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BEVEZETÉS
Mindenki szép házban szeretne lakni. Házvásárlásnál könnyű helyzetben vagyunk, 

mert a kínálatból ki tudjuk választani, hogy a pénztárcánknak is megfelelő épületek kö-
zül melyik tetszik igazán. Nehezebb a helyzet, ha új házat építünk. Mi a szép ház fogal-
ma? Lehet-e egyáltalán szép házról beszélni, mikor mindenkinek más az ízlése. Hogyan 
tudjuk már a tervezésnél eldönteni, hogy szép lesz-e a házunk? 

A lakóházak szépségéről megoszlanak a vélemények. Általános építészeti szabályok 
híján az egyes házak megjelenése igen eltérő lehet, ami sokszor zavaros településképet 
eredményez. Hagyományos építészetünkkel elvesztettük a kapcsolatot, már nem em-
lékszünk azokra az elvekre, amelyek a szép, régi faluképet eredményezték:

„Abból, ami éppen kéznél volt,
akkorára, hogy még éppen elég legyen, és olyanra, 
hogy ne kelljen szégyenkezni miatta.”
(Kunkovács László: Ősépítmények)
Az egykori Tótfalu faluképére sokan nosztalgiával emlékeznek, mert 

a közel egyforma, csak apró részleteiben különböző épületek összessége 
megnyugtató, harmonikus településképet eredményezett. Ehhez persze az 
kellett, hogy a falu lakói ugyanúgy gondolkodjanak arról, hogy milyen a jó 
ház.

Ma már a tájat nem úgy használjuk, mint eleink. A korábbi legelők, ka-
szálók, gyümölcsösök, szántók sorra beépülnek, a mai ember lakik és nem 
él Tahitótfaluban. Éppen ezért ma nem is lehet cél, hogy mindenki hason-
ló épületben lakjon, hiszen a korábbi világgal ellentétben, jóval nagyobb az 
egyének közötti különbség, ami mindenképpen kifejezésre fog jutni lakóhá-
zaink építésénél is. A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) abban próbál segí-
teni, hogy a Tahitótfalut lakóhelyüknek választók mit tehetnek azért, hogy 
az épített környezetük alakításával megőrizzék azt, ami a település vonze-
rejét adja, s gyermekeink az általunk teremtett Tahitótfalura is jó érzéssel 
tudjanak visszanézni és egy élhető települést kapjanak örökül.

A Települési Arculati Kézikönyv célja:
- megismertetni a tájegység építészeti karakterét,
- konkrét példák segítségével bemutatni a helyes részletképzéseket,
- inspirálni az építtetőket, tervezőket,
- védeni és erősíteni a település építészeti arculatát, az egységes faluképet.
Figyelem! Ez az útmutató nem tartalmazza és helyettesíti az egyéb vo-

natkozó építészeti előírásokat és törvényeket, így a tervezés során továbbra 
is be kell tartani a helyi építési rendeleteket és településrendezési terveket. 

A jó épület nem csak jó ízlés kérdése. Vannak jól meghatározható tech-
nikák és eljárások, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti ka-
rakterhez és az egységes faluképhez jobban igazodó arányosabb és eszté-
tikusabb épület építhető. E kézikönyv ezeket a módszereket, szempontokat 
igyekszik mindenki számára érthető módon, sok képpel és illusztrációval 
körvonalazni. 

Körmendi Judit
főépítész

1
KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntöm, kedves Olvasó! 
A most elkészült Településképi Arculati Kézikönyv 

megalkotásával segítséget kívánunk nyújtani a tele-
pülésünkön élőknek, nyaralóknak vagy a jövőben itt 
építkezni szándékozóknak. A kezében tartott könyv 
megismerteti Önt Tahitótfalu történetével, az épített 
és természeti környezetének szépségeivel.

Ez az útmutató, szándékunk szerint egyfajta be-
vezetés az építészeti értékeink tárházába, hogy abból 

kiindulva olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el tulajdonosát, 
illeszkedik a település képéhez, és azt ízléssel viszi tovább.

Az ajánlások bár nem tekinthetők kötelező érvényűnek, céljuk ugyanakkor a valós 
környezeti értékek megismertetése és a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.

Tahitótfalu fejlődő település, amely folyamatosan változik. A kézikönyvre ezért ne 
úgy tekintsünk, mint egy végleges, lezárt egészre, hanem mint a folyamatos változást 
követő és egyben a fejlődést magába rejtő kezdeményezésre.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester
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TAHITÓTFALU 
BEMUTATÁSA

Tahitótfaluba szeretnék költözni, és olyan házat szeretnék, ami illik ide. De mit jelent 
tahitótfalusinak lenni? Mik azok a táji, természeti és épített értékeink, amelyeket meg 
szeretnénk őrizni és továbbadni utódainknak?

Tahitótfalu a Pilis-hegységet a Szentendrei-szigettel összekötő egyedülálló tájérté-
kű, sajátosan kétarcú település. Visegrádtól 12, Szentendrétől 10 km-re a Szentendrei 
Duna-ág két partján található. A jobb parti Tahi a Visegrádi-hegység 500-600 m-es 
ormainak lábánál, vele szemben Tótfalu a Szentendrei-sziget árteréből kiemelkedő 
dombháton fekszik. 

  A település fejlődése a XVIII. századtól követhető. A Tahi pusztán a XIX. század vé-
géig csak a pincesori épületek és az akkoriban épülő villák, szállásépületek voltak. 

2

TAHI
  

A Dunára páratlan panorámával rendelkező Tahi hegy-
oldal az egykori szőlőskertekből fejlődött felkapott üdülő-
területté, melynek nyomait a megmaradt századfordulós 
nagykertes villák őrzik. A szűk, hegyre felfutó utcák által 
feltárt volt zártkerti és üdülő területek a Budapestről az 
agglomerációba kivándorlók számára napjainkra vonzó la-
kóterületté alakultak. 

 
A belterület északi határán, a Tormarét enyhén lejtős te-

rületén szabályos utcahálózatra fűzött, igényes lakóépüle-
tekkel beépült kertvárosi lakónegyed alakult ki. 

A Tahi településrész lakóterületeit nagykiterjedésű er-
dőterületek határolják, melyek a település összterületének 
28%-át képezik. Jellegzetes tájszerkezeti elem a hegyoldal-
ról lefutó, a lakóterületeket átszelő öt patak, melyek a Du-
nába vezetik a hegyről lefolyó csapadékot.

2 | Tahitótfalu bemutatása
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TÓTFALU 
 
A szigeten elterülő egykori Tótfalu területe hagyomá-

nyos egyedi településszerkezetű és építészeti arculatú 
településrész, melynek központja ma is őrzi évszázados 
hangulatát. Az ófalu házai helyi védettség alatt állnak. 
A falusi jellegű telkeken a lakóépületek mögött megta-
lálhatók a gazdasági épületek, pajták, istállók, színek. A 
területen belül megengedett, bár csökkenőben van  a 
háztáji állattartás.

2 | Tahitótfalu bemutatása
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A történeti településmagtól keletre szabályos merőle-
ges utcahálózatú kertvárosi lakóterület alakult ki oldalha-
táros beépítéssel, 700-1000 m2-es telkekkel, a 60-70-es 
években épült épületekkel. A falu szélén, a belterület hatá-
rán a falusi életformára vágyó betelepülőket 1400 m2-es 
telkek várják.

   

A szigeti településrész külterületeit mezőgazdasági 
területek alkotják. Jellegzetes, híres terméke a földi eper. 
A mezőgazdasági területek szántóföldön kívül meghatá-
rozó táji elemei a Duna-Ipoly Nemzeti Park által védett 
homoki gyepek. Az igen kedvelt hobbi lovaglásnak kö-
szönhetően több lovas tanya is megtelepült a szigeti te-
lepülésrészen. A Szentendrei-sziget területén több mint 
70 km hosszú, lovaglásra alkalmas, természeti szépsé-
gekben gazdag lovas út található.    

