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Polgármesteri köszöntő 
 

 
Tisztelt Kisnémediek! 
 
A Településképi Arculat Kézikönyv célja, a Településképi Rendelettel együtt az, hogy település épített 
örökségének és építészeti karakterének bemutatásán túl meghatározza településünk arculatát.  
A tájékoztatás mellett jelen dokumentum az építészeti és településképi ajánlásokon keresztül a segít-
séget nyújt e karakterek megőrzéséhez, mind a jelenlegi lakosaink, mind a jövőben községünkbe köl-
tözők számára. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv a helyi lakosság, civil szervezetek és szakemberek széleskörű be-
vonásával készült. Községünk történetének bemutatása mellett feltűnnek a különböző karakterű 
településrészeink, arculati jellemzőikkel együtt, továbbá az épített környezet mellett a természeti 
környezet is bemutatásra kerül.  
 
A Kézikönyv javaslatok, ajánlások megfogalmazásával teremt lehetőséget az építeni, felújítani kívá-
nóknak arra, hogy megismerjék a választási lehetőségeket, akár a tetőformát, akár a kerítést, vagy az 
utcakép alakítását illetően, amelyek a település karakteréhez illeszkednek. 
 
A könyv útmutatóként szolgálhat településképünk megőrzésében, jövőbeni építészeti beavatkozások 
helyes kivitelezésében, hogy Kisnémedi hosszútávon élhető, vonzó és épített öröksége tekintetében 
tetszetős maradjon.  
 
Az elkészült dokumentum folyamatos formálása, aktualizálása pedig a jövőbeni feladataink közé tar-
tozik. 

 
Edelman György 

polgármester 
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1   Kisnémedi  bemutatása   
 

 

 

Kisnémedi település Pest megye északkeleti részén, a Váci 
járásban helyezkedik el. A közel 700 lelket számláló község 
legközelebbi szomszédjai között említhető Őrbottyán, Vácduka, 
Váchartyán, Váckisújfalu, valamint Püspökszilágy. 
 
Közúton a fővárosból szűk háromnegyed óra alatt autópályán 
elérhető, illetve tömegközlekedéssel is könnyedén 
megközelíthető.  
 
A Cserhátalja egyik apró medencéjében, a Némedi-patak partján 
fekvő település kiváló természetföldrajzi adottságokkal 
rendelkezik. A felszínen vastag agyagos-homokos üledékréteg 
terül el, amely kedvez a mezőgazdasági termelésnek. A lakosság 
egy része bogyósgyümölcs-, azon belül a málnatermesztéssel 
foglalkozik. 
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1763-1787 

 
1806-1869 

  

 
1869-1887 

 
 
A község még a török uralom alatt sem 
néptelenedett el. Lakosainak száma és 
épületállománya folyamatosan növekedett, 
ezzel párhuzamosan gazdasága is egyre 
kiemelkedőbbé vált.  
Napjainkra infrastruktúrája színvonalasan 
kiépült, és az önkormányzat számos 
intézményt működtet a helybéliek életének 
könnyítésére, jólétük biztosítására. 

 
A terület már több ezer éve lakott, Kisnémedi térségében a régészek már az őskorból származó 
leleteket is feltártak. Első okleveles említése 1065-ből származik, melyben Nywygnek nevezik. A 
történelem során többször is megváltozott a településnév: a 11. századot követően használták a 
Neueg, Niveg, Nemegy, Nemed, Kisnemegi, Felsőnemegy megnevezést. 
A falu 1325-ig a Rátót nemzetségé volt, majd az Ákos nemzetségbeli Mikcs tulajdonává vált, akit 
földesúrként unokája, Prodavizi István követett. A 15. század első negyedében 11 pest megyei 
községgel együtt Zsigmond király uradalmához csatolták, aki egy év elteltével Gathali Miklós váci 
püspöknek adományozta, akinek leányági örökösei birtokolták több száz éven keresztül a 
települést.  
 

