdaságosság a fő szempont, 

de az esztétikus megjelenésre ugyanúgy oda kell figyelni, mint a praktikumra. A megfelelő ajtók, 

ablakok megválasztása már a tervezés során átgondolandó, a nyílászárók mérete, osztása az épülethez 

illeszkedjen. A széles, alacsony ablakok helyett a magas, keskeny nyílások sokkal kedvezőbb arányúak, 

szebbé tehetik az épület megjelenését. A tervezés során célszerű már az árnyékolásra is gondolni, 

kerülni kell az utólag beépített, az épület jellegétől idegen árnyékoló szerkezetek alkalmazását.      

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

A homlokzatok, épületrészletek kialakítása során szintén az egyszerűségre kell törekedni, elsősorban a 

természetes anyagokhoz igazodó megoldások alkalmazásával. A finom szemcsés, természetes színű 

vakolatok, burkoló anyagok használata széppé teszi az épületet. Nagyon látványos lehet a lábazatok, 

oszlopok kő- vagy téglaburkolata, az egyéb kiemelt részek kővel, téglával vagy fával történő burkolása.  

 

Oda kell azonban figyelni az alkalmazott kövek fajtájára, minőségére, általánosan alkalmazott 

méreteire. Nem szabad nagyon apró, színes köveket felhasználni, mert az nem ad természetes jelleget 

az épületnek, és lehetőleg kerülni kell a természetes köveket utánzó műkövek használatát is. A közeli 

kőbánya sok épület, kerítés burkolóanyagát, korábban építőanyagát adta. Ennek jellegéhez igazodó 

anyaghasználat biztosíthatja a helyi jelleget. A fa díszítéseknél a nagyon „népies” kimunkálás ma már 

idegenül hat az új épületeken, inkább az egyszerű megoldások, csomópontok megvalósítására kell 

törekedni. Fém- és műanyaglemezek alkalmazását kerülni kell. Kedvező megjelenést biztosíthat a 

homlokzati sík kismértékű megmozgatása, elsősorban az ablakok, ajzók körül, az épület oromzataiban. 
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Pincesor 

A Kossuth Lajos utca mentén található pincesor különleges terület. Mivel a pincék már nem képeznek 

igazi sort, más jellegű javaslat fogalmazható meg a pincesor különböző jellegű egységeire. A ma még 

ősi állapotában fennmaradt pincelejárók eredeti jellegükben megőrzendők, felújítandók, környezetük 

jelenlegi természetes állapota lehetőleg megóvandó. Célszerű lenne e pincék hasznosítása, például 

mindenki számára látogatható vendéglátó-helyként, vagy akár borászati bemutatóként. 

A lakóépület mögötti meredek domboldalban található földbe vájt pincék bejáratai, környezetük a 

tulajdonos gondosságának köszönhetően esztétikusan rendben tartott. 

   

Gondosan megőrzött pincék 

A pincesor területén présház-szerűen kialakított, utcafronton álló épültek kedvező aránya, jól 

megválasztott építőanyagai hozzájárulhatnak a terület különleges jellegének megőrzéséhez. A pincék 

átépítése, bővítése csak értékvédelmi vizsgálat elvégzése alapján történhet. Javasolt a további 

épületek hasonló stílusban történő megújítása, egységes építészeti jegyek, méretek, tömegarányok, 

építőanyagok alkalmazása. Óvakodni kell a terület jellegétől eltérő beépítési formától, épületektől, 

utcafrontra épített zárt kerítéstől, ami nem engedi érvényesülni e terület sajátos jellegét. 
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9.2. Településközpont, intézményterületek  

 

 

 

 

 

 

          Településközpont, intézményterületek 

Barcza-kastély 

A Barcza-kastély és annak arborétum-szerű parkja Pusztazámor településképi szempontból leginkább 

arculat-formáló eleme.  

 Telepítés 

Mivel a kastély és a parkban megtalálható egyéb épületek elhelyezkedése – a történeti értéke miatt – 

nem változtatható, esetleg új épület építésének igénye esetén a legnagyobb alázattal kell tervezni, 

távol a meglévő épületektől, tekintetbe véve a park csodálatos természeti értékeit. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A főépület felújítása, átalakítása csak az eredeti jelleg, méretek, arányok figyelembevételével 

történhet. A kastélyépület magassága, tetőkialakítása változatlan formában tartandó meg. Szintén mai 

állapotában kell megőrizni az ún. fürdőházat, amely rendkívüli szépségében, klasszikus arányaival, 

fehérségével emeli ki a kis kerti tó és a park természeti környezetét. A hatalmas kertben található 

egyéb épületek között is megfigyelhető szép arányú földszintes, nyeregtetős épület, amely jelenlegi 

formájában érdemes a megóvásra, felújításra. 

    A parkban felfedezhető tavacska partján álló fürdőház 

 Terepalakítás 

A kastélypark kialakult terepviszonyait megváltoztatni csak az esetleges fejlesztéshez szükséges 

mértékben szabad, figyelembe véve a kialakult állapotot. Esetleges új épület a kialakult terepre 

illesztendő. 

 Színek 

Az épületek pasztell-sárga színe és a fürdőház hófehérsége megtartandó. Esetleges építési igény 

esetén e színekhez alkalmazkodó színezést kell választani.  
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 Kerítések 

A kastély kerítése és kovácsoltvas kapuja eredeti formájában, természetes színével, kapuival együtt 

megőrzendő. 

 Kertek 

Az arborétumra – a kastély épületével együtt – helyi védelem kimondása szükséges. A park egésze, a 

fák és egyéb növényzet, a vadgesztenye-sor, a hatalmas platánfa, a kerti épületek, a kis kerti tó, a kert 

látványát megmutató sarokbástya megőrzése, gondozása a település és a tulajdonos közös felelőssége. 

A jelentős méretű park zöldfelületének lehetőleg legnagyobb része megtartandó, esetleges új épület 

elhelyezése szükség esetén csak a jelentős természeti értéket nem képviselő területrészeken lehet.  A 

park gondozása, esetleg továbbtervezése feltétlen szakember közreműködését igényli. Helyi 

jelentőségű védett kert rekonstrukciója csak megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által 

készített kertépítészeti terv alapján végezhető. 

 Tornácok, előtetők 

Az épülethez hasonlóan az előtetőre is különös gondot kell fordítani esetleges felújításkor, meg kell 

tartani eredeti szépségében. Új épület megvalósítása során a kastély eredeti építészeti jegyeihez 

hasonló díszítések alkalmazhatók, amelyet a mai kor szellemében kell újragondolni. 

 Ajtók, ablakok 

Az eredeti nyílászárók megtartandók, szükség esetén azonos osztású fa nyílászárókra cserélhetők. 

      

A kert csodálatos épített részletei mindenképpen megőrzendők 

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

A homlokzatképzés, a kő lábazat, a nyílászárók körül kiemelt keretek, az egyéb építészeti részletek 

eredeti állapotban történő megőrzése elengedhetetlen. 

Mentler-kúria 

A Mentler-kúria épülete és telke régen a kastély-park szerves részét képezte. Az elmúlt évtizedekben 

a kúria és nagy területe először TSZ központként funkcionált, ma ásványvíz-palackozó üzem működik 

itt. A terület településközponti elhelyezkedése és az épületen felfedezhető szép építészeti részletek 

miatt a létesítménynek kedvezőbb hasznosítási forma volna megfelelő. Természetesen ez a reménybeli 

funkcióváltás a tulajdonosok szándékán múlik, de – ha nem is az egész ingatlan –, de a Kossuth Lajos 

utca és a Móricz Zsigmond utca sarkán álló főépület mindenképpen távlatban inkább intézmény 

jelleggel hasznosítandó, ezért tettük ajánlásainkat a Településközpont, intézményterületek című 

fejezetbe. 
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 Telepítés 

Mivel az L alaprajzú épület szépen keretezi a mögötte fekvő ingatlant, a főépület telepítése, előkert 

nélküli elhelyezkedése megőrzendő. A volt kúria-kerten belül az egyéb épületek elhelyezése szabadon 

alakítható. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A volt kúria épületének alakja, tetőformája megőrzendő, a későbbi funkció kihangsúlyozása érdekében 

az épület egyes részeinek kiemelése elképzelhető a kialakult tetőformához, hajlásszöghöz igazodóan. 