Tahitótfalu tiszta, igényesen kialakított, karbantartott 
közterületekkel rendelkezik. Teljes lakossága közel 6000 
fő. A településen általános iskola, sportcsarnok, két óvoda, 
orvosi rendelő, kormányablak, kistérségi rendőrőrs, orvosi 
ügyelet, könyvtár és faluház működik. A gyerekek és idő-
sek étkeztetését az önkormányzat által üzemeltetett új 
korszerű konyha-ebédlő látja el. Mindkét településrészen 
található üzletlánc által működtetett élelmiszer áruház. 
Hétvégeken a Tahi parkolóban termelői piac működik. 

   

 Tahitótfalu bemutatása | 2 2 | Tahitótfalu bemutatása
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ÖRÖKSÉGÜNK
„Múlt nélkül nincsen jövő.” Minden közösség életében fontos szűkebb környezeté-

nek, gyökereinek megismerése, hagyományainak ápolása. A jellegtelenné váló élettér 
rontja az otthonosság érzését, az egy településen lakók együttműködését, végső so-
ron teljesítményét is.

TÁJKARAKTER, TÁJKÉP
  
Tahitótfalu rendkívüli adottsága a változatos tájszer-

kezet, amely a település földrajzi elhelyezkedéséből, va-
lamint a tájhasználatok sokféleségéből adódik. A tájszer-
kezet meghatározó eleme a Szentendrei Duna-ág, mely 
kettéosztja a települést. A település két teljesen más ka-
rakterű földrajzi tájegység határán, a hegyoldal és a szi-
get találkozásánál fejlődött ki, kihasználva a különböző 
adottságú területekből származó gazdasági előnyöket. A 
Tahi részen a hegylábi erdőgazdasági táj, az üdülőtáj és 
a kertgazdasági táj a meghatározó. Tótfalu karakterét a 
síkvidéki mezőgazdasági táj határozza meg, amelyet a 

3
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vízgazdálkodás markáns tájelemei gazdagítanak. A ter-
mészetes Duna-partok és a parti sávok kiemelkedő von-
zástényezők. 

Az agglomerációs helyzetből adódóan a tájszerkezet 
folyamatosan változik. Az egyre terjeszkedő lakótáj és a 
fejlődő közműhálózat a tájszerkezet drasztikus megvál-
toztatását eredményezheti, ami Tótfaluban a falusias táj-
karakter, Tahiban az üdülőtáj karakter átalakulását hozza. 

A tájképet négy különböző karakterű tájrészlet hatá-
rozza meg:

A szigeti száraz, homokos élőhelyen kialakult termelő 
táj és a település tájképét a mezőgazdaságból élő Tótfa-
lu, a környező szántók, nyílt gyepek és az erdőssztyepp 
területet képviselő területek határozzák meg. Kiemelkedő 
tájképi érték az ősi településmag, a település központján 
húzódó homokháton épült református és katolikus temp-
lom és temető, a szérűskertek, a Szentgyörgy-hegy és a 
Gyöpök legelője illetve az erdőssztyepp.

A folyóparti víz által befolyásolt, nedves élőhelyen ki-
alakult természet közeli ártéri tájrészletek általában ve-
gyes hasznosítású területek. Kiemelkedő tájképi értékek 
a természet közeli ártéri erdőmaradványok és a nyílt ho-
mokos partok, a gátakat kísérő oszlopos nyárfasor, a par-
ton álló Frida villa, a hajókikötő, valamint a Tildy Zoltán híd. 
Tájképi szempontból fontosak a part menti kilátópontok, 
ahonnan a túlpartok tájesztétikailag értékes elemei tárul-
nak fel. 

A Tahi oldalban a hegységi meredek lejtőn kialakult 
napfényes, buja növényzetű üdülő és lakótáj kiemelkedő 
tájképi elem. Tájképi szempontból jelentősek a meredek 
falú dűlőutak, mint pl. az Ereszvény utca, a Villasor, a szur-
dokszerű patakvölgy részletek, mint pl. a farkasvermi és 
kalicsai, gyümölcsfákkal tarkított gyepek, az üdülőutcák 
egyedi fásításai és a Pataksor, az egykori bortermelő vi-
dékre utaló pincesor. 

A zárt erdőséggel borított hegység sziluettje biztosítja 
a tahitótfalui táj keretét. A védett erdős, hegyes táj jelen-
tős tájképi értéket képvisel.
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PATAKOK
  

Tahitótfalu közigazgatási területén öt patak folyik át. 
A Sztaravoda-patak kis szakasza a terület nyugati csücs-
kében, Pilisszentlászló szomszédságában található, 
amely Szentendrénél éri el a Dunát. Forrását a Pap-réten 
találjuk.

Délről észak felé haladva első patakunk a Nyulasi-
patak, amely a közigazgatási területen belül torkollik a 
Dunába. Forrása, a Hétvályús-forrás kedvelt kiránduló-
hely.

A településen folyik keresztül az Ugrói-patak, amely-
nek forrása, a Leány-kút a Kis-Bükk-tető oldalában van. 
Ezzel a kis vízfolyással csaknem párhuzamosan találjuk a 
Házas-patakot.

Szinte a közigazgatási terület határát követve folyik a 
Kalicsa-patak, amely szintén a Dunába igyekszik. A pa-
takot felduzzasztva egy halastavat alakítottak ki, amely 
magántulajdonban van.

TAHI HEGYOLDAL
  
A tájképet meghatározó magaslatok a Visegrádi-

hegység részei.
Kedvelt kirándulóhely a Vöröskő-szikla és a Vöröskő-

kilátó, ahonnan csodálatos kilátás nyílik keleti és északi 
irányba a Dunakanyarra.

Karakteres látványt nyújt a tájban a Kis-Bükk-tető, az 
Öreg-Bükk-tető és az Urak asztala magaslat.

A Tahi hegyoldalon az erdőket értékes rétek, korábban 
szénagyűjtő helyek, kaszáló rétek szakítják meg, amik a 
falu korábbi erdőgazdálkodása mellett gyepgazdálkodást 
is lehetővé tettek. Az erdei fűszéna értékes volt az állatok 
takarmányozásában.

A Tahi hegyoldalban erdőgazdálkodás, gyepgazdál-
kodás és gyümölcstermesztés folyt. Megközelítését az 
úgynevezett mélyutakon keresztül lehetett megtenni, 
amelyek az időszakos vízfolyások által kivájt, esős idő-
szakban használhatatlan utak voltak. Ezek az utak szol-
gálnak ma is a közlekedésre.

Az alacsonyabban fekvő domboldalakon volt jellem-
ző a gyümölcs és szőlőtelepítés. Tradicionálisan szőlőt, 
málnát, cseresznyét termesztettek. Nyomokban ma is 
megtaláljuk a korábbi gyümölcsösöket a Hegyesden, a 
Bogonháton, a Farkasveremben és a Cseresznyés-völgy-
ben. A híddal szembeni Tahi domboldal felparcellázott 
üdülőterületté alakult át

Patakok | 3.1.1 3.1.2 | Tahi hegyoldal
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DUNA
  
A Szentendrei-szigeten patakokat nem találunk, itt a kis és 

nagy Duna-ág a meghatározó vízrajzi tájelem.
A Duna partját több helyen állatok itatására, fürdőzésre, 

mosásra használták egykor. A Kossuth Lajos utca és a Petőfi 
Sándor utca végében lehetett az állatokat kényelmesen itatni, 
lemosni és az ágyneműt, ruhákat a tiszta, lágy Duna vízben 
szappannal kimosni. Az árvízvédelmi töltés 1971-ben épült, 
addig a két utca vége lefelé, a Duna felé lejtett. Ugyanezen part-
szakaszok fürdőzésre is alkalmasak voltak. Kijelölt strandfür-
dő, strandőrrel a későbbiekben, a hídtól északra működött a 
Felső káposztások alatt. A hídtól kb. 500 méterrel távolabb is 
alkalmas volt a hely fürdőzésre és csónakkikötésre egyaránt, 
amely a kempingezőket is ide vonzotta. Mindkét helyszínre a 
hatalmasra nőtt, mélyárnyékot adó nyárfák és fűzfák voltak 
jellemzőek. A vízvételi lehetőség, WC, kézmosó azonban min-
dig is hiányzott.