 

 
Az 1600-as évektől a falu életében meghatározó 
szerepet töltött be a Gosztonyi család, akik 
egészen a 20. század derekáig Kisnémedi 
földesurai voltak. 
Az oktatás a Kisnémedi Napköziotthonos 
Óvodában, valamint a Kisnémedi Általános 
Iskolában zajlik. Az intézményeknek a késő-
barokk stílusban épült Gosztonyi-kúria műemléki 
védettségű épületegyüttese ad otthont, amelyet 
gyönyörű ősfás park ölel körül. Az 
épületegyüttes középső épülete az iskola, a 
mellette fekvő épületekben az óvoda, valamint a 
konyha és ebédlő kapott helyet. 
A községben Védőnői szolgálat, Gyermekjóléti 
szolgálat, valamint orvosi rendelő is működik.  
A közösség fejlődésének fontos színtere a 
Művelődési ház, valamint az Ifjúsági ház.  
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A közösségi ház új építésű nyeregtetős 
épület, nyeregtetővel, négyes osztatú 
fatokos ablakokkal, sárga színű 
homlokzattal. 
A település sportpályáján a gyermekek 
már fiatal korukban lehetőséget kapnak a 
futball technikájának elsajátítására, 
továbbá a község egy eredményes 
csapattal is büszkélkedhet, a Kisnémedi 
MSE-vel. 
A településközpontban 2017 őszén 
avatták fel a szabadtéri fitneszparkot. 
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A helyi közösség összetartása 
példaértékű Kisnémedin. A 
lakosság számára fontos a 
hagyományőrzés, a folklór 
életben tartása.  
Évente megrendezésre kerül 
a Majális, a Falunap, valamint 
a Szüreti felvonulás, mely 
alkalmakon a helybéliek 
szívesen öltik magukra a helyi 
népviseletet.  
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A Némedi-patak, amely kettészeli a települést 

 

A Kosdi-dombság települése 
páratlan természeti értékekkel 
rendelkezik, a csodálatos táj 
minden évben sok turistát 
csalogat a községbe.  
A területen vadregényes erdők 
várják a sétálni, túrázni vágyókat, 
és emellett a falusi turizmus 
szerteágazó kínálatát is 
élvezhetik a vendégek, 
betekintést nyerve a vidék 
életébe.  
A kézműves termékek, a Mátrai 
borvidék ízletes borai, a 
településen megrendezésre 
kerülő színes programok, a 
Tájház különleges gyűjteménye a 
falu múltjáról mind felhőtlen 
kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtanak. 
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  Örökségünk   
 
Gosztonyi kúria 
 
A Gosztonyi család, egy ősi nemesi család, akik az 
1600-as évek közepétől a település földesurai 
voltak, és közel 300 évig éltek a településen, egé-
szen 1945-ig. 
 
A Kisnémedi Gosztonyi-kúriát késői barokk stílus-
ban építették, a 18. század végén. Az épület 
teljeskörű felújítása a közelmúltban történt meg. 
Az együtteshez nagy kiterjedésű. mintegy 3,2 hek-
tár park tartozik, amelyben a park eredeti idős fái 
állnak. 
A kúriától balra szép arányú barokk magtár talál-
ható. A kúria parkjában áll a volt birtokosok sírem-
léke is. 
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Római Katolikus Templom 
 

 
 

 
 

A napjainkban helyi művi értékként nyilvántartott Magyarok Nagyasszonya római katolikus 
templom az 1937-45 között épült S. Halász Antal tervei alapján a patak közelében, miután a 
község első temploma egy tűzeset következtében megsemmisült. Az új templom ablakai 
csúcsívesek, tetőformája nyeregtető. A harangtorony és a főépület is agyagcserép fedésű. A 
homlokzat színe fehér, a süllyesztett kialakítású ablakok körül sárga. 
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Tájház 
 

 
 

A Kisnémedi Tájházat a Kisnémedi 
Önkormányzat a falu talán legrégebbi 
parasztházának felújításával alakította ki, 
majd 2012 májusában avatták fel és adták át 
a látogatóknak. A tájház épülete 
hagyományos háromosztatú hosszúház 
fagerendás tornáccal, homlokzatán 
állóhézagos deszkaoromzattal. A felújított 
épület nyeregtetős, melyet vörös 
agyagcserép fed. A tornác oszlopai nem 
téglából, hanem fából készültek, 
elrendezésük szabályos. Az épület ablakai 
kisméretűek, fából készültek, kétszárnyúak, 
szárnyanként hármas osztásúak. A 
homlokzat színe hagyományos fehér. 
Az egykori lakóépület mögött, annak 
vonalában melléképület is látható. 
A ház felosztása és berendezése is a régi 
hagyományokat követi, elől található a 
tisztaszoba, mellette a konyha, 
folytatásaként a hátsó kiszolgáló helységek, 
melléképületként pedig a földpince és a 
kemence helyezkedik el. A berendezés 
összegyűjtése a Faluvédő Egyesület 
közreműködésének és Puskásné Krecsik 
Márta munkájának köszönhető. A 
látogatóknak lehetőségük nyílik megismerni 
a régi parasztházak világát és emlékeit. 
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Szobrok és emlékhelyek 
 

 
 
A Kisnémedi Hősök parkjában fellelhető emlékmű a Rákóczi-szabadságharcban, az első- és a második 
világháborúban, illetve az 1848-as szabadságharcban elesett némedi katonáknak állít örök emléket. 
 