Átalakítás esetén a hozzátoldott épületrész elbontása megfontolandó. 

 Terepalakítás 

A terepet megváltoztatni csak az esetleges fejlesztéshez szükséges mértékben célszerű, figyelembe 

véve a kialakult állapotot. A tereprendezést a gazdaságosság szem előtt tartásával kell megoldani, 

lehetőleg kevés föld megmozgatásával. 

 Színek 

A kúriaépület felújítása során a jelenlegi halványsárga színhez hasonló pasztellszín alkalmazása 

támogatható, és az egyéb épületeket is ehhez a színhez igazodó módon kell megválasztani. 

 Kerítések 

A terület esetleges funkcióváltás esetén környezetéhez méltó kerítéssel kerítendő körbe, lehetőleg kő 

lábazatos kovácsoltvas, vagy egyéb vas-kerítéssel, a meglévő kapu felhasználásával. 

 Kertek 

Funkcióváltás, vagy a jelenlegi palackozó üzem megújítása esetén az ingatlan kertje,vagy annak 

legalább egy része díszkertként alakítandó ki, lehetőleg őshonos növények alkalmazásával. 

 Tornácok, előtetők 

Felújítás, átalakítás esetén a toldaléképület elbontása javasolható, előtető szükség esetén az épület 

jellegéhez illeszkedve alakítható ki. 

 Ajtók, ablakok 

Felújítás, átalakítás esetén az eredeti nyílászárók megtartandók, a még megőrzött ablakrácsok 

kiszabadításával, felújításával. A korábban kicserélt ajtók az eredeti osztású faajtókhoz hasonló fa 

nyílászárókra cserélendők.  

 Példák homlokzatképzésre 

Felújítás, átalakítás esetén lehetőleg az eredeti jelleg felkutatása 

javasolható, amelyhez hasonló homlokzatképzés, 

lábazatkialakítás, díszítések alkalmazandók a falakon. 

A volt kúria-épület még felfedezhető eredeti ablakrácsai 

 Részletek 

Az épület megújítása esetén az építészeti értéket képviselő eredeti ablakrácsok felújítandók, láthatóvá 

tételük sokat segít az épület megjelenésének szebbé tételében. A többi ablakon is célszerű ilyen 

ablakrácsok elhelyezése az egységes jelleg biztosítása érdekében. 
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Polgármesteri Hivatal 

A Koroda család volt kúriája ad helyet a Polgármesteri Hivatal működésének. Az egyszerű téglalap 

alaprajzú épületet ma szép, gondozott park veszi körül.  

 Telepítés 

A Hivatal átalakítása, felújítása szükség esetén a meglévő épület bővítésével, hozzáépítéssel 

lehetséges. Egyéb épület elhelyezése a gyönyörűen kialakított parkban nem javasolt. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Felújítás esetén az épület alakja, arányai, tetőformája lehetőség szerint megtartandó. 

 Terepalakítás 

A mesterségesen kialakított terepet megváltoztatni nem célszerű, mivel az lejtőivel, rézsűivel és a 

különböző szinteket áthidaló lépcsőkkel a környező park terepszintjének játékosságát biztosítja. 

 Színek 

A volt kúriaépület felújítása során a jelenlegi fehér szín, vagy valamely pasztellszín alkalmazása javasolt. 

 Kerítések 

A volt kúria-épület környezete parkként van kialakítva. Az épület közfunkciója miatt ma nincs elkerítve 

és kerítés telepítése nem is lenne célszerű.  

 Kertek 

A közpark jelenlegi állapota megőrzendő, a csodálatosan gondozott növények megóvása az 

Önkormányzat folyamatos feladata. Ez a park képezi a település központját, itt kerülnek elhelyezésre 

az emlékművek, megrendezésre a nagy falusi ünnepségek, előadások. A parkban kialakított 

pihenőhelyek számos család számára jelentenek kikapcsolódást a nagy nyári melegben, a gyermekek 

a pingpong-asztalnál, vagy a kis bekerített, védett játszótéren töltik idejüket, míg a család többi tagja 

gyönyörködhet a különleges növények szépségében.  

Egészségház, iskola-óvoda épülete, üzletek 

A viszonylag új építésű Egészségház egyszerű, esztétikus megjelenésével szépen belesimul rendezett 

környezetébe. Az iskola és az óvoda épületegyüttese korszerű építészeti jegyekkel, de a falusias 

megjelenéshez igazodóan alakítja a településképet. Ismereteink szerint az iskola-óvoda bővítése nem 

tervezett, az Egészségház bővítése pedig nem is lehetséges az épület telepítése, környezetének 

parkszerű kialakítása miatt. 

A Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca találkozásánál található egyéb intézmények, az 

élelmiszerbolt, a parókia és a posta épülete településképi szempontból nem meghatározó, 

megjelenésük lakóház-jellegű. Ezek bővítése, átalakítása telken belül megoldható emelet vagy tetőtér 

ráépítéssel, esetleg az alapterület növelésével a hátsókert irányába, de a kis üzletek megújulására a 

közeljövőben nem lehet számítani. 

 Telepítés 

Az esetlegesen megvalósításra kerülő új intézmények telepítése során a beépítendő telek 

környezetében kialakult, de elsősorban a szabadonálló beépítésmód alkalmazandó. 
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 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az új épületek esetében is a hagyományokat kell követni. Az épületek egy-két szintesek lehetnek 

magastetővel, elsősorban cserépfedéssel, 35-45 fok közötti tetőhajlásszöggel.   

 Terepalakítás 

A lejtős területeken az épületek terepre illesztése a megfelelő megoldás, törekedni kell arra, hogy az 

építkezés a lehető legkisebb földmozgatást tegye szükségessé. A nagy magasságú feltöltések helyett 

inkább az épületek egy részének földbe süllyesztését kell megvalósítani a kedvezőbb épületmagasság 

elérése és a gazdaságos építkezés megvalósítása érdekében.  

 Színek 

Az új épületek színválasztása során kerülni kell a kirívó, élénk színeket (kék, lila, élénksárga, élénkpiros). 

Az épületeken a természetes anyagok használata és színvilága, a föld színei alkalmazhatók, a 

színválasztásban illeszkedni kell a környező épületekhez. Ajánlott színek: fehér, törtfehér, az 

okkersárga, a beige és a téglavörös különböző árnyalatai. 

 Kerítések 

Az új intézmények kerítéseinek megvalósítása – amennyiben kerítés építése szükséges – elsősorban 

áttört, vagy részben áttört, lábazatos, oszlopos megoldással javasolható. Kerítések esetében is a 

természetes anyagok használata támogatható, a tégla, a kő, a fa az elsődlegesen javasolt építőanyag. 

Fém anyagú kerítés esetén az egyszerűségre kell törekedni. A növényzettel való kombinálás javít a 

kerítés megjelenésén. A tömör vagy a túl magas kerítés építését lehetőleg kerülni kell. 

 Kertek 

Az intézmények telkét parkosítottan kell kialakítani annak érdekében, hogy ezek az épületek nemcsak 

funkciójukkal, hanem megjelenésükkel, környezetük kialakításával is kiemelkedjenek a lakóépületek 

sűrűjéből. A parkosításnál az őshonos fajták, az esztétikus dísznövények alkalmazását kell előtérbe 

helyezni. A kertek berendezését szép, modern anyagok alkalmazásával, kertészeti tervek alapján 

javasolt megvalósítani. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

Az épületek stílusban, építészeti jegyekben igazodjanak a falusias környezethez, de az 

épülettartozékok, nyílászárók a mai kor elvárásainak feleljenek meg. A homlokzatok, épületrészletek 

kialakítása során az egyszerűségre kell törekedni, elsősorban a természetes anyagokhoz igazodó 

megoldások alkalmazásával. A finom szemcsés, természetes színű vakolatok, sima felületű burkoló 

anyagok használata javasolt. Nagyon látványos lehet a lábazatok, oszlopok kő- vagy téglaburkolata, az 

egyéb kiemelt részek kővel, téglával vagy fával történő burkolása. Kedvező megjelenést biztosíthat a 

homlokzati sík kismértékű megmozgatása, elsősorban az ablakok, ajtók körül, az épület oromzataiban. 
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Tervezett idősek otthona 

Különleges terület kialakítása tervezett a Zámori-patak völgyében, a belterület déli határán, ahol egy 

idősek otthona alakítható ki. 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A területen tervezett épületegyüttes 3-4 szintes lehet, tetőformája a hagyományos épületek 

megjelenésére tekintettel alakítandó ki, de a mai kor igényeinek megfelelő anyag és formaválasztással. 