A kis Duna ága kotrással jobban hajózhatóvá vált, így ké-
sőbb, nyaranta a sétahajó járatok is rendszeressé váltak. Ki-
kötőhely volt a Kossuth Lajos utca végében és Tahiban a Duna 
sor végében. A Kossuth Lajos utcai kikötőt állagromlás miatt 
elbontották. Itt azóta is csak óvatosan lehet fürdőzni, mivel a 
Duna ki van mélyítve. A XIX. században vízimalmok is működ-
tek a hídtól északra. Alacsony vízállás esetén láthatóvá válnak 
az egyik malom fa cölöpjei. A XIX. század végétől a XX. század 
közepéig voltak jellemzők az úgynevezett kofahajók, amelyek 
a helyben megtermelt gyümölcsöt, zöldséget, virágot szállí-
tották a budai és pesti rakpartokra a falusi árusokkal együtt, 
hogy később a ma is működő pesti és budai piacokon találjanak 
vásárlókra. A Duna- parti sóderos részek anyagnyerő helyként 
is szolgáltak a falusiaknak, amikor a házaikat építették, ezért a 
partot sokáig nagy kubikgödrök tarkították. Az ártéri erdőkben 
erdőgazdálkodás folyt.

SÍKVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI TÁJ
  
A sík mezőgazdaságra alkalmas területeken nagy ké-

zimunka igényű zöldség- és földieper termesztés folyt. A 
vetésforgót is figyelembe véve az állatok számára ter-
melt takarmány is jelentős volt, mint a búza, árpa, rozs, 
zab, napraforgó és kukorica.

A településen jellemző volt a szarvasmarha nyári legel-
tetése, ezért a gyengébb minőségű földeken nagy össze-
függő legelők voltak, mint pl. a Pan- kúti rét, Kecske-szi-
get, Martuska-sziget. Jellemző volt a szarvasmarha-, ló-, 
baromfi- és disznótartás. Érdekesség volt a libatartás, a 
libák a Dunára reggel leengedve, este behajtva, egész nap 
csapatokban legeltek a parton és úszkáltak vízben.

Duna | 3.1.3 3.1.4 | Síkvidéki mezőgazdasági táj
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FASOROK
  
A településen három jelentősebb természeti értéket 

képviselő fasor található.
Az első és talán a legrégebbi a Tahiban található Gesz-

tenyefasor, amely a 11-es úttól kezdődően egyenesen az 
Almásy-Grósz-Majláth villa míves kapujáig vezet. Sajnos 
ebben a fasorban több egyed elpusztult, illetve kivágásra 
került, pótlása az évtizedek során nem történt meg. Kora 
100 év körül van, tehát az ültetése valószínűleg a múlt 
század elején a villa építésével egy időben történt.

A másik hasonló korú fasor a Duna sort szegélyező 
platánsor, amely elegánsan vezette le a sétálókat a tahi 
hajóállomásra. Az 1800-as évek végén és az 1900-as 
évek elején a Duna-parti sétányokra szinte kivétel nélkül 
platánokat ültettek, amelyek ma már impozáns méretűre 
nőttek.

Szintén egy platán fasort találunk a Szabadság út bal 
oldalán, amelynek ültetését pár évtizeddel ezelőtt kezd-
ték meg. Ma szép karakteres utcafásításnak számít.

Nyomokban még megtaláljuk azokat a jegenyefaso-
rokat, amelyeket a faluba bevezető útszakaszok mentén 
ültettek, ezzel jelezve az utazónak, hogy megérkezett a 
településre. Pár példány megtalálható a Kisoroszi úton, a 
Váci-révhez vezető úton és a Pócsmegyerre vezető töltés 
mellett.

Az utcafásítás a történelmi faluközpontban nem volt 
egységes. Korábban főként körtefát ültettek, amelyből 
pár példány még mindig látható. Később az 50-60-as 
években megjelent a gömbakác. A körtefák idős példá-
nyai megőrzésre érdemesek.

VILLAKERTEK
  
Az Almásy-Grósz-Majláth villa kertjét a Móricz 

Zsigmond utca felől értékes kovácsoltvas kerítés és 
kapu szegélyezi. A nagytelkes villa előkertje is jelen-
tős nagyságú, amelyben szépen gondozott idős faál-
lomány, örökzöldek, nyírt sövények találhatók. A kert 
középső részén az épület vonalától felfelé terméskő 
támfalakkal megtámasztott teraszos rész lett kiala-
kítva.. A támfalakban lévő lépcsők és a teraszokon 
lévő sétautak teszik ezt a kertrészt járhatóvá. A telek 
felső részében zárt lombú erdős rész található, amely 
értékes idős fák egyedeiből áll. A kert idős fái és egé-
sze is védelemre, megőrzésre érdemes.

Pollack villa és szüreti ház kertje
A Pollack Mihály tervei szerint épült kúriát külön-

leges fák, cserjék alkotta park veszi körül. Az értékes 
faegyedek 100 évnél idősebbek. A ház melletti, az 
1860-as években kő támfallal kialakított teraszokon 
szőlőtermelés folyt. 

Unger villa kertje
Az Unger villa kertje megújítás előtt áll, amelyben 

az idős fák megőrzése és a patakvölgy helyreállítása 
fontos szerepet játszik.

Fasorok | 3.1.5 3.1.6 | Villakertek
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5
Régészeti örökségünk | 3.2.

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
  
Tahitótfalu területén a római korban három őrtorony 

is állt, ma már csak az országosan is védett un. Bolhavár 
nyomai lelhetők fel Váccal szemben a Duna parton. Az 
előkerült bélyeges téglák alapján valószínűsíthető, hogy 
az őrtorony I. Valentinianus uralkodása idején (364 - 375) 
épült, és a IV-V. század fordulóján pusztult el. A négyszög-
letes épület 24,5 méter hosszú. Belseje 1,8 méter vastag 
falakkal három részre volt osztva. A külső falak vastagsá-
ga 2,05 méter.

ORSZÁGOS VÉDETTSÉG ALATT ÁLLÓ 

MŰEMLÉKEK

Pollack villa

Pollack Mihály a felesége révén birtokolt tahi préshá-
zát saját használatára építette át az 1810-es években ké-
nyelmes, padlófűtéses, emeletes, fedett erkéllyel bővített, 
hosszabb kényelmes, tartózkodásra alkalmas nyaralóvá. 
Később öröklés folytán az Unger családra szállt. A gonddal 
válogatott ősfákkal körülvett parkban lévő épület jellegét 
tekintve eredetileg klasszicista, a XIX. század második fe-
lében eklektikus stílusban átépítették. 

Egyemeletes, délre loggiával bővített villa, nyugati ol-
dalszárnyában pincegádor, szabad oszlop által hordott 
négy csehboltozattal fedett tér a XIX. század elejéről, 
ahonnan bejárat nyílik a dongaboltozatos pincébe. A pin-
cegádorban Pollack Mihály hatalmas tölgyfából faragott 
szőlő sajtója áll faragott díszekkel és „MP 1815” névbe-
tűkkel illetve évszámmal. Ugyanitt több figurális hordófa-
ragvány található a XIX. század elejéről.