 
 

 
 
 
Mindszenty József egykori hercegprímás 
szobrát 2017 áprilisában avatták fel a Hősök 
parkjában. 
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Mária szobor 
 

Az Isten, a Haza és a Némediek dicsőségére 
2014-ben állított emlékmű 

 
Temető 
 

 
A település szép fekvésű területén lévő temető-
ből csodás panoráma nyílik a tájra.  
 
A temetőben található idős hársfasor védelemre 
érdemes egyedi tájértéket képvisel. 
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  Védett  természeti  értékek és tájvédelem   
 
 
Kisnémedi a Cserhátalja és a Gödöllői-
dombság találkozásánál a Némedi-patak 
völgyében fekszik. A környék legmagasabb 
pontja a falutól északra fekvő Baglyas-hegy 
(325m). 
 
A védett természeti területeket a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park kezelésében lévő Natura 2000 
természetmegőrzési területek, országos 
ökológiai hálózat övezete, valamint 
tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete alkotja. A Natura 
2000 terület a Nyugat-Cserhát és Naszály 
Különleges Természetmegőrzési területhez 
tartozik, és mint ilyen, jellegzetessége a 
természetközeli és mezőgazdasági művelésbe 
vont élőhelyek változatos mozaikja. Ex lege 
védett a Némedi patak Natura 2000 területen 
eredő forrása. 
 
A település külterületén védelemre érdemes 
természeti területek az északnyugati 
közigazgatási határ menti, a Némedi-patak 
árterében fekvő gyepterületek és a körülötte 
fekvő erdőterületek, valamint a 
püspökszilágyi radioaktív hulladéklerakó 
környezetében található erdő- és 
gyepterületek.  
 
Az említett erdő- és gyepterületek védelme 
különösen a biológiai sokféleség megőrzése, 
szempontjából, valamint a tájképvédelmi 
jelentősége miatt fontos. Tájképileg kiemelt 
szerepet töltenek be a dombtetőkön húzódó 
erdőterületek. A lejtősebb oldalakon 
gyepterületek és gyümölcsösök, a völgyekben 
szántóföldek terülnek el. 

 

 

 

 

A természetmegőtzési területhez tartozó különböző élőhelytípusok között nagyobbrészt 
lombhullató erdők, kisebb részben löszgyepek és lejtősztyepek találhatók. Fontosabb védett fajok 
között megtalálhatók többek között a nagy hőscincér, szarvasbogár, nagy tűzlepke. 
 

15 
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4   Eltérő karakterű települ ésrészek   
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Településközponti terület 
 

  
 

 

 

A település központi részét az eredeti Fő utca, vala-
mint az arra felfűződő intézményterületek alkotják. Itt 
áll a római-katolikus templom, az országos műemlé-
ket képviselő Gosztonyi-kúria, amelynek parkjában 
több, a község intézményi ellátását biztosító épület 
található, többek között a Kisnémedi Általános iskola 
és az óvoda épülete. Az épület késő barokk stílusú, 
hármas osztású ablakokkal, manzárdtetővel. A hom-
lokzat színezése az épületegyüttes színvilágával össz-
hangban sárga és fehér színű. A Fő utca által alkotott 
tengelyre felfűzve találhatók az alábbi intézmények: 
Művelődési Ház, Tájház, Egészségház, Könyvtár, Pol-
gármesteri Hivatal. 
A díszburkolattal, dísz-kandeláberekkel ellátott Fő 
utcán a fésűs beépítési mód, előkertes telepítés jel-
lemző. A földszintes lakóépületek többsége sátorte-
tős, az intézményi épületek szintén földszintesek, 
jellemzően nyeregtetősek, például a régi iskola épüle-
te. A népi építészet szép példája, a deszkaoromzatos 
tájház.  

 

 
 

 



18 

A Fő utca központi szakaszán utcaképet meghatározó a kerítések kőlábazatos kerítések sora, és a 
Gosztonyi-kastély parkjában, illetve az utcán vele szemben álló idős fák habitusa. A 
településközpont egyik meghatározó tömegű épülete a Közösségi Ház hosszan elnyúló, 
utcafronton álló épületegyüttese, amely 1998-ban épült újjá, és helyet ad a postának, a 
művelődési háznak és a községi könyvtárnak. 