A szomszédos lakóterületeknél mélyebben fekvő ingatlanon az épület magassága és tetőidoma 

szabadabban megválasztható, mint a falu belső területein.  

 Telepítés, terepalakítás 

A területen szabadonálló épület-elhelyezés javasolható. A terepalakításnál a gazdaságosság és az 

ésszerűség tartandó szem előtt. Mivel a terület szinte sík, jelentősebb tereprendezés nem szükséges 

még egy nagyobb alapterületű épület elhelyezése esetén sem. 

 Színek 

A tervezett idősek otthona területén kialakítandó épületek színvilága lehet változatos, de kerülni kell a 

zavaró, túlságosan élénk színeket. Esetleg egy-egy épületrész élénk színezése elképzelhető az 

esztétikus megjelenés biztosítása érdekében.  

 Kerítések 

Áttörés-mentes, falszerű kerítés építése a különleges területek határain nem javasolt. A Pusztazámor 

belterületétől délre kialakítandó létesítmény hatalmas ingatlanja elsősorban áttört kerítéssel védhető, 

amely látni engedi a patak-völgyben elterülő telek rendezett kertjét. Azokon a helyeken, ahol a belső 

területek intimitását kell biztosítani, szükség esetén a kerítés mentén – lehetőleg háromszintes – 

növényzet telepítendő. Az ingatlan kerítése, kapuja a funkciójához igazodó megjelenést tükrözzön, 

lehet például acél pálcás vagy hálós, esetleg fából készült kerítés, de az elsődleges szempont a minőségi 

építőanyagok használata és az igényes megjelenés. 

 Kertek 

Törekedni kell a kert legnagyobb részének növényzettel történő beültetésére. A tervezett létesítmény 

funkciója igényli a szép, védett kert kialakítását, az idősek számára a megfelelő árnyas helyek 

biztosítása – különösen a mai felmelegedő világunkban – alapvető követelmény.  

A telek növényzetének telepítését kertész szakember által tervezetten, lehetőleg őshonos, a patak-

parti környezethez illeszkedő növényállomány kiválasztásával kell megvalósítani. Javasolt egy 

kerítéssel párhuzamosan telepített fa- és cserjesor ültetése, amely a létesítmény szükséges mértékű 

intimitását megteremtheti. A burkolt felületek minőségi anyagokkal történő esztétikus kialakítása 

kiemelheti az épület megjelenését. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

A különböző épületrészek, nyílászárók, a homlokzatképzés és az épület részleteinek kialakítása során 

lehetőleg az egyszerűségre és az épület funkciójához való igazodásra kell törekedni. A minőségi 

anyagok használata ezen elemek vonatkozásában is elengedhetetlen. 
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8.3. Gazdasági területek  

   Gazdasági területek 

Pusztazámoron több gazdasági hasznosítású terület található. A volt Mentler-kúriáról, ahol jelenleg 

egy ásványvíz palackozó üzem működik, a javasolt funkcióváltás kapcsán már szóltunk. A belterülettől 

délre található ipari telephelyen baromfitelep és hulladék átvevőhely működik. Ezek a telephelyek 

településképi szempontból nagyon meghatározóak, ezért fokozatos átalakításuk, megújításuk sokat 

javíthatna a falu arculatán, hiszen ezek a telephelyek a pusztazámori bekötőút mentén helyezkednek 

el, s e területek látványa nyújtja az ide érkezőknek az első, ma viszonylag kedvezőtlen benyomást. 

A belterületen található üzemi jellegű létesítményeknél (autójavító és az egyéb szolgáltatást végző 

vállalkozók telephelye) az épületek szinte nem is látszanak az utca irányából, így e területeken a kerítés 

és a telken folytatott – esetleg esztétikai szempontból zavaró – szabadtéri raktározás, egyéb szolgáltató 

tevékenység látványa a meghatározó.  

A meggyes területén, és a temetőtől keletre tervezett gazdasági területek is kijelölésre kerültek. A volt 

meggyes területén jelenleg még csak egyetlen üzemi létesítmény valósult meg, egy tejtermék készítő 

üzem, amelynek megjelenése egy földszintes, magastetős családiházhoz hasonló.   

Szintén egy jelentős méretű gazdasági terület kialakítása tervezett a hulladéklerakó teleptől északra, 

amely a korábbiakban említettektől eltérően inkább ipari jellegű vagy logisztikai üzemek számára 

biztosíthat helyet. 

 Telepítés, terepalakítás 

Az üzemi – akár kereskedelmi, szolgáltató vagy ipari jellegű – tevékenységet végző telephelyeken az 

épületek telken belüli elhelyezése a környezetükben álló épületekhez igazítandók, de gazdasági 

területen mindenképpen szabadonálló épület-elhelyezés javasolható. A terepalakításnál a 

gazdaságosság és az ésszerűség tartandó szem előtt. A gazdasági területeken a lejtők irányát és 

meredekségét figyelembe kell venni már az épületek tervezése során.  Elsősorban a szintvonalakkal 

közel párhuzamos hossztengelyű épületek megvalósítása javasolható annak érdekében, hogy minél 

kisebb bevágás, illetve feltöltés legyen szükséges a létesítmények terepre illesztéséhez. A nagy 

magasságú támfalak építését kerülni kell, mert az ronthatja a telephely látványát. A szintkülönbséget 

inkább kisebb meredekségű lejtőkkel, tereplépcsőkkel kell áthidalni.   
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 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A belterületi gazdasági területeken az épületek magassága, tetőformája a környezetükben álló 

épületek megjelenésére tekintettel alakítandó ki. A belterülettől távolabb működő telephelyen az 

épületek magassága és tetőidoma szabadabban megválasztható.  

 Színek 

A gazdasági területeken kialakítandó épületek színvilága lehet változatos, de kerülni kell a zavaró, 

túlságosan élénk színeket. A belterülettől távolabb kialakításra kerülő iparterületen a színek 

kiválasztása során szabadabban lehet tervezni, esetleg egy-egy épületrész élénk színezése is 

elképzelhető a figyelemfelkeltés, az adott cég reklámozása érdekében.  

 Kerítések 

Áttörés-mentes, falszerű kerítés abban az esetben elfogadható, ha az ingatlanon folyó tevékenység 

esztétikailag zavaró. A lakóépületek közé beékelődő telephelyek közül jelenleg azok a létesítmények 

nem zavaróak a településkép szempontjából, amelyek tömör kerítéssel néznek az utca irányába. A 

rendezett kerttel kialakított telephelyeknél inkább áttört kerítés javasolható, szükség esetén a kerítés 

mentén – lehetőleg háromszintes – növényzet telepítésével. A telephelyek kerítése, kapuja elsősorban 

a funkcióhoz igazodó megjelenést tükrözzön, lehet például acél pálcás vagy hálós kerítés, de az összes 

működő és kijelölt gazdasági területen az elsődleges szempont a minőségi építőanyagok használata. 