Volt Kernstok villa 

Úgynevezett alpesi villa, faszerkezetes tornáccal, a XX. 
század fordulója táján épült.

3.3 | Országos védettség alatt álló műemlékek
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Pollack Mihály síremléke és kriptája 

Pollack Mihály, a magyar klasszicista építészet kiemel-
kedő képviselőjének síremléke a tahitótfalui katolikus te-
metőben található.

A romantikus stílusú, 1857-ben készült síremléket Ybl 
Miklós tervezte, a kriptát eredetileg feliratos bronz szar-
kofág fedte, mely eltűnt, az 1954-es helyreállítás óta kő-
lap zárja. A három lépcsőfokkal kiemelt szarkofágon álló 
öntöttvas keresztet két oszlopköteg fogja közre, tetején 
timpanonnal. A terrakotta Krisztus-szobor fej eredetileg a 
Pollack család síremlékét díszítette. 

 

  

Pollack Mihály szüreti háza 

Szabadon álló egyhelyiséges téglalap alaprajzú épület.
Földszintes, sátortetős, új cserépfedéssel ellátott te-

tőzet. Elől négy dór oszlop tartja a bejárat előtti tornác 
gerendázatát. A veranda falán a bejárat mellett egy-egy 
füzérdíszes dombormű található mélyített falmezőben.

Református templom

A református egyház első temploma 1716-ban épült, 
majd 1748-ban ugyanazon a helyen a következő, hason-
ló építési mód szerint és méretben. A harmadik – a mai 
templom – 1801-1805 között épült. A klasszicista temp-
lom fallal lekerített kis dombon áll. Középtornyos hom-
lokzatán egy-egy mélyített faltükör és enyhén előlépő 
faltükrös rizalit. Középen egyenes zárású kapu, finoman 
faragott későcopf stílű szárnyakkal, fölötte szegment 
ablak. Széles párkánya a rizaliton gyámsoros, oromfal-
háromszögeinek sarkain egy-egy nagy kő váza, a tornyon 
négyzetes ablak. A torony osztópárkánya fölött körben 
sarokpilaszterek között négy, félkörös harangablak, majd 
órapárkány órákkal. Háromszorosan párnázott, levágott 
élű, obeliszk idomú bádog sisak, amelyet a régi copf stí-
lű sisakformáinak megtartásával 1900-ban ismét meg-
újítottak. A templomtest oldalfalain nagy faltükrökben 
négy-négy szegment ablak, egyenes zárófal, kapujának 
szemöldökkövében az 1883-as évszám olvasható.

Országos védettség alatt álló műemlékek | 3.3 3.3 | Országos védettség alatt álló műemlékek
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Katolikus templom

A klasszicista templom a falu két főutcája között kiala-
kult téren helyezkedik el.

1801. december 30-án áldották meg az első ideiglenes 
templom alapkövét, mely épület vályogból készült, fa ha-
rangtoronnyal. 1802-ben Lösch János óbudai építőmester 
készített terveket a plébániához és a tótfalui templomhoz, 
majd 1806-ban újabb terveket rajzolt a plébániához. Az 
alap- és metszetrajzokon már az építendő iskola tervét is 
feltüntette. 1813-ra készen állt a kőből és téglából készült 
boltozott templom.

Az 1831-es tűzvész után a templomot megújították. 
1900-ban a tető újra leégett. Homlokzati tornya visszalép. 
A két kiemelt falmező között szemöldökpárkányos, egye-
nes záródású bejárati kapu található, fölötte szegmens-
íves kórusablakkal. Széles, ereszes főpárkánya fölött két 
egyszerű oromfalháromszög között, körben mélyített fal 
faltükrökkel és osztópárkánnyal díszített, négy félkörös 
harangablakkal ellátott torony látható tagolt és sokszögű 
bádog sisakkal. A hajó mindkét oldalán két-két szegmens 
íves ablak van, balról a sekrestye. Szűkebb keresztméretű 
szentélye rézsűs falakkal csatlakozik a hajóhoz, egyenes 
záródású. Faragott kő nyíláskeretek, magas lábazat, vé-
gigfutó ereszpárkány és cserép héjazat jellemzi.”

HELYI VÉDETTSÉG ALATT ÁLLÓ 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
  

Tótfalu – településközpont

 Az egykori településmag területe a két templom kör-
nyezetében alakult ki. Tótfalu településrész település-
szerkezete a műemlék klasszicista református templom 
dombját körülölelő halmazos elrendezésű. A Váci révtől 
vezető út becsatlakozásánál alakult ki a mai főtér, a Hő-
sök tere, és fejlődött ki a „kétutcás” településrész: Béke 
utca –Dózsa György utca. A halmazos település utcáit az 
épületek fésűs elrendezése jellemzi. Az oldalhatáron álló 
beépítés az idő során néhol zártsorúvá alakult. 
 Jellegzetes épülettípus az utcára merőleges nyeregte-
tős, hosszú, nyitott tornácos kő- és faoszlopos paraszt-
ház. Az oromzaton tradicionális két faragott keretes, 
kétszárnyú kapcsolt gerébtokos ablak, a bejárati ajtó és 
padlásszellőző lyukak vannak. Jellegzetesek a nagy zárt 
kapuk és a szépen faragott kőkeretes kiskapuk. A tető-
fedés eredetileg (a tűzvész óta) minden esetben égetett 
agyagcserép volt. 
 Az utcaképek egységesek, karakterük megőrizendő. 
Ezek a településképi értéket képviselő épületek teljes körű 
kiemelt védelmet élveznek, a védelem megőrzéséhez az 
önkormányzat évente pályázat útján anyagi forrást is rendel.
 



28 | Tahitótfalu Tahitótfalu | 293.4 | Helyi védettség alatt álló eltérő karakterű területekHelyi védettség alatt álló eltérő karakterű területek | 3.4

Tahi – Pataksor, borpincék

A korabeli metszeten látható, hogy a Tahi oldalon né-
hány villa kivételével csak a pincesor épületei álltak. A 
Pataksor épületei a XIX. század első felében épültek, 
szorosan egymás mellé. Az oromfalas, utcára merőleges 
homlokzatok valószínűleg eredetiek. A partfal fokozatos 
omlása miatt a házak többsége életveszélyes állapotú. 

„Frida”villa

Tótfaluban a gát mögötti árterületen áll a „Frida”villa, 
nevét egykori lakójáról Gombaszögi Frida színésznőről 
kapta. Árkádíves megtámasztású támfallal védett kilá-
tó teraszával már az 1906-os hangulatképek is láttatják 
a majdani (1922) Frida villa előzményét. A neves tragika 
Gombaszögi Frida és férje Miklós Andor vásárolták meg 
és alakították át mozgalmas társadalmi életvitelüknek 
megfelelően az épületet. Az igényes tégla mellvéd mö-
gött sétány, díszkert és hangulatos tornáccal ellátott bő-
vítmény épült. A kalandos életű színésznő még láthatta a 
sarokbástyából kiemelkedő zászlótartót és a főhomlokzat 
egyedi palóc-barokk díszeit. Az eredeti homlokzat mára 
teljesen eltűnt, az épület több átalakításon esett át, az 
1970-es években a KISZ Központi Művészegyüttes ven-
dégháza volt, ma magántulajdonban lévő lakóház, nagy 
része üresen áll. 

Tahi - villaépületek 

Az 1800-as évek elejétől kezdődött a nagykertes villák 
építése. A villaépületeket módos, főleg fővárosi családok 
építették nyaraló céljára. A sajátos karakterű épületek 
nagy fedett verandákkal néznek a kedvező tájolás felé, 
mindegyik villa épületet értékes növényállományú nagy-
kertek ölelik körbe.

A lakott villák szépen gondozottak, nemrég állította 
helyre tulajdonosa a Herman Ottó utca 1. szám alatti szép 
szecessziós villaépületet. 