 
 
Falusias karakterű terület 
 
A település jelentős része a  falusias karakterbe sorolható. A község középső területén, a Petőfi 
utcában és a Kossuth utca bevezető szakaszán fésűs beépítés az oldalhatáron álló, előkertes telepí-
tés a jellemző.  
 

 

 

 

 
 
A növényzet fontos eleme a településképnek: hagyományosan gyümölcsfák, dió, körte, esetleg 
szilvafák szegélyezik az utat, árnyékot és gyümölcsöt nyújtva az arra járóknak. 
A községben még állnak az utcákon a régi „nyomós” kutak, amelyek friss vizet adnak a kirándulók-
nak, helybelieknek. 

 

 

 
A lakóházak között felfedezhetjük a 
különböző korok stílusában épült 
lakóépület-típusokat, a tornácos, 
deszkaoromzatos háztípus mellett 
megjelennek a 20. század közepén 
kialakult sátortetős lakóépületek 
mellett a mai kor igényeit biztosító 
modern lakóépület-típusok is. 
A domborzati viszonyokhoz való al-
kalmazkodás fontos eleme az építé-
szetnek. 
Az udvarok hátsó traktusában ga-
rázs, és egyéb melléképületek is lát-
hatók. 
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A lakóépületek között szép számmal láthatók felújított és újépítésűek is, illeszkedve az előírt épít-
ménymagassághoz, és tetőhajlásszöghöz. 
 
A tetőtípusok között a leggyakoribb a nyeregtető, valamint sátortető, illetve a hagyományos tető-
formák között megtalálható a csapott nyeregtető és a csonkakontyos típus is. 
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Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
 

 
 

 

A kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági karakterű terület a település szövetébe ágyazódva, a Néme-
di-patak mellett, a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca által határolt területen helyezkedik el. 
Mivel a lakóterület és a természeti környezet szoros közelségében található, valamint a gazdasági 
épületek - funkciójukból adódóan - nagyobb alapterületet és építménymagasságot igényelnek, kü-
lönösen fontos a megfelelő tájba illeszkedésük megoldása. Az ezen a területen álló épületek több-
sége hosszú, téglalap alaprajzú raktárépület, pala vagy bádogtetővel. Az épületek színe harmonizál 
a falusias karakter jellemző színeivel, a halvány sárga, fehér, szürke árnyalatok dominálnak. Az utca-
fronti kerítések jellemzően betonlábazatos vaskerítések. 

 
 
 
Mezőgazdasági terület  
 
 
A mezőgazdasági területeket szántóföldek legelők és gyümölcsösök alkotják. Jellemző a 
természetközeli és mezőgazdasági művelésbe vont területek váltakozása, amely változatos, mozaikos 
tájképet alkot.  
A Helyi Építési Szabályzat a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megőrzése érde-
kében a mezőgazdasági területeket védendő tájhasználatú és árutermelési mezőgazdasági övezetek-
re tagolja. 
 A védendő tájhasználatú területekhez a tájképi, természetvédelmi szempontból értékes, valamint a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által természeti területként nyilvántartott mezőgazdasági terü-
letek tartoznak. 
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Erdőterület 
 
 
Kisnémedi erdőkkel borított dombok között fekszik, a körülvevő erdők egyrészt gazdasági, másrészt 
természetvédelmi továbbá véderdő hasznosításúak. 
Az védett erdőterületek a Duna-Ipoly Nemzeti Park kezelésében vannak, a természetjárás, bakancsos 
turizmus színhelyei.  

 
Az erdőterületek az országos ökológiai háló-
zatban betöltött ökológiai folyosó szerepükön 
kívül, klimatikus, porszűrő, élőhely-védelmi és 
tájképvédelmi hatásuk miatt nagy jelentőség-
gel bírnak a település számára. 
 
A Nyugat-Cserhát és Naszály Natura 2000 kü-
lönleges természetmegőrzési területhez tarto-
zó erdőket főleg cseres-tölgyes, és gyertyános-
tölgyes társulások alkotják. 
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5 
 

Ajánlások –  Építészeti  útmutató   
 

 

Ajánlás I. - településközpont terület 
 
Telepítés 
 

 

. 

 
Az épület tájolása, telken való elhelyezése a környezetében jellemző módon történjen.  
A területen kialakult beépítési módot követni kell az épületek felújításakor, vagy új épület 
kialakításánál.  