 Kertek 

A gazdasági hasznosítású ingatlanok kertjei sok esetben nem esztétikusak, de még jelentős méretű 

burkolt felületek esetében, szabadtéri raktározás mellett is törekedni kell a kert nagy részének 

növényzettel történő beültetésére, részben a zavaró esztétikai hatás kiküszöbölése, enyhítése, részben 

a kedvező munkakörülmények biztosítása érdekében. A burkolt felületek minőségi anyagokkal történő 

kialakítása, a szabadtéri raktározás megszüntetése is sokat javít a telephely megjelenésén. A falu 

határában üzemelő baromfitelep és a fémhulladék felvásárló telep kedvezőtlen látványát egy 

kerítéssel párhuzamosan telepített sűrű fa- és cserjesor nagymértékben javítaná. A tervezett gazdasági 

területeken is oda kell figyelni a megfelelő növénytelepítésre, elsősorban a feltáró utak és a 

telephelyek kerítései mentén, de a kötelezően kialakítandó zöldfelületek növényállományát is 

gondosan meg kell tervezni. Az ingatlanokon minél nagyobb felületen kell fát, cserjét ültetni a 

gyepterületek kiegészítéseként, és ezek gondozásáról is folyamatosan gondoskodni kell. 

 Tornácok, előtetők, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, részletek 

A nyílászárók, a homlokzatképzés és az épület részleteinek kialakítása során lehetőleg az egyszerűségre 

és az épület jellegéhez, megjelenéséhez való igazodásra kell törekedni. 
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9.4. Meghatározó belterületi zöldfelületek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghatározó belterületi zöldfelület-együttes, erdősült szegélyterület 

A temető épített értékeit – a remeteséget, haranglábat, kálváriát, régi síremlékeket – meg kell őrizni, 

és fenntartásukról folyamatosan gondoskodni kell. A pusztazámori temető egyik különlegessége az 

elhelyezkedéséből adódó pazar panoráma a környező tájra, ezért a látványkapcsolatok megőrzése, a 

szomszédos területek növényfelületein keresztül az átlátások biztosítása továbbiakban is javasolt. 

Ennek érdekében a dombtető peremén, valamint a domboldal felső részén további fatelepítés nem 

támogatható, ugyanakkor a dombtető gyér fás állománya a tájra jellemző, honos fajokkal pótlandó. A 

jelenleg domináló tűlevelű örökzöldek kiöregedés utáni pótlására is honos fafajok választása ajánlott. 

A temetőt körül ölelő erdő településképi szempontból is meghatározó elem, így feltétlenül 

megőrzendő.  

A Vörösmarty Mihály utca felőli 

megjelenése kedvezőbbé válna a 

jelenlegi drótkerítés lecserélésével, 

vagy legalább növényekkel való 

befuttatásával. A legkedvezőbb 

megoldás ugyanakkor a kerítés 

helyett, vagy az előtte lévő sávban 

tömör, legalább a kerítés magasságáig 

érő sövény telepítése lenne. Bár így 

zártabbá, de természetközelibbé 

válna a látvány, jobban belesimulna a 

szomszédos erdőterületekbe.  

A temető látképe Vörösmarty Mihály 

utca felől 
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Hangulatképek a temetőből 

Korábban helyi jelentőségű védett temetőrész került kijelölésre azon a területen, ahol a régi sírok 

találhatók. E temetőrész sírköveit, egyéb értékes építményeit, növényzetét eredeti helyükön és eredeti 

formájukban kell megőrizni. Felújítás esetén a meglévő és a tervezett állapotot dokumentálni kell. 

         Régi sírok 

Közpark 

    Közpark 
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A jelenleg is rendezett parkban a háromszintes növényállomány megőrzése, valamint a fenntartási 

munkálatok további rendszeres elvégzése szükséges, beleértve a növények gondozását (metszés, 

ifjítás, gallyazás), a kihelyezett utcabútorok karbantartását (festés, esetleges hibák javítása), 

hulladékgyűjtők rendszeres ürítését, valamint téli időszakban a burkolatok csúszásmentesítését. Cél, 

hogy a település egyetlen közparkja a továbbiakban is ki tudja szolgálni a helyi lakosok igényeit. Ennek 

érdekében lakossági visszajelzésekre alapozva javasoljuk a játszótér fejlesztését, bővítését, mind a 

játszószereket illetően, mind infrastrukturálisan, valamint a park teljes területén több korosztályt is 

vonzó létesítmények kihelyezését. 

 

 

A központi park fa építményei 

     

Játszótér 

Reprezentatív közkertek  

 

 

 

 

 

 

Reprezentatív közkertek 
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Az ebbe a kategóriába sorolt hat darab közkert közül három, a posta előtti, a Kossuth Lajos és Naphegy 

utcai, valamint a Kossuth Lajos és Bartók Béla utcai kereszteződések előtti – a másik háromhoz – 

hasonló helyzetű, jelenleg funkció nélküli zöldfelületek is magukban hordozzák a lehetőségét egy-egy 

igényes, karakteres közkert kialakításának.  

A kedvezőbb településkép kialakítása érdekében javasolt ezen területek fejlesztése, a többihez 

hasonlóan dekoratív, virágzó cserjék, évelők, egynyári kiültetések tervezésével. Ezek az apró, ám annál 

fontosabb csomópontokban kialakult zöldfelületek remek lehetőséget kínálnak a helyi vagy 

környékbeli művészeknek is, hogy alkotásaik által még karakteresebbé válhasson Pusztazámor. 

 

 

Reprezentatív közkertek  
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9.5. Különleges területek 

    Különleges területek 

Szennyvíztisztító telep 

A Zámori-patak völgyében működő szennyvíztisztító telep épülete a jelenlegi állapotában 

fenntartandó. Új épület megvalósítása a közeljövőben nem várható. A szennyvíztisztító telep tájra 

gyakorolt vizuális hatásainak mérséklése érdekében a telep telkén belüli takaró fásítást javaslunk 

honos fajok alkalmazásával. Az izoláló hatás még tovább fokozható kerítés menti cserjetelepítéssel. 

Regionális hulladékkezelő központ 

A Főváros és a környező települések szilárd hulladékát 

befogadó regionális szilárd hulladékkezelő központ területén 

esetleges új épület kialakítása esetén a meglévő épületekhez 

illeszkedő épületek megvalósítása elfogadható, de célszerű 

lenne korszerűbb, a mai kor elvárásaihoz jobban 

alkalmazkodó épület megvalósítása.  

Az épületek szabadonállóan telepítendők, magasságuk, 

tetőformájuk szabadon megválasztható. A minőségi 

anyaghasználat, az esztétikus homlokzati kialakítás e 

területen is fontos követelmény. 

Telepfelügyelő 

Tájképi szempontból a hulladéklerakó esetében is fontos kérdés a tájbailleszthetőség. Jellegéből, 

valamint a depóniák méretéből fakadóan ebben az esetben a telep takarása nem oldható meg, viszont 

az átmeneti, majd végső rekultiváció során kialakítandó rendezett, növényekkel borított terepformák 

hozzájárulhatnak a kedvezőtlen tájképi hatások mérsékléséhez. 
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9.6. Tanyás területek 

      

 

 

 

 

 

 

Meglévő és tervezett tanyás területek 

Pusztazámoron az elmúlt évek során megjelent új „tanyák” a település lakott területének szélén fekvő 

nagyméretű telkek, amelyeken nagy alapterületű, korszerű családiházak és gazdasági épületek 

épülnek. Az épületek alaprajzi kialakítása, tömegformálása nagyon változatos.  

 Telepítés 

A tanyás területeken nem elvárás az egységes épület-elhelyezés. A szabadonálló lakóépületek a családi 

igényeknek megfelelően helyezhetők el a telken. Nem támogatott azonban a hagyományostól eltérő, 

az utca vonalától elforgatott tengelyű épület elhelyezése.  