A Szent István utca 696 hrsz. alatt áll a szokatlanul ut-
cafrontra épített szép arányú védett villaépület. Mindkét 
épület és kertjeik is helyi védettség alatt állnak. 
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 A Móricz Zsigmond utcában található a Kőnig villa. Ta-
hitótfalu egyik legrégibb, a képeslap tanulsága szerint va-
lamikor jobb időket megélt, romos állapotban lévő épülete. 
Részletes története a 2015. évi májusi Községi Tájékozta-
tóban olvasható..

Pollack Mihály fia, Sándor 1870-ben vásárolta meg, 
tervezője ismeretlen. Az épület funkcionálisan és elrende-
zésében is kihasználta a lejtős telek adottságait. A hegy 
felőli oldalon alápincézett, ezáltal un. félszint-eltolásos 
megoldással az elő- és hátsókert közti átjárást biztosító 
közlekedőből, melynek része a lépcsőház is, a belső tér 
áttekinthető, de lehetőség van az intimebb rész - pl. te-
tőtéri helyiségek - megközelítésére. Jellemzően két, egy-
mást keresztező tetőzet adott módot a csapos /tiplifás/ 
fafödémmel lefedett tetőtér megvilágítását szolgáló ol-
dalszárnyakba épített ablakoknak. A pince fölött „porosz-
süveg” boltozatú, ma is stabil födém készült, a lépcső (po-
fagerendás, kétkarú) még mindig járható. Az elhanyagolt 
kertben még fellelhetők a látványos terasz lépcsőelemei, 
és a lábazat - műhelyben készített - darabjai még látha-
tók. A falazatok lepencei téglát is tartalmaznak, de a nyí-
lásáthidalások csak díszítő elemek, akárcsak a nyomok-
ban fellelhető neoklasszicista stukkó-díszek, melyek a kor 
hangulati, stiláris részei voltak.

Az elhanyagolt épületet – valaha – egy látványos és 
igényes park ölelte körül.

 

A Majláth villa a Móricz Zsigmond utca 968 hrsz. alatt ta-
lálható. Története a 2013. évi márciusi Községi Tájékoztató-
ban olvasható. 

A Majláth villaként emlegetett nyaralót az Almásy család 
építtette 1900 körül. Ma is használt nevét a 20-as években 
kapta, miután Majláth Mihály vásárolta meg, aki a DKW au-
tógyár magyarországi képviselője volt. A háború után álla-
mosították a villát, a gazdasági épületek és a hozzá tartozó 
földterület az akkoriban alakított, rövid életű Kossuth TSZCS 
használatába került. Ezt követően sokáig gyógyszerész ott-
hon volt, majd néhány évig gyermekotthonként működött, 
végül ismét magánház lett. 

A képekről megállapíthatjuk, hogy a villát többször átala-
kították. Sokat őriz az épület ma is a Majláth „korszakból”. 
Ekkor a praktikum mellett, a megjelenést hangsúlyozva, 
klasszicista elemek gazdagították a villát. Számos építésze-
ti-gépészeti újdonság is alkalmazásra került. A kastélyszerű 
épülethez reprezentatív kert, szökőkút, kovácsoltvas kerítés, 
személyzeti lakások, parányi kegyhely (kápolna) is tartozott. 
Volt teniszpálya és garázs is. A villa a rendszerváltás után a 
község tulajdonába jutott, majd eladásra került. Az új tulajdo-
nos, a mindössze kb. 300 nm-es épületet felújította, bővítet-
te. A kerítést és a kaput is restauráltatta.  

Karátsonyi kapu
A kovácsoltvas kapu érdekessége, hogy a Karátsonyi csa-

lád budai, Krisztina körúton állt, XVIII-XIX. században épített 
palotájából származik. A palotát 1938-ban lebontották. Az 
épületegyüttes néhány tartozéka megmenekült. Így a díszes 
kovácsoltvas bejárati kapu is, amit Majláth Mihálynak sikerült 
megszerezni, és itt Tahiban felállítani. A kovácsoltvas kaput 
Benedek István helyi kovácsmester állította helyre. Az ő keze 
munkáját dicséri a faluban sok kerítés, többek közt a Hősök 
tere szobra és a katolikus templom körüli. 

3.4 | Helyi védettség alatt álló eltérő karakterű területekHelyi védettség alatt álló eltérő karakterű területek | 3.4
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Tótfalu – Öreg református kis temető (079 hrsz.)
Az egyik legidősebb sírkő 1806-ból való, míg a legutol-

só temetkezés az 1950-es években történt. A sírkövek 
legtöbbje igen igényes kőfaragó munka. Méretük, alakjuk, 
megmunkálásuk tükrözi annak a kornak a stílusjegyeit, 
melyben fölállították őket. A dekoráció leggyakoribb hor-
dozója a sírkő legfelső részébe vésett növényi ornamen-
tika.

A vésett szövegek a legidősebb sírköveken szűksza-
vúbbak - van rá példa, hogy csak az elhunyt nevét s ko-
rát tüntették fel -, mint a „fiatalabb darabokon”, melyeken 
hosszabb, búcsúztató sorok emlékeznek az egykor élt 
„sírkő tulajdonosra”.

Tótfalu – zsidó temető (2155 hrsz.)
A község belterületén lévő temető elhanyagolt állapot-

ban van. A falu zsidó közössége a II. világháború áldozatá-
vá vált, azóta nem is temettek senkit a temetőbe.

A rendbetett s gondozott régi református illetve zsidó 
temető emlékeztetne arra a sokszínű – különböző vallású, 
kultúrájú – közösségre, mely Tahitótfaluban egymás mel-
lett létezett.
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TAHITÓTFALU TÖRTÉNETE

Tahi puszta neve a Thah személynévből ered, egy ideig 
a Rosd nemzetségből származó Thah család ősi birtoka 
és nyilván lakóhelye volt. A XIII.-XIV. századi hiteles for-
rásokban csak királyi emberek nevében szerepel. 1237-
es oklevél említi a Rosd nembéli Dénest, aki a szigettel 
szemben Thahon lakott. 1407-ben Thahot is azon falvak 
között sorolják fel, amelyeknek tizede a visegrádi várhoz 
tartozott. 1439-ben a király Thah János fia, Pál magtalan 
halálával rászállt a Thah birtokot Pekri Demeter fia, Mik-
lós fiai, Franknak, Péternek és Imrének adományozta. 
1447-ben a Pekriek a Thah birtokot a benne levő Szent 
István templom kegyuraságával együtt István szentta-
mási prépostnak és testvérének, Bothos Péternek adták 
örökbefogadás útján. Beiktatásuk ellen a Thahot már 
1446-ban is elfoglaló Leánfalwai Miklós és Péter ered-
ménytelenül tiltakozott. Thah 1467-ig Bothos Péter és 
testvére, István (1459-től dömösi prépostként szerepel) 
birtokában maradt, ekkor a Rosdi család támasztott 
igényt a birtok felére, de az továbbra is Bothos Péteré és 
testvéréé volt. 1478-ban Bothos Péter fiai, Thah István 
és Illés két részre osztják Thahon levő birtokukat. 1513-
ban Tahi Márton és gyerekei eladták tahi házukat az 
alatta lévő pincével együtt Tahi Jánosnak. 1542-ben Tahi 
Ferenc zálogul kötötte le itteni részbirtokát.

Thah a törökkor elején válhatott lakatlanná, az 1546., 
1559. és 1562. évi defterekben egyaránt pusztaként 
szerepel. 1628-ban Esterházy Pál vette meg Thah pusz-
tát. 1659-ben az óbudai uradalom részeként Zichy István 
kezére került. 1766-ban a kincstár peres úton visszasze-
rezte. Határát Tótfalu pusztájaként a XIX. századig külön 
tartották nyilván.