 
Épületmagasság, tetőforma, homlokzat 
 

  
 
A településközpont terület karakterét az országos, és helyi védelem alatt álló műemlék épületek 
megjelenése határozza meg. A műemléki környezetben bármilyen építési tevékenység csak a mű-
emlékvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Ezen a területen csak a meglévő épületekkel össz-
hangban lévő épületmagasságú, homlokzat-kiosztású és színezésű épületek elhelyezése javasolt. A 
helyi védett épületek homlokzati kialakítását, tetőformáját, tömegét meg kell tartani. Új építmény 
magassága nem lehet nagyobb a védett épület magasságánál. A műemléki környezetben a hagyo-
mányos beépítéstől eltérő építmény nem telepíthető. 
Helyi egyedi védelmet élvez a Templom (hrsz. 99 ) és a régi iskola ( hrsz. 100 ) épülete. A helyi vé-
delem alatt lévő építmények eredeti formájának megőrzése, továbbá az épületek beépítési mód-
jának, tömegének, tetőformájának és homlokzati kialakításának megőrzése az Önkormányzat által 
a Helyi Építési Szabályzatban által szabályozott fontos feladat a településkép védelme szempontjá-
ból.  
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Ajánlás II. - falusias karakterű terület 
 
Telepítés, terepalakítás 
 
A lakóépület telken való elhelyezésénél javasolt figyelembe venni a telek adottságait, a 
terepviszonyokat, ahhoz igazodni, nem ajánlott az indokolatlan feltöltés, bevágás. 

  
 

A háztól mindkét irányban lévő 2-3 szomszédos épülettel összhangban történjen az elhelyezés és 
tájolás. A településen az előkertes telepítés jellemző, ezért új építés esetén javasolt a kialakult 
állapothoz igazodni. 
A ház előtti előkert méretét szintén az utcában általános módon kell kialakítani. 

  
Az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes, nyugodt, jó ritmusú képet adnak.  
A hátrébb húzott épületek megbontják az utcaképet. 
 

 

Tetőforma, épületmagasság 

 

 

A falusias karakterű területen sátor, nyereg, 
csonka konty és összetett tetőformák hasz-
nálata javasolt. 
Azonos magasságú épületek egyenletes utca-
képet alkotnak. Az újonnan épülő épületek-
nek a meglévő magassághoz kell alkalmaz-
kodniuk az egységesség érdekében. 
 
Azonos tetőformájú épületek egyenletes 
utcaképet alkotnak. Az egységesség 
érdekében az újonnan épülő házaknak is 
hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek. 
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Eltérő magasságú épületeknél nem egységes 
utcakép jön létre. Az átlagosnál magasabb 
épület megbontja a nyugodt egységességet. 
 
Eltérő tetőformájú épületek megbontják az 
egységes utcaképet. Nem azonos tetőforma 
alkalmazása eltérő településképet eredmé-
nyez. 
 

 

Anyaghasználat, homlokzatok, színek 

 

A homlokzat kialakítása során törekedjünk arra, hogy az épület az utcában található lakóépületek 
színskálájába beilleszthető legyen. Ne használjunk élénk, rikító színeket, részesítsük előnyben a 
pasztell, visszafogottabb színárnyalatokat. A homlokzatok díszítésekor a természetes 
anyaghasználattal - vakolat, mészkő, tégla, fa felhasználásával, illetve ezek kombinációjával- 
nyugodt, harmonikus hatást érhetünk el. Színpéldák a homlokzat színezésére: 
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A településen a tetőfedés jellemző anyaga főként kerámia cserép.  
Újépítésnél és felújításnál javasolt a lakóépület környezetében jellemző színű és formájú cserepek 
alkalmazása. Kerülendő a nem természetes színű és anyagú cserepek használata. Tetőfedés 
anyagának elfogadható még nád, fazsindely, illetve bádog - vörös, vagy földszínekben. 
 
 

 

A visszafogott, letisztult, nem 
hivalkodó színek alkalmazása az 
épületeken nyugodt településképet 
biztosít. Az ettől eltérő élénk, rikító 
színek alkalmazása nem javasolt, az 
arculat megbontását eredményezi. 
 
A színek használata során, mind a 
tetők, mind a homlokzatok 
tekintetében, az utcában előforduló 
jellegzetes színek és azok legfeljebb 
3-4 árnyalattal sötétebb vagy 
világosabb változatának használata 
javasolt. 
Több szín használata esetén 
egymással harmonikus egységet 
alkotó színeket javasolt használni. 