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

Az új tanya-épületek igazodjanak a csatlakozó belterületi lakóterületek és a szomszédos tanyák 

kialakult épületmagasságokhoz, túl magas házak nem illenek a falu képébe, különös tekintettel a 

belterület szélén, ahol az épületek településképi szempontból meghatározók lehetnek. Az épületek 

alakja, tetőformájának kialakítása során lehetőleg az egyszerűségre kell törekedni. A tetőidom és a 

tetők hajlásszöge illeszkedjen a Magyarországon hagyományos épületek tömegképzéséhez, nem 

javasolt 30 fok alatti és 45 fok feletti hajlásszögű tetőrészeket alkalmazni, legfeljebb az épület kisebb 

részein. A Pusztazámorra ma már jellemzőnek mondható mediterrán jellegű beépítés. A 30-35 fok 

körüli tetőhajlásszög ugyan településképi szempontból nem zavaró, de ez az épületkialakítás nem a 

hazai időjárási viszonyokra van kifejlesztve, ezért célszerűbb a hazai hagyományok követése a tanya-

épületek esetében is. 

    Példa modern tanyaépületekre 
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 Terepalakítás 

A lejtős területeken az épületek terepre illesztése a megfelelő megoldás. Meredekebb lejtésű telkeken 

törekedni kell arra, hogy a lehető legkisebb földmunkát tegye szükségessé az épület-elhelyezés. A nagy 

magasságú feltöltések helyett inkább az épületek egy részének földbe süllyesztését kell megvalósítani.  

 Színek 

A változatos színvilágú tanyás területek épületeinél is kerülni kell a kirívó, élénk színeket. Az épületeken 

a természetes anyagok használata és színvilága, a föld színei alkalmazhatók, a színválasztásban 

illeszkedni kell a környező épületekhez. Ajánlott színek: fehér, törtfehér, az okkersárga, a beige és a 

téglavörös különböző árnyalatai. A zöld szín csupán nagyon visszafogott árnyalatban javasolható, és 

kerülni kell a kék, lila, élénksárga, élénkpiros színeket. 

 Kerítések 

Az új kerítések megvalósítása kizárólag áttört, vagy részben áttört, lábazatos, oszlopos megoldással 

javasolható. E területeken is a természetes anyagok használata támogatható, a tégla, a kő, a fa az 

elsődlegesen javasolt építőanyag.  

Fém anyagú kerítés esetén az egyszerűségre kell törekedni, a pálcás kialakítás, vagy a „drótháló” is 

elfogadható, de ebben az esetben a növényzettel való kombinálás elengedhetetlen.  

 Kertek 

A kertek kialakítása során törekedni kell az épület jellegéhez igazodó növénytelepítésre, a kert jellege, 

arányai, színei, az alkalmazott anyagok szinte ugyanolyan meghatározóak, mint maga az épület. 

Elsősorban az őshonos növényzet ültetése javasolt, a tájidegen növények telepítését kerülni kell. 

Célszerű a kertek kialakításához, gondozásához szakember segítségét igénybe venni. 

 Tornácok, előtetők 

Új előtető tervezésekor az épület tetőformájához, hajlásszögéhez, anyagához kell igazodni. 

 Ajtók, ablakok 

Elsősorban a faanyagú, hagyományos osztású, egyszerű megjelenésű nyílászárók alkalmazása 

javasolható, természetesen modern épület megvalósítása során lehet korszerű nyílászárókat is 

beépíteni, de ezek megjelenése ne legyen a hagyományos jellegtől teljesen elütő. 

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

A homlokzatok, épületrészletek kialakítása során az egyszerűségre kell törekedni, elsősorban a 

természetes anyagokhoz igazodó megoldások alkalmazásával. A finom szemcsés, természetes színű 

vakolatok, burkoló anyagok használata széppé teszi az épületet. Nagyon látványos lehet a lábazatok, 

oszlopok kő- vagy téglaburkolata, az egyéb kiemelt részek kővel, téglával vagy fával történő burkolása. 

Oda kell azonban figyelni az alkalmazott kövek fajtájára, minőségére, általánosan alkalmazott 

méreteire. A közeli kőbánya sok épület, kerítés burkolóanyagát, korábban építőanyagát adta. Ennek 

jellegéhez igazodó anyaghasználat biztosíthatja a helyi jelleget. A fa díszítéseknél az egyszerű 

megoldások, csomópontok megvalósítására kell törekedni. Fém- és műanyaglemezek alkalmazását 

kerülni kell. Kedvező megjelenést biztosíthat a homlokzati sík kismértékű megmozgatása, elsősorban 

az ablakok, ajzók körül, az épület oromzataiban. 
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9.7. Nagyüzemi mezőgazdasági terület erdősávokkal 

Az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

szoros egységet alkotnak az őket tagoló mezsgyékkel, 

erdősávokkal. Ezek megőrzése a táj karaktere, valamint 

ökológiai és településképi jelentőségük miatt kiemelten 

fontos. A mezsgyék a korábban már ismertetett irányú 

telek-dülő rácsszerkezethez igazodnak. Újabb mezsgyék, 

erdősávok kialakításakor a tájra jellemző, honos fajokat 

kell alkalmazni, valamint a látványkapcsolatok megőrzése 

érdekében az északkelet-délnyugat irányú mezsgyék, 

erdősávok telepítése javasolt.  

A település, valamint a lakóterület szegélyén lévő 

erdőfoltok a különböző funkciókat egymástól elhatároló 

szerepük miatt feltétlen megőrzendők. Az erdők nagy 

része Pusztazámoron telepített ültetvényerdő. A 

tájidegen, invazív fajoknak a tájra jellemző, honos fajokra 

történő fokozatos leváltása javasolt, mely ökológiai, és 

esztétikai szempontból is kedvező hatású, egy sokkal 

harmonikusabb, fenntartható tájat eredményez.  

Nagyüzemi mezőgazdasági terület erdősávokkal 

9.8. Patak menti természetközeli területek 

A patak menti természetközeli erdők és gyepek 

megőrzése a jövőben is fontos feladat. Ahhoz, hogy a 

terület a továbbiakban is be tudja tölteni zöldfolyosó 

szerepét, mind a kül-, mind a belterületen biztosítani kell 

folytonosságát. Ennek érdekében több olyan 

területegységet is ebbe a kategóriába soroltunk, amik 

jelenleg beépítetlen, de alapvetően beépítésre szánt 

övezethez tartozó területek, vagy jelenleg más módon 

hasznosítottak (pl. mezőgazdasági művelés), de 

magukban hordozzák a lehetőséget a patak menti 

zöldfelületi rendszer fejlesztésének. Itt cél, hogy továbbra 

is a zöldfelületek, és az alacsony beépítési százalék 

domináljon.  

A Zámori-patak közvetlen környezete alkalmas lenne 

rekreációs célú fejlesztésekre is. A patakparton kialakított 

sétaút jó alternatíva lehet a helyiek számára a szabadidő 

minőségi eltöltésére, egy kis testmozgásra, futásra.  

Patak menti természetközeli területek 

A sétaút mellett a környező településekkel összefogva esetleg egy lovas-, és kerékpáros úthálózat 

kialakításának lehetősége is megfontolandó. A patak menti infrastruktúra fejlesztéséhez a 

természetközeli állapotok fenntartása érdekében csak a környezetbe és a települési arculathoz is illő, 

természetes anyagokból készült utcabútorok, burkolatok, a közvilágítás biztosításánál pedig kizárólag 

fényszennyezés-mentes világítótestek alkalmazandók.  
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Az ártéren, valamint a mélyebb fekvésű területeken esetlegesen előforduló, az őshonos fajokat 

kiszorító inváziós fajok elsősorban – a víz közelsége miatt – vegyszermentes módszerekkel irtandók, 

vagy olyan vegyszeres eljárásokkal, melyek által nem kerül be az élővízbe az alkalmazott anyag.  

9.9. Volt zártkerti területek 

A belterülethez kapcsolódó volt zártkerti területek épületállománya meglehetősen vegyes jelleget 

mutat. A Szőlőhegy utca északi részén a löszmélyút megőrzendő egyedi tájérték, így a terület 

fejlesztése esetén a megközelíthetőség biztosítása érdekében egy másik nyomvonal kijelölése 

szükséges. 

 Telepítés  

A volt zártkerti területeken a kis telekszélességek 

miatt az oldalhatáros épület-elhelyezés javasolható. 

A kis alapterületű épületek a környező beépítés 

figyelembevételével kerüljenek elhelyezésre. Nem 

támogatott a hagyományostól eltérő, az utca 

vonalától elforgatott tengelyű épület elhelyezése.  