Templomára csak a fentebb már idézett 1447. évi 

adatot ismerjük. Feltárás hiányában nem állapítható 
meg, hogy a Thah család várának is tartott épületma-
radványok milyen épületből származnak.

Tótfalu a XIII. század második felében keletkezett, 
neve szlavóniai eredetű betelepülőkre enged következ-
tetni. Első okleveles említése 1439-ből való, ekkor egy 
thahi birtokbeiktatáson volt tanú Thotfalusi Gergely. 
1447-ben ugyancsak thahi birtokügyben szerepelnek 
a falu lakói, köztük Mátyás, Thothfalw bírája is. A török 
megszállás idején szultáni hászbirtok lett, a visegrádi 
náhijéhoz tartozott. 1546-ban 8, 1559-ben 40, 1562-
ben 36 lakost 28 házzal írtak össze a defterek. 1588-ban 
Pilis megye adólajstromában 7 portával szerepel. 1592-
ben úrbéri szolgáltatásként 8 ft-ot fizetett a komáromi 
uradalomnak. 1609-ben a király a váci főkapitánynak 
adományozza, akinek adóztatási kísérlete ellen a falu 
már az előző évben tiltakozott. 1624-ben 8 ft úrbéri szol-
gáltatást fizet, 1626-627-ben 4 1/2 portával írják össze. 
1628-ban a falu megvásárolja a szomszédos puszta 
faluhelyet, Szentpétert és Váradot. 1633-1634-ben tí-
márbirtok, a török defter 12 házzal írja össze. A magyar 
összeírásokban 1639-ben 2 1/2, 1647-ben 2 portával 
szerepel. A törökkor végén a megye egyik legnépesebb 
települése, 1695-ben is 2 portával írják össze. 1659-ben 
Zichy István kezére került, 1685-ben 50 sessióval (job-
bágytelek) a Zichy család tulajdona. A kincstár 1766-ban 
peres úton visszaszerezte, koronabirtokként az óbudai 
uradalom része. 1715-ben 45, 1720-ban 41 háztatásról 
vannak adatok. 

1770-es úrbérrendezéskor 52 24/32 úrbértelket írtak 
össze. 1773-as hivatalos összeírás (Lexicon Locorum 
regni Hungariae Populosorum anno 1773 officiose 
confectum) szerint Tótfaluhoz 2058 hold szántó, 400 
hold szőlő, 25 hold kert, 499 hold rét, 1102 hold legelő,  

1522 hold erdő, összesen 5606 hold mezőgazdasági te-
rület tartozik. Külön említik Tahit - urasági kocsmával a 
váci átkelőnél - a Kecske, a Martuska, a Torda és a Váci 
szigetet.  „Lakosai hajóvonatatással és hajóslegényke-
déssel szoktak kenyeret keresni.” E mellett rozs-, szőlő-
és gyümölcstermelése jelentős, miként arról Fényes Elek 
is ír geográfia művében: „Homokos határa főleg rozsot 
terem, van több duna-malma, révje, halászata. Duna 
jobb partján Tahi nevű pusztát bírja: szőlőhegy, erdő, 
kevés szántóföld.  Szőlőhegye különös jóságú fejérbort 
terem. Lakosai Pestre hajókon sok cseresznyét s gyü-
mölcsöt és kenyeret hordanak. Bírja a korona. „Az itteni 
borászat jelentőségét mutatja, hogy 1857-ben, az első 
magyarországi gazdasági kiállításon a tahi borok díjat 
nyertek.

Tótfalu református papjairól az 1626 és 1652 közötti 
időből vannak adataink. Az anyakönyv 1739-től maradt 
fenn. A római katolikus templomot 1813-ban építették. A 
19. sz. második felétől Tahi mint üdülőhely vált egyre is-
mertebbé. 1900-ban kapta a Tahitótfalu nevet. A falu két 
részét összekötő híd 1914-ben épült meg. Az 1838-as és 
az 1876-os árvízi pusztítás mellett az 1900 júniusában 
majd az egész települést elhamvasztó tűzvész tartozik 
Tahitótfalu fekete krónikájához.
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A község első említése a XIII., illetve a XV. századból 

„Thah” (1237) és „Thotfalw” (1439) néven történt. A török 
megszállás végén Tótfalu egyike volt a vármegye legné-
pesebb helységeinek. A századfordulón hatalmas tűzvész 
következtében Tótfalu a lángok martalékává lett.

Tahitótfalu két külön település volt. A mai községnek a 
szigeten lévő része - a korábbi Tótfalu – a Kis-Duna bal 
partján nyúlik hosszan, míg a jobbparti Tahi, mint ország-
út menti település a pincékkel teleszórt szőlődombokra is 
felkúszik.

A település első térképe az 1700-as évek második fe-
léből származik, az I. katonai felmérés tartalmazza. A tér-
képről jól leolvasható, hogy a településmag már kialakult, 
és térségi kapcsolatai is megegyeztek a maiakkal.

A szigeten keresztül vezetett út – a két révet összeköt-
ve - már a jelenlegi helyén létezett és világosan felismer-
hetőek az észak-dél irányú, településeket összekötő utak 
vonalvezetései is.

A Tahi oldalon szőlőművelésű területeket ábrázoltak az 
erdők illetve a hegyek aljáig, beépítésük még nem kezdő-
dött meg. A szigeten még a tagosítás előtti állapotok lát-
hatók, többszörösen felosztott földrészletekkel.
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A XIX. század első felében már egyértelműen láthatók 
a település belső, ma is jól felismerhető közterületei és 
funkcionális tagozódása. (II. katonai felmérés). A lakóterü-
letek és a szérűskertek azonosíthatók. A település a kör-
nyék legmagasabb területein helyezkedik el, oly módon, 
hogy a gyakori árvizek ne okozzanak kárt az épületekben, 
kertekben.

A határrendezés még nem történt meg, de az utak 
nyomvonala véglegesnek tekinthető és jól érzékelődik Vác 
hatása. Megerősödött a két rév közötti útvonal.

A Duna vonzereje és a páratlan látványú táj, a mobilitás 
növekedésével a hegyek pihenéssel, üdüléssel kapcsola-
tos funkciójának erősödése a XIX. század második felében 
és a XX. század elején formálja át az addig alapvetően me-
zőgazdasági – erdőgazdasági hasznosítású tájat.  

A harmadik felmérés már a tagosítás utáni időszakban 
ábrázolja a település környezetét, véglegesen rögzül-
tek a településközi utak. Megjelenik a hajóállomás, kellő 
részletezettségű a településbelső, a ma is élő eredeti te-
lepülésmag. Ugyanebből az időszakból származik a tele-
pülés kataszteri térképe, amin részben beazonosítható az 
eredeti épületállomány is.

Az 1900-as tűzvész pusztítása miatt nem állítható, 
hogy az itt ábrázolt épületállomány zöme megegyezik a 
ma is láthatóval, de feltételezhető, hogy a véglegesen ki-
alakult beépítési formák és telekhasználat miatt az épüle-
tek elhelyezkedése rögzült annyira, hogy az eredeti helyén 
illetve zömmel az eredeti falak felhasználásával épülhe-
tett újjá a falu. Feltételezhető, hogy az épületállomány 
zöme legalább 80-100 éves.
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A település életében komoly változást és fellen-
dülést hozott az első állandó híd, ami 1912-14 között 
épült a szentendrei Duna-ágon. Az Almásy híd a kor-
nak megfelelően acélszerkezetű volt. A II. világháború 
végén, 1944-ben felrobbantották.

Újjáépítése 1947-ben megtörtént, majd 1978-ban 
készült el a ma is létező vasbeton szerkezetű Tildy 
Zoltán híd. Az első híd emlékét régi helyén egy darabja 
őrzi. A híd névadójának a tahi hídfőnél állított méltó 
emléket a település. 