 
 

Kerítések 
 
A közterületek felé néző kerítések megjelenése jelentősen befolyásolja az utcaképet és 
településképet. Félig áttört kerítés alkalmazása jól átlátható településképet biztosít, ezért javasolt 
használata. 
A falusias településrészen nem javasolt az 1,7 métert nem meghaladó kerítésmagasság kialakítása 
javasolt. 
A belátás ellen a kerítés mellé őshonos fajokból kialakított sövény, vagy cserjesor telepítése javasolt. 
A kerítések lakóépülethez való illeszkedése akár anyagában, akár színhasználatában megjelenthet.  
Harmonikus és természetes hatásúak a kő-, beton, vagy téglalábazatos, vagy –oszlopos vas-, vagy 
kovácsoltvas, továbbá a léckerítések. 
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Kerítésként alkalmazható természetes, fás szárú növényekből kialakított térhatároló kiültetés is. 
Ehhez a lombhullató cserjefajokat célszerű előnyben részesíteni, magasságuk ne haladja meg az előírt 
kerítésmagasságot. Télen is mutatós, ha tájba illő, lomblevelű örökzöldeket alkalmazunk. 
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Kertek 
 
A kertek és lakóépülettel való egységük a település arculatának fontos szereplői. Az épületek tájba 
illesztésében nagy segítséget nyújt a kertek megfelelő kialakítása, természetesen a táj adottságaihoz 
illő, őshonos növényfajok alkalmazásával. A helybeliek nagy hangsúlyt fektetnek kertjük harmonikus 
kialakítására, amelyek között megtalálhatók a konyhakertek és díszkertek egyaránt. Az alábbi 
szempontok figyelembe vétele javasolt a kert létrehozásakor: 

  telek rendezésekor fás szárú növényből ajánlott megtartani minél többet, mert üres telekre 
telepített növények csak sok év elteltével nyújtanak kellemes látványt 

 Az idős fák megőrzése - amennyiben nem kiszáradt, vagy beteg példányról van szó - rendkívül 
fontos, időben lassan pótolható egy nagy árnyékot adó, szép példány. 

 A kert kialakításakor célszerű megtervezni – esetleg szakember bevonásával – a különböző 
tereket, lehetőleg az épület tervezésével párhuzamosan, azzal összhangban. 

 A telekre telepített növényfajok lehetőleg helyben honosak és tájba illők legyenek. 

 Burkolt felületek kiválasztásánál törekedjünk a vízáteresztő burkolat alkalmazására (tégla, 
fakocka, terméskő, kavics), hogy az esővíz minél inkább a talajba szivároghasson. 
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Ajánlás III. – Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
 
Beépítési mód, telepítés 
 

A kereskedelmi, szolgáltató területen, szabadon álló beépítési mód jellemző. Az épületek tájolása az 
utcafronttal párhuzamos, jellemzően egykori mezőgazdasági, tárolásra vagy állattartásra szolgáló 
épületek, amelyek új funkciót nyertek. Az épületek általában magastetős kialakításúak. A területen 
egy acélszerkeztetek megmunkálására és lakatosmunkára szakosodott vállalkozás telephelye 
működik. 
A funkciónak megfelelően az épületek környezetében parkolóhelyek is kialakításra kerültek. 
 

 

A középen álló, kőből és téglából épült volt rak-
tárépület ipari műemlék-jellegű, és lebontása 
nem javasolt. Tetőfedése jelenleg hullámpala, 
ehelyett javasoljuk az agyagcseréppel, vagy a 
modern építészetben elterjedt cseréplemezzel, 
vagy acéllemezzel történő fedést, az épület arcu-
latának megőrzése érdekében. 

 

 

 

 
 
Javasoljuk a továbbiakban is a szabadon álló beépítési mód megtartását, új épületek telepítése ese-
tén is. 
A különálló, kisebb léptékű épületek könnyebben tájba illeszthetők, védőfásítással takarhatók. 

Az összefüggő, léptékében nagyobb épület tájidegen, környezetéhez nem alkalmazkodik. 
 

Épületmagasság, tetőforma és hajlásszög 
 

 
 

 

A tervezett ipari és raktárépületekre javasolt a 35-45 közötti hajlásszögű, magastetős –
nyeregtetős- kialakítás ajánlott. A meglévő lapostetőn javasolt extenzív zöldtető kialakítása, amely 
szigetel, kellemes látványt nyújt a fölötte húzódó Kossuth Lajos utcáról, továbbá növeli a terület 
zöldfelületi arányát. 

 



29 

Színek 

  
A színek használata során törekedni kell a természetességre, használjunk fehér, törtfehér, halvány-
sárga, földszínű árnyalatokat. Meglévő épületek felújításakor a homlokzatok jellegzetes arányainak 
megtartásával, a már kialakított rendhez igazodjunk. a különálló épületek tetőfedésének kiválasztá-
sánál szintén törekedjünk egységes színhasználatra. 
 