Volt zártkerti területek 

 Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A zártkerti épületek földszintes, legfeljebb tetőtérbeépítéses kialakítással javasolhatók. Az épületek 

alakja, tetőformájának kiválasztása során lehetőleg az egyszerűségre kell törekedni. A tetőidom és a 

tetők hajlásszöge illeszkedjen a Magyarországon hagyományos épületek tömegképzéséhez, nem 

javasolt 35 fok alatti és 45 fok feletti hajlásszögű tetőt építeni. 

 Terepalakítás 

A lejtős területeken az épületek terepre illesztése a megfelelő megoldás. Meredekebb lejtésű telkeken 

törekedni kell arra, hogy a lehető legkisebb földmunkát tegye szükségessé az épület-elhelyezés. A nagy 

magasságú feltöltések helyett inkább az épületek egy részének földbe süllyesztését kell megvalósítani.  

 Színek 

Az épületeken a természetes anyagok használata és színvilága, a föld színei alkalmazhatók, kerülni kell 

a kirívó, élénk színeket.  Ajánlott színek: fehér, törtfehér, az okkersárga, a beige és a téglavörös 

különböző árnyalatai. A zöld szín csupán nagyon visszafogott árnyalatban javasolható, és kerülni kell a 

kék, lila, élénksárga, élénkpiros színeket. 

 Kerítések 

Az új kerítések megvalósítása kizárólag áttört, vagy részben áttört, lábazatos, oszlopos megoldással 

javasolható. E területeken is a természetes anyagok használata támogatható, a tégla, a kő, a fa az 

elsődlegesen javasolt építőanyag. Fém anyagú kerítés esetén az egyszerűségre kell törekedni, a pálcás 

kialakítás, vagy a „drótháló” is elfogadható. A növényzettel való kombinálás minden kerítés 

megjelenését szebbé teszi. Nádszövet alkalmazását kerülni kell. 

 Kertek 

A kertek díszkert jellegű kialakítása során törekedni kell az épület jellegéhez igazodó 

növénytelepítésre. Elsősorban az őshonos növényzet ültetése javasolt, a tájidegen növények 

telepítését kerülni kell.  
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 Tornácok, előtetők 

Új előtető tervezésekor az épület tetőformájához, hajlásszögéhez, anyagához kell igazodni. 

 Ajtók, ablakok 

Elsősorban a faanyagú, hagyományos osztású, egyszerű megjelenésű nyílászárók alkalmazása 

javasolható. 

 Példák homlokzatképzésre, részletek 

A homlokzatok, épületrészletek kialakítása során az egyszerűségre kell törekedni, elsősorban a 

természetes anyagok alkalmazásával. Fém- és műanyaglemezek használatát kerülni kell a 

homlokzatképzésben.  

 

 

 

  



 

85 

 

9.10. Közterületek településképi útmutatója 

A falu szépségét, különlegességét közterületeinek 

rendezettsége adja, amelyeken látható, hogy a lakosság és az 

Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít e területek esztétikus 

kialakítására, folyamatos gondozására. A telektulajdonosok 

igényesen kialakított előkertjeinek szerves folytatása a 

virágokkal, cserjékkel, mutatós fákkal, fasorokkal beültetett 

közterületi sávok összefüggő rendszere.  

Gondozott közterületi sáv 

Meghatározó közlekedési zöldfelületek 

Ezek a zöldfelületek a település életét már a 

kezdetektől meghatározó négy fő közlekedési út 

mentén jöttek létre. Megőrzésük, fenntartásuk 

nem csak ökológiai, hanem településképi 

szempontból is kiemelten fontos. Fatelepítés 

során az ezen tengelyek mentén jellemző 

fajokat kell választani, mint pl. kislevelű hárs 

(Tilia cordata), kőrisek (Fraxinus sp.), 

vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), japán 

akác (Sophora japonica), eperfa (Morus alba).  

 

Meghatározó közlekedési zöldfelületek 

Fasorok esetében kizárólag a sorba illeszkedő egyed telepíthető, a településképi szempontból jelentős 

fasoroknál gondoskodni kell azok időben megkezdett ifjításáról is. A rézsűkön kialakult cserjés-fás 

állomány (Móricz Zsigmond út, Hunyadi János utca) megtartandó, további cserjésítések, fásítások 

során a honos fajok alkalmazása javasolt. Az idős faegyedek egészségi állapotát évente ellenőrizni kell, 

ha szükséges, a faápolási teendőket el kell végezni. 

Útfásítások 

Pusztazámor utcáiról általánosságban elmondható, hogy azok viszonylag szélesek, és gondozott, 

széles, évelőkkel, díszfüvekkel, cserjékkel, fákkal díszített út menti zöldfelületekkel rendelkeznek. 

Településkarakter szempontjából meghatározó az egykori löszmélyutak helyén kialakult jellemzően 

gyepes, gondozott, 1:2, 1:3, vagy még lankásabb rézsűk, melyek feladata az útpálya és a telkek bejárata 

közötti szintkülönbség kiegyenlítése. A történeti jelentőséggel is bíró gyepes rézsűk, széles út menti 

zöldfelületek mindenképpen megtartandók. A változatos, sokszínű előkertek rendezettségéről 

elsősorban a lakók gondoskodnak. Növénytelepítés során a harmonikus településkép és a biodiverzitás 

növelése szempontjából is a tájra, és az adott településrészre jellemző fajok előnybe részesítése 

javasolt. Ugyanakkor út menti fásítás esetén figyelembe kell venni a közlekedésbiztonsági 

szempontokat is, valamit a rendelkezésre álló terület méretéhez megfelelő fajokat kell előnyben 

részesíteni, mivel igen szomorú látványt nyújtanak a légvezetékek miatt, vagy az út űrszelvényébe 

belógó, megcsonkolt fák.  

Jó példaként emelendő ki a vápába, vagy pl. a Kossuth Lajos utcában is látható módon a rézsűoldalba 

ültetett egységes fasor, melyek még kedvezőbb képet mutatnak, ha az út szélessége lehetővé teszi az 

ívesen lehajló, természetes lombkorona megtartását is.  
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Lehetőség szerint a későbbi fasor telepítések során is erre kell törekedni. Településképi szempontból 

a továbbiakban a négy fő tengely egységes zöldfelületi fejlesztése, fasorok telepítése javasolt.  

A Kossuth Lajos utcai rézsűoldalba ültetett egységes 

fasor 

A Tárnokra tartó út menti fiatal fasortelepítés az egykori 

fásított fő útról a Regionális Hulladékkezelő miatt 

áthelyeződött útvonal esetében tájképi és történeti 

szempontból is üdvözlendő. Gondozására ennek 

megfelelően nagy figyelmet kell fordítani, a kipusztult, 

beteg példányok cseréjét, a hiányok pótlását mielőbb el 

kell végezni. 

Utcabútorok 

Pusztazámoron az utcabútorok alkalmazása során nem alakult ki egy teljesen egységes, 

következetesen alkalmazott rendszer, pedig az nagyban javítana a településkép összességén, 

hozzájárulna egy csak Pusztazámorra jellemző arculat létrejöttéhez. Az egységes településkép 

kialakítása érdekében javasolt egy teljes utcabútorcsalád kiválasztása, melynek elemei a jövőbeni 

fejlesztések, vagy a meglévő elemek cseréje során alkalmazhatók, egyedi karaktert kölcsönözve a 

településnek. A Barcza-kastély stílusához illeszkedően egy, a Monarchia korabeli időszakot idéző, 

mégis a modernitás jegyében kicsit egyszerűbb, kevésbé részlet-gazdag bútorcsalád kiválasztása 

megfontolandó. Javasoljuk továbbá az utcanévtáblák teljes településen történő lecserélését a lent 

bemutatott címeres változatra, mely sajátos hangulatot kölcsönöz az utcáknak.  
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Burkolatok 

Mint ahogy azt már korábban is említettük, elsősorban a klasszikus lakóterületek betonozott, 

aszfaltozott járdáinak állapota sok helyen már nem megfelelő, nem biztonságos, így ezek mielőbbi 

cseréje javasolt. Jó példaként emelendők ki az elsősorban az új lakóterületeken előforduló igényesebb, 

terméskővel kirakott járdák, behajtók, mely kellemes látványt nyújtanak. 