A Tahi hídfőt 2000 óta  Vadász György építész 
„hídvigyázók” szobrai őrzik.

Napjainkig Tahitótfalu legjelentősebb települési 
változásait két tendencia határozta meg. Egyrészt 
a Dunakanyar üdülőterületei hihetetlen dinamikával 
kezdtek fejlődni. A kezdeti elszórt értékes villák és 
nyaralók után az erdők és a Duna közti hegyoldalt tel-
jes egészében elfoglalták az új üdülőterületek, ame-
lyek fokozatosan, de egyre inkább lakóterületté ala-
kulnak, az üdülőnépesség is tavasztól őszig állandó 
népességként van jelen a településen. 

Másrészt a XIX. század végétől a Fővárosi Vízmű-
vek olcsó parti szűrési kutak által elkezdte a szigeten 
az ivóvíz kitermelést. A Vízművek kútjai szinte telje-
sen körbezárják a szigeti településeket. A kijelölt víz-
bázis védelmi területek Tótfalu településrészt teljes 
egészében, Tahi településrészt is nagymértékben le-
fedik, ezt a tényt az építkezéseknél adottságként kell 
figyelembe venni.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI 
KARAKTERŰ TERÜLETEK 

LAKÓTERÜLETEK – ELTÉRŐ 

KARAKTERŰ TERÜLETRÉSZEK
  

Falusias lakóterületek 

A szigeten Tótfalu településrészen jól körülhatá-
rolható ófalu településmagja, ezen belül elhelyezkedő 
szórványos intézmények a három templom, az iskola 
és a Hősök tere környéke, a faluközpont. Tahi legré-
gebbi védett épületegyüttese a Házas-patak mellett 
húzódó pincesor. 

A pincesor épületei a XIX. század első felében épül-
tek, szorosan egymás mellé az Pataksor utca két 
oldalán. Az utca felől oromfalas, kéttengelyes hom-
lokzatok a jellemzőek, az épületek pincéi több helyen 
benyúlnak a felső utca telkei alá. A folytonosan om-
ladozó löszfal problémát jelent és veszélyezteti az 
épületek állagát. 

Az ófalu településszerkezete mintegy két évszá-
zaddal ezelőtt kialakult, azóta sem változott a lénye-
gét tekintve. Napjainkig jórészt megőrződött az ere-
deti utca és telekrendszer, természetesen kiegészülve 
a XX. századi beépítésekkel. A jelenlegi állapotban is 
jól lehatárolható az eredeti településmag. Ez a terület 
helyi területi védelem alatt áll. Utcáit oldalhatáron álló 
tornácos épületek fésűs elrendezésben, legtöbbször 
előkert nélkül adják. A XIX. század végén és a XX. szá-
zad elején ez a típus kamraépülettel egészült ki, így 
zártsorú hajlított házzá alakult. Ma a kamraépületek 
és a zártsorú házak egy részét kisebb üzletek, butikok 
és más szolgáltatások foglalják el.

4 4.1 | Lakóterületek – eltérő karakterű területrészek
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Kertvárosi síkvidéki lakóterületek 

Kertvárosi síkvidéki karakterű, tervezett szabá-
lyos párhuzamos utcahálózatra fűzött, közel azonos 
teleknagyságú telkeket tartalmazó területek mindkét 
településrészen megtalálhatók.

Tahiban a Móricz Zsigmond utca és 11-es út köz-
ti Tormarét területét széles a Dunával párhuzamos 
utcahálózat jellemzi, a 80-as években felparcellázott 
terület beépítése ma is folyamatos zömében a kor íz-
lésének megfelelő „mediterrán” jellegű épületekkel.

Tótfalu védett területét keletről határoló a Bajcsy- 
Zsilinszky utca és a Gábor Áron utca közötti lakóterü-
let déli része a 90-es években került felparcellázásra, 
az Erdélyből menekült magyarok letelepedésének 
segítésére. Szabályos párhuzamos utca hálózatra fű-
zött, 700-1000 m2 méretű telkek alkotják. A korban 
és stílusban eltérő épületek jellemzően oldalhatáron 
állóak, egy, vagy két szintesek, vagy földszint és te-
tőtér beépítésűek, a terület beépülése napjainkban is 
tart. A védett településrésztől délre a Duna-parton az 
Alsókáposztás területe fokozatosan alakul át üdülő-
területből lakóterületté.

Kertvárosias hegyvidéki lakóterületek  

A Tahi-hegyoldal jellemzően üdülőterületből fokozatosan átalakuló lakóterületei. 
Tahi beépítettsége a 60-as, 70-es években indult el, kezdetben a belterületi telkekkel 
rendelkező tótfalusi családok gyerekei kezdtek el itt építkezni, ezzel párhuzamosan fel-
erősödött a főváros irányából a betelepülés. Kezdetben csak nyaralókkal, majd egyre 
inkább lakóépületekkel népesült be a kiváló panorámával rendelkező terület.

A Tahi hegyoldalt és az Ereszvények lakóterületét változó keresztmetszetű szabá-
lyozatlan meredek, több helyen partfalba vágott utcák, változó méretű és alakú telek-
struktúrák jellemzik. Sok igényesen felépített lakóépület ellenére a hegyoldalnak nem 
alakult ki egyedi építészeti arculata. Sok ház nem illik a környezetbe, vagy, mert nem 
vette figyelembe a hegyoldalon való építkezés alapvető szabályait, vagy a hazai hagyo-
mányoktól eltérő külföldi példákból ollózva valósította meg álmai otthonát. A hegyre 
vezető szűk utcák és a partfalak karbantartása folyamatos feladat. A Farkasverem te-
rületén a szabályozási terv szerint kiszabályozott utak kialakításáig korlátozott építési 
lehetőség miatt nem kezdődött el a beépítés. Itt lehetőség adódik még egységes beépí-
tési terv alapján egyedi arculatú „minta” lakóterület létrehozására.  
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INTÉZMÉNYTERÜLETEK 
  
A Tahi településrész nagyrészt önkormányzati tulaj-

donú egybefüggő intézményterülete a tahi hídfő környe-
zetében helyezkedik el. Itt bevásárló központon kívül ok-
mányiroda, vendéglátó és szolgáltató üzletek találhatók, 
ez a helyszíne a hetente megrendezésre kerülő termelői 
piacnak, az évente megrendezésre kerülő Eperfesztivál-
nak, és a kihajtás, behajtás ünnepnek, a Vasárnapi Vá-
sárnapnak. A 11-es út menti önkormányzati területen 
fog felépülni az új egészségház, valamint a mentőállo-
más és a tűzoltóság. 

Az ófalu központjában a Hősök tere köré csoporto-
sulnak a kisebb üzletek, és a nagyobb léptéke ellenére 
is a faluképbe illeszkedő élelmiszer áruház. A település-
központhoz kapcsolódik 1,5 ha önkormányzati területen 
a falu kulturális és közösségi központja, a Sportcsarnok, 
Népház, Faluház, étterem és főzőkonyha épületegyüt-
tese. Itt található a közösségi összefogásból épült „falu 
kemencéje”, mely a helyi rendezvények fontos szereplője.

Intézményterületek | 4.2 4.2 | Intézményterületek
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NAGYKERTES VILLÁK TERÜLETE 
  
A századfordulón módos családok által épített villák Tahi-hegyoldal legrégebbi sajá-

tos karakterű épületei. A háború után államosított épületek ma magánkézben vannak. 
A sűrű tulajdonos váltásokon átesett villák jelentősen átépültek, de többségük még őrzi 
eredeti architektúráját. A villaépületek egy része lakott, ezek a tulajdonosok jóvoltából 
szépen karbantartottak, mint pl. a Herman Ottó utca 1. alatti szecessziós villaépület. A 
lakatlan épületek sajnos fokozatosan pusztulnak, mint a Kőnig villa jobb sorsra érde-
mes értékes épülete. Az épületeket valamikor szép parkok vették körül, az évszázados 
faegyedek ma is fellelhetők, a villakertek az épületekkel együtt helyi védettség alatt 
állnak.