Kerítés 

A kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület áttört vaskerítéssel körülhatárolt, amely illeszkedik a 
területet övező falusias lakóterület utcaképébe, ahol szintén az áttört kerítések a jellemzőek. Javasol-
juk azonban a kerítésen belülre a többszintű térhatároló növénytelepítést, az alábbi –zöldfelület cí-
mű- fejezet szerint. 

 

Zöldfelület 

 
 

  
 
A kereskedelmi-gazdasági karakterű terület tájba illesztése a településkép szempontjából fontos és 

kiemelt jelentőségű feladat. A területen 10 méteres, parkosított elő-és hátsókert kialakítása szük-
séges. Az épületek takarására háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint), termőhelyi adottsá-
goknak megfelelő, honos növényfajokból álló növénytelepítés javasolt, amely a zöldfelülettel borí-
tott terület legalább felét alkotja. Kizárólag egyszintű gyeptakaró a telkek zöldfelülettel fedett részé-
nek legfeljebb egynegyedét boríthatja. 
A telken belüli parkolókat fásítva szükséges kialakítani, 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább 
kétszer iskolázott fa telepítésével.  
A zöldfelületek kialakítása –a HÉSz-ben előírt tartalmú- kertépítészeti terv alapján történjen, terve-
zési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítészmérnök bevonásával. 
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Ajánlás IV. – Mezőgazdasági terület 
 

A hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megőrzése érdekében az általános mező-
gazdasági terület az épületek, építmények elhelyezése szempontjából védendő tájhasználati és áru-
termelési mezőgazdasági terület kategóriába sorolhatók. 

 

 

 

 
 
Elsőbe a tájképi, természetvédelmi szempontból értékes, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóság által természeti területként nyilvántartott mezőgazdasági területek tartoznak, e területeken 
nem javasolt a jelenlegi természeti állapotot negatívan befolyásoló építmény elhelyezése, kerítés 
nem létesíthető. Tájhasználatot illetően az extenzív, természet- és környezetkímélő gazdálkodás-
legeltetéses állattartás, ökológiai gazdálkodás- javasolt. 
Térhatárolásra javasoljuk többszintű, és táji adottságokhoz illeszkedő, honos cserje-, vagy fafajokból 
álló zöldsáv telepítését.  
 
  

  
Az árutermelési mezőgazdasági területen növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolásra szolgáló épületek, építmények telepítése a Helyi Építési 
Szabályzatban előírt módon, tájba illesztve történjen. 
Fából (fadeszkából) vagy cserjesávval takart drótfonatból kialakított, lábazat nélküli, áttört kerítés 
létesíthető. Tömör kerítés kialakítása az övezetben nem javasolt. 
 

  
Az épület takarása során a tájra jellemző, őshonos növényzetet alkalmazzunk, és elhelyezésével a 
természetességet erősítsük. 
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Ajánlás V. - Vízgazdálkodási terület  
 

 

 

 

 
 
A Némedi-patak és környezete, valamint a víztározó parti sávjában nem alakíthatók ki épületek, to-
vábbá kizárólag a vízügyi hatóság által jóváhagyott létesítmények helyezhetők el. 
Tájhasználat szempontjából a parti sávban gyep-, vagy nádas terület alakítható ki. 

 

Ajánlás VI. - Erdőterület  
 

A közigazgatási területen gazdasági-, védett, és védőerdőterületek találhatóak, a területen elhelyez-
hető építményekre vonatkozó előírásokat a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza. 
Védett erdőterületen nem helyezhetők el épületek, építmények. 
 

 

 
A gazdaság erdőterületeken telepíthető épületeket is tájba 
illő módon, hagyományos szerkezettel és természetes 
anyaghasználattal javasoljuk kialakítani.  
A területen kizárólag magastetős, legfeljebb 12 méter szé-
les, 35-45 fokos tetőhajlásszögű épület helyezhető el szaba-
don álló beépítési módon. Az épület terepre illesztése a 
terepviszonyokhoz illeszkedő módon történjen. 

 

 

 

 
 

19 20 
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6 Közterületek településképi  útmutatója   

 
Utcanév-táblák, utcabútorok 
 
 

Informatív és egységes arculatot 
kölcsönöz a településnek a jól 
megválasztott és elhelyezett 
utcanévtábla. 
A köztereken, parkokban elhelyezett 
utcabútorok egységes megjelenése 
kedvező a településkép szempontjából, 
az öntöttvas utcabútorok időtállók, és 
légies a megjelenésük. 
A padokat, virágládákat, utcanév 
táblákat és hulladékgyűjtőket javasolt a 
meglévőkhöz illeszkedő módon 
kivitelezni.  
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Antennák, légkondicionálók elhelyezése 
 
 

 

 
 
 
A légkondicionálók külső egységének 
elhelyezését ajánlott nem az 
utcafrontra telepíteni és a beltérből 
kivezetett vezetékeket esztétikusan 
leburkolni. 