   

A klasszikus lakóterületeknél a település történeti hangulatának megőrzése érdekében kizárólag 

természetes, téglány formájú, vágott kőburkolatok, kockakövek alkalmazása javasolható, mely 

illeszkedik a történeti települési központhoz. Az új beépítésű lakóterületeknél is a természetes anyagok 

alkalmazását kell előnyben részesíteni, illetve a térkövek közül a meleg tónusú, mosott, természetes 

hatású, földszíneket, tégla színeket, továbbá kerülni kell a lekerekített szélű termékcsaládokat, amik 

egyrészt nagyon térkő-specifikus formavilágot teremtenek, másrészt a gyomosodásra is jobban 

hajlamosak. A burkolt felületek szegéllyel történő ellátása nem csak esztétikailag kedvezőbb, de 

tartósabbá, stabilabbá teszi az egész szerkezetet, rétegrendet is. A harsány, élénk színek használata 

kerülendő. 

Közlekedésbiztonság 

A közutak növényzete nem csak a táj- illetve a településkarakterre, de a közlekedésbiztonságra is 
jelentős hatással van, így ezek kiemelt figyelmet igényelnek. Fontos a térségre jellemző 
növénystruktúra megőrzése, emellett azonban figyelembe kell venni, hogy a fák ültetését 
(oldaltávolság, elrendezés, közúti csomópontok, közúti-vasúti keresztezések áttekinthetősége) útügyi 
műszaki előírások is szabályozzák.  

Kerülni kell a szemmagasságban takaró növényzet alkalmazását, különösen kereszteződéseknél és 
gyalogátkelőhelyeknél. A gépkocsivezetők szemmagasságát és a gyermekek magasságát is figyelembe 
véve az említett helyeken legfeljebb 50-60 cm magas fekvő cserjéket, évelőket szabad csak telepíteni. 
A cserjék ne legyenek a közút űrszelvényében, ill. lehetőleg minél távolabb kerüljenek a forgalomtól. 
Az elöregedett, beteg fák kivágásakor (új egyedekkel történő pótlásnál) a tuskó is kerüljön eltávolításra, 
vagy azt legalább annyira vissza kell vágni, hogy ne maradjon éveken át éktelenkedő terepakadály és a 
közlekedőkre ne jelentsen veszélyt. 

Az út menti területek, közterületek növényzetének állandó 
karbantartása is elkerülhetetlen, de csökkenthető a gondozási 
igény több fa elhelyezése (több árnyék) és víztartó termőföld 
réteg esetén. Így a kiégésre, elgazosodásra hajlamos terület is 
kezelhetővé válik.  

A közutak mellett a közlekedés szempontjából funkciótlan 
területeken növényzet – cserje, fa – telepíthető. A 
közterületek talajának egyenletessé alakítása is rendezettebb 
településképet eredményez.  
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A közlekedés felületei 

A közterületek rendezettségét sok-sok év céltudatos munkájával lehet elérni. Rendezettség érzetét 
kelti, ha az utak burkolata ép és az útpadka jó állapotú.  

Az utak állagmegóvásához – emiatt rendezettségéhez is – elengedhetetlen a megfelelő lefolyást 
biztosító (megfelelő profilú) útpadka és árok.  

Nagyobb beruházás (pl. országos közút rekonstrukciója) esetén „az utca teljes területének: úttest, 
padka, árok, szabad területek, behajtók, járdák, berendezések, (víznyelők, közüzemi aknafedlapok, 
vízelzárók, gázelzárók stb.) tervezése során a „funkciót és szépséget minden négyzetdeciméternek” elv 
mentén történő aprólékos kidolgozás, megalkuvás-mentesség szükséges”1.  

A település építészeti hangsúllyal rendelkező részein, például a településmagban a környezetidegen 
forgalomtechnikai jelzések helyett a környezethez harmonikusan alkalmazott megformálás, a szokásos 
alumínium-ötvözet lemez helyett egyedi tervezésű, igényes kivitelezésű közlekedési táblák elhelyezése 
indokolt. Az ipari hatást keltő anyagok (pl. szürke betonszegély) helyett természetes anyagok (pl. 
gránitszegély), vagy színezett beton (pl. színes térkövek vagy a fehér – mészkő hatást nyújtó – beton) 
használata indokolt. 

A lakóutcákban gyakori és indokolt lakossági igény a forgalomcsillapítás, ami célszerűen épített 
elemekkel, utcabútorokkal és telepített növényzettel oldható meg esztétikailag helyesen. 

 

  

                                                           
1 Közlekedési Arculati Kézikönyv (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara – 2017. április) 
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PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

10. Sajátos építményfajták, egyedi építmények, gépészeti berendezések 

Pusztazámor közigazgatási területén számos sajátos építményfajta található. Az iparterületen 

víztorony, a közterületeken oszloptranszformátorok, antennák, nagyfeszültségű távvezetékek 

tartóoszlopai láthatók, bár a település ebben a tekintetben szerencsésnek mondható, mert elkerülik a 

széles közműsávok.  

A magas-építményeken kívül számos közmű műtárgy is alakítja a 

település arculatát. A közterületeken a transzformátor-

állomásokon kívül gázfogadók, szennyvízátemelők is 

megfigyelhetők. 

Távvezeték a tájban 

A belterületen az épületek gépészeti berendezései is erősen befolyásolják a falu arculatát. A falból 

kilógó kémények, a klímaberendezések, a parabolaantennák közterületről látható homlokzaton 

történő elhelyezése rontja az utcaképet, eltereli a figyelmet az épület igazi arcáról. 

Ezeket a berendezéseket lehetőleg úgy kell elhelyezni az épületeken, hogy azok közterületről látható 

homlokzatra ne kerüljenek. Új épületek közterület felőli homlokzatára technológiai létesítményt (pl. 

antenna, klíma-, vagy szellőző-berendezés kültéri egysége, árnyékoló stb.) csak a homlokzathoz 

illeszkedő, takart kialakítással szabad elhelyezni. Az épület tervezésekor e berendezések elhelyezését 

is előre meg kell tervezni, és a központosított gépészeti berendezések alkalmazását kell előtérbe 

helyezni. Közműszekrények utcai homlokzatokon történő elhelyezését kerülni kell. Napelemek, 

napkollektorok elhelyezése során is a közterületről kevésbé látható megoldások alkalmazása javasolt. 

           

                   

A gépészeti berendezések településképet rontó elhelyezését kerülni kell 

A felhagyott vezetékeket, közmű műtárgyakat lehetőleg fel kell számolni, el kell bontani. Új elektromos 

és hírközlési vezetékeket a belterület településképi szempontból meghatározó területén lehetőleg föld 

alatti vezetéssel kell megoldani, a helyi területi védelem alatt álló területeken pedig közművezeték 

csak föld alatti kivitelben létesíthető.  

A közterületeken elhelyezésre kerülő közmű berendezéseket lehetőleg takartan, a környezetükhöz 

alkalmazkodó jellegű, elsősorban természetes anyagokból készült építményben javasolt 

megvalósítani. A kialakításnál elsődleges szempont a minőségi építőanyagok alkalmazása és az 

esztétikus kivitel.  
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A berendezések körül a megfelelő növénytelepítés sokat segít a létesítmény környezetbe illesztésében, 

természetesen az előírt védőterületek előírásainak figyelembevételével.  

Külterületen a közmű műtárgyak elhelyezése lehetőleg tájbaillesztve (felszín alá süllyesztve vagy 

növényzettel takart módon) történjen. A berendezések formai kialakítása és anyaghasználatának 

kiválasztásakor figyelembe kell venni a terület karakterét. 