GAZDASÁGI TERÜLETEK
  
Tahitótfalu gazdasági területei a szigeten a Vác és 

Pócsmegyer felé vezető utak mentén alakultak ki. A 
technológiákból következő nagyobb épülettömegek-
kel nem könnyű feladat a falu léptékéhez és a tájhoz 
való alkalmazkodás. Fontos a megfelelő anyaghasz-
nálat, a jó arányú rendezett nyílászáró elhelyezés, a 
nem túl hivalkodó, nem fénylő szín megválasztása, 
különösen a tetőfelületeken. A növénytelepítésekkel 
takart zárt kerítés, a telekhatárok menti 3 szintes nö-
vénytelepítés rendezetté teszi az utcaképet.

Nagykertes villák területe | 4.3 4.4 | Gazdasági területek
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KERTES HEGYVIDÉKI TERÜLETEK
  
Bogonhát dűlő, Felsőhegy dűlő, Hosszúmező dűlő, 

Külső Nyulas dűlő, Villám dűlő. Tahi településrész egy-
kori zártkertjeinek nagy része az 1986-os rendezési 
tervben belterületbe került. A DINP által védett erdők 
és a lakóterület között azonban néhány zártkerti rész 
megmaradt, melyek tájképi megjelenése átmenetet 
képez az egyre sűrűbben beépülő lakó és az erdőte-
rületek között. A területet nehezen megközelíthető 
változó méretű szabálytalan, néhol szalagszerű tel-
kek jellemzik.

ÜDÜLŐTERÜLETEK
  
Tahi 11-es út és a Duna közti, nagyvízi meder által érintett területek. Az árvízvédelmi 

töltést a 11-es út vonala határozza meg. A terület beleesik a Duna levezető sávjába. Az 
építendő épületek padlószintjét a Duna mértékadó árvízszintjéhez képest 1,0 méterrel 
magasabban kell kialakítani, ami az adott terület magassági viszonyai miatt 3-4 mé-
teres lábakra állított épületkialakítást eredményez. A területen lakóépületet nem lehet 
építeni, a meglévő épületek sem minősíthetők át lakóépületté.

Üdülőterületek | 4.5 4.6 | Kertes hegyvidéki területek
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KERTES SÍKVIDÉKI TERÜLETEK
  
Tótfalu három nagy volt zártkerti területe két 

tömbben helyezkedik el, ezek az Alsó-Tordák dűlő, 
Szentpéteri dűlő, Jóság dűlő és Jóság csücsök. Ezeket 
a területeket változó méretű szalagszerű „nadrágszíj” 
parcellák, változó beépítettség és többcélú hasznosí-
tás jellemzik. A zártkertek többsége vegyesen üdülési 
és termelési funkciót lát el, egyes településrészeken a 
lakófunkció is megjelenik. 

KÜLÖNLEGES LOVASTANYÁK 

TERÜLETE
  
A lótartás Tótfaluban évszázados hagyomány, melyet számos sportegyesület, 

egyéb civil szervezet, lovarda ápol. A Nemzeti Vágta előfutamainak négy alkalommal 
szolgáltak helyszínül tahitótfalui lovastanyák. A Szentendrei-sziget egészén több mint 
70 km lovaglásra alkalmas földút található, melyek összefüggő hálózatot alkotnak. 

A Váci révhez és Kisorosziba vezető utak mentén több lovarda létesült, melyek a 
lótartáson és tereplovagláson kívül vendéglátásra is berendezkedtek, lovas túrákat, 
lovas oktatást, versenyeket rendeznek.

Kertes síkvidéki területek | 4.7 4.8 | Különleges lovastanyák területe
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ERDŐTERÜLETEK
  
Tahitótfalu erdősültségi aránya meghaladja az 

országos átlagot. Az erdők nagy része a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park által védett erdőterület, kisebb részük 
a vízbázis védelmét szolgáló véderdő. A tahi erdők 
kirándulóforgalma jelentős, ami a főváros közelsé-
gének, valamint a táj szépségének köszönhető. A Vö-
röskő-szikla kedvelt kirándulási célpont, ahonnan az 
egész településre és a Dunára kilátás nyílik. Jelentős 
erdőterületek találhatók a Duna ágak part menti sáv-
jaiban, ahol védett ártéri ligeterdő maradvány foltok 
keverednek a Fővárosi Vízművek által védelmi célból 
telepített ültetvényekkel.

Különleges lovastanyák területe | 4.8 4.9 | Erdőterületek
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VÍZMŰ TERÜLETEK
  
A főváros vízellátásában döntő szerepe van a 

Szentendrei-szigeten található vízbázisnak, amely 
kiváló minőségű ivóvízzel látja el Budapestet, már a 
múlt század eleje óta. 

A vízművek Tahitótfalu területét érintő területfog-
lalása 1958-ban kezdődött. A vízmű kutak foglalják el 
a szigeti Duna-partok közel felét. A vízmű kutak belső 
és külső védőövezetei, valamint a hidrogeológiai vé-
dőövezetek által lefedett területek az építkezésekre 
és a mezőgazdasági termelésre vonatkozóan is ko-
moly korlátozásokat jelentenek.

GYEPTERÜLETEK
  
A gyepterületek nagy része Tótfalu északi részén, 

a Pankúti-réten és a Kecske-szigeten található. Ezek 
a területek a Duna-Ipoly Nemzeti Park által védett 
értékes természet közeli gyepek. Jelentős ártéri ka-
szálórétek húzódnak a folyópartokhoz és a vízmű 
kutakhoz közel, a vízgazdálkodási területeken belül. 
A gyepeket főleg legelőként és kaszálóként haszno-
sítják.

Gyepterületek | 4.10 4.11 | Vízmű területek
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AJÁNLÁSOK HELYSZÍN
  
Egy meglévő környezetbe tervezett épület helyszínének kiválasztása gondos mérlege-

lést igényel. A helyszín kiválasztása során figyelembe kell venni a történelmi előzményeket, 
a ház és a táj kapcsolatát, a benne élők igényeit, beleértve a gépkocsi használat, energiafel-
használás és közúti kapcsolatok kérdését is. Építési elképzeléseinket már a helyszín kivá-
lasztása során célszerű egyeztetni az önkormányzat főépítészével, tisztázva, hogy a helyi 
építési szabályzat biztosít-e lehetőséget az általunk kívánt épület megvalósítására. Fontos, 
hogy jól felmérjük komfortigényeinket és lehetőségeinket, s olyan helyet válasszunk, amely 
nem csak álmainknak, de életmódunknak is megfelel, s összhangban van az elvárásainkkal. 
Igaz ez akkor is, ha új lakóépületet szeretnénk építeni, vagy a régit felújítani, átalakítani, de 
akkor is, ha pihenés céljára tervezünk nyaralót. Ilyen szempont lehet például, ha egy jó pano-
rámájú, de nehezen megközelíthető helyre szeretnénk építkezni, ahol számolni kell az evvel 
járó életmódbeli nehézségekkel. De ugyanígy mérlegelendő, ha egy kialakult, hagyományos 
utcaképbe tervezünk házat, ahol az adott környezethez szükséges minél jobban illeszked-
nünk. 

Az új épület elhelyezése során más és más telepítési szempontot kell figyelembe venni:
- ha egy élő település történelmi utcába tervezünk,
- ha egy új parcellázású területre építünk,
- ha a település átalakulóban lévő hegyoldalára építünk,
- ha a meglévő beépítéstől független birtokközpontot