 

 

 
 
Parabolaantennát ajánlott nem az 
utcafronton elhelyezni, így elősegítve 
az utcafronti homlokzat és az utcakép 
egységességét. 
 

 

 
Reklámok 
 
 

 

 
 
 
 
 
A feliratok egységes színhasználata 
egységes utcaképet alkot. 

 

 

 
 
 
A feliratok reklámtáblák használatakor 
ügyelni kell az egységes megjelenésre. 
Túlzottan hangsúlyos használatuk 
befolyásolja a település arculatát. 
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A ház és a kerítés előtti utcakép 
 

 
  

 

 
A településkép szempontjából meghatározó, hogy az utcák 
egy része díszburkolatot kapott, de az utcaképet pozitívan 
befolyásolja az az öntöttvas kandeláberek szép sziluettje, 
valamint a légkábelek földbe helyezése, amely már több 
utcában megtörtént. A településen nemrég kiépült 
szennyvízcsatorna-hálózat az esővizet is korszerűen, zárt 
rendszerben vezeti el.  
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Közterek, közkertek és egyéb zöldfelületek 
 
 
Kisnémedi köztereire és közkertjeire növényzetben gazdag és szépen gondozott zöldfelület jellemző, 
sok idős fával, amelyeknek díszítő és klímajavító hatása kiemelkedő. 
 

 

 Az településképet pozitívan befolyásoló térhatároló elem-
ként –akár a járda és autóút közé- természetes, fás szárú 
növényekből kialakított térhatároló kiültetés is alkalmaz-
ható. Térhatároló sövény telepítése esetén a lombhullató 
cserjefajokat célszerű előnyben részesíteni.  

 Ahol az utcaszélesség megengedi, javasolt az egységes 
utcafásítás kialakítása. Néhány porta előtt szép idős fák is 
megjelennek, ezzel hangulatos utcaképet teremtve. Díszítő 
értékükön kívül árnyékolnak, csökkentik a porszennyezést, 
és élőhelyet biztosítanak. 

 Ahol az utcaszélesség nem engedi meg utcai fasor telepíté-
sét, ott az előkertbe, a kerítés mellé ültetett, utcára kihajló 
szép fa is kifejtheti a pozitív árnyékoló hatást. 

 A belterületre telepített fasorok – amennyiben összefüggő 
zöldfelületi hálózatot alkotnak – zöldfolyosóként szolgál-
nak az élővilágban gazdagabb területek között. 
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7   Jó  példák   
Kerítések, kertek 
 
Több helyen láthatók még a kerekes kutak, amelyek 
szép díszítőelemei a kerteknek, egyedi tájértéket 
jelentenek. A már nem használt kutat is érdemes 
megtartani, mert virágokkal feldíszítve, vagy 
önmagában is különlegessé teszi a kertet. 
 

 

 
 
 

 
 
Homlokzatok 
 

 

 
 
 
Az épület utcára 
merőleges gerincű, 
nyeregtetős, követi a 
helyi beépítési 
jellemzőket, 
hagyományos 
téglaburkolata 
harmonikus hatást 
eredményez a 
kerítésoszlopokkal. 
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A téglával való építkezés egyik régi példája, ahol 
a homlokzaton a tégla külön díszítőelemként is 
megjelenik. 
 
Az épület egyben jó példa a tornácos 
építkezésre, továbbá a növényzet és épület 
harmonikus együttes megjelenésére is. 

 
 

  
 
Javasolt a településre jellemző lakóépület-típusok megtartása, lehetőség szerint eredeti állapotot 
tükröző felújítása. Az épületek homlokzatszínezése világos, pasztell árnyalatokkal kellemes 
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látványt nyújt. 
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Nyílászárók 
 

 

 
 
A fa nyílászárók körüli díszítő, a 
lakóépület anyagával megegyező 
téglasor, keretet ad az 
ablakoknak, ízléses díszítőelem. 

 

 
 

 
 
 
A fa nyílászárók alkalmazása 
javítja a lakóépület megjelenését, 
ezáltal az utcaképet. A nyílászáró 
tagolása esztétikus megjelenést 
biztosít. 

 

 
 
A tornác boltíve szép díszt ad a 
homlokzatnak. 
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