Antenna elhelyezése a gazdasági területen álló víztornyon javasolt. Önálló antennatartó szerkezet, 

torony a helyi területi védelem alatt álló területeken nem létesíthető, egyéb területeken látványterv 

készítését javasoljuk, amely alapján meg lehet ítélni, hogy az építmény a településképi arculat 

szempontjából zavaró-e. 

 

  



 

91 

 

PUSZTAZÁMOR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

11. Jó példák  

o Pusztazámor településmagjában épült meg 

ez az új építésű, esztétikus lakóépület, amely mind 

beépítésmódjában, mind tömegformálásában 

nagyszerűen igazodik a hagyományokhoz. Az 

egyszerű, kő lábazat, a falak halvány szürkés színe, 

a nyílászárókat keretező fehér díszítések és a 

zsalugáterek, az ajtók, ablakok vörösesbarna színe 

és a cseréptető csodálatos egységet képez. A 

födém vonalában a fal síkjából kissé kiemelkedő, 

terméskőből rakott sáv és az osztott ablakok egyedi 

jelleget kölcsönöznek az épületnek. Ezt még 

kiemeli a sóskúti kőből rakott egyszerű kerítés. 

o A hagyományos beépítési jelleget követi ez a 

két lakóház, amelyek oldalhatáron állnak, minimális 

előkert megtartásával. A két épület egymáshoz 

gyönyörűen igazodik, magasságuk, szélességük, utcára 

merőleges fő tetőgerinc vonaluk, hajlásszögük, 

cserépfedésük hasonló, hozzájárulnak az egységes 

utcakép kialakításához. Az épületek jellege, arányai a 

hazai viszonyokhoz alkalmazkodóak. A lakóépületek 

nyílászárói egyszerű megjelenésűek, az egyik épület a 

régi parasztházak tornácos kialakítását hozza vissza.  

o A település egyik főutcájában látható 

ez a példaértékű lakóépület, amely előkertes, 

szabadonálló beépítéssel, utcával párhuzamos 

gerincű kontyolt nyeregtetővel épült. A tető 

egységes sötétbarna cseréppel fedett, amely a 

faszerkezetek hasonló színével és a 

homlokzatok hófehérségével együtt 

gyönyörűen mutat. Ezt szépen kiegészíti az 

egyszerű megjelenésű kerítés, amelynek fából 

készült betétjei a lakóépület színeivel 

harmonizálnak, míg a lábazat és az oszlopok 

szépen rakott nyerstéglából készültek. 

Megemlítendő a telek előtti közterület kialakításának módja is, amely a tulajdonos gondos szemléletét 

tükrözi. A szürke betonelemekből kirakott gépkocsi-feljáró piros szegélye a téglából készült 

kerítésoszlopok színéhez igazodik, és ugyanebből a színű Viacolorból rakták ki a kiskapuhoz felvezető 

lépcsőt is. A kapuk két oldalán telepített dísznövények még kihangsúlyozzák a bejárat hívogató jellegét. 

o Pusztazámor egyik mellékutcájában épült meg a következő lakóház, amit jó példaként 

bemutatunk. Az épület alaprajza tördelt, de fő tetőgerince az utcára merőleges. A ház alapvetően egy 

kontyolt nyeregtetővel fedett, amelybe oldalról két kisebb nyeregtető harap bele. Ezek az épületrészek 

oromfalas kialakításúak, és nagy nyílászáróikkal a kert irányába néznek. 
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Az épület középső szakaszán, a két oromfalas 

rész között boltíves nyílásokkal díszített tornác 

készült, amely megfelelő árnyékolást biztosít a 

középső épületrészben elhelyezkedő helyiségek 

számára. Az egyszerű megjelenésű fehér falaival 

és a piros cserépfedéssel a ház belesimul a 

környezetébe. Az ablakok osztottak, helyenként 

különleges, a tető formájához illeszkedő 

formájúak, és sötétbarna mázolásukkal az 

épület díszeként szolgálnak. A kiskapu felett 

kialakított bejárati építmény is a lakóház 

jellegéhez igazodó. 

Ennél az épületnél megemlítendő a parabolaantenna elhelyezésének dicsérendő módja. Nem az utcai 

homlokzaton, vagy a közterületről jól láthatóan került elhelyezésre, hanem az utcától távolabb, 

hátrafelé fordítva, így nem rontja az utcaképet és a lakóépület megjelenését sem befolyásolja 

kedvezőtlenül. 

o Más településről származik a képen 

látható lakóépület, amelynek tömegformálása 

a hagyományok ápolásán alapul. Az épület 

egyszerű megjelenésű, szép arányú. Utcával 

párhuzamos, cserép fedésű nyeregteteje 

egységes piros felületével néz az arra járókra. 

Oromfalas homlokzatának nyílásai csodálatos 

arányúak, elrendezésük a hagyományos 

épületekéhez hasonló. A fal síkjából kiálló 

keretek színe beleolvad a falak fehér színébe, 

de az árnyékok játéka mégis láthatóvá teszi 

esztétikus megjelenésüket. 

o Pusztazámor külterületén is található olyan épület, amely jó példaként szolgálhat az egyre 

szaporodó tanyák beépítése során. A külterületen megvalósított T alaprajzú lakóépület nyeregtetős, 

oromfalas kialakítású, tetőfedése hagyományos piros kettős cserépfedés.  

Az épület falai fehérre festettek, lábazata téglaburkolatú. Szintén téglából rakott az oromfal felső éle, 

ami gyönyörűen keretezi az utca felé néző homlokzatot. Az oldalsó homlokzat közepén kialakított 

bejárat fölött az épület tetőszerkezete kiugrik, és a fő tetővonalba belemetsző kisebb kontyolt 

nyeregtető emeli ki az épület bejárati részét.  

Ezzel szemben, az épület túloldalán egy másik 

oromfalas kialakítású nyeregtető fedi a lakóház 

másik szárnyát. Ezek az oromfal mögött kinyúló 

tetők a közterület irányából is látni engedik a 

hódfarkú kettős cserépfedés szépségét. Az 

ingatlanon elhelyezett gazdasági épületek a 

főépület megjelenéséhez igazodnak, ugyanolyan 

cserépfedéssel, szép kialakítású látszó 

faszerkezetekkel készültek, amelyek 

kihangsúlyozzák e szerkezetek egyszerűségét.  
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A falak díszítését részben a nyílások körül kialakított virágtartós fa keretek és a 

zsalugáterek adják, de ki kell emelni a közterület felőli homlokzat szép 

dombormű-szerű díszeit is, amelyek az ablakok fölött és az oromfal felső 

részében kerültek elhelyezésre.   

Az épület a hagyományos magyarországi parasztházak mintáját követi. E lakóépület építése során a 

tulajdonosok a részletekre is odafigyeltek. A homlokzat visszafogott fehér színének kiválasztása, az 

ablakok körüli keretek megformálása mellett adtak arra is, hogy az utcára néző oromfalon látható két 

kis ablak szintén díszes szemöldökkel készüljön. 

Az ingatlan hatalmas méretei ellenére a kert kialakítása a megfelelően kiválasztott növényekkel színes 

környezetet biztosít a Papp-hegyek zöld háttere előtt álló hófehér háznak. 

o Egy másik tanyaépületre is fel szeretnénk hívni a figyelmet. Ez az épület modern stílusban 

épült, megjelenése mégis illeszkedik a környezetéhez, az ingatlant övező tájhoz és a tanyás területhez 

közvetlenül csatlakozó lakótelkeken álló épületekhez. 

Az épület egyszerű megjelenése az, ami 

kiemeli a többi tanya közül, az utca felé néző 

oromfalak sorozata, a hosszan elnyúló 

falszerű, földszintes épületrész és a törtfehér 

falak, amelyeket helyenként szépen rakott 

terméskővel burkolt falszakaszok váltanak 

föl. A hagyományos piros cserépfedés és a 

kontyolt nyeregtető biztosítja a korszerű 

felfogásban tervezett lakóépület 

harmóniáját a környező épületekkel.  

A sötétbarnára mázolt nagyméretű nyílászárók is az épület egységét, letisztult formáját erősítik.  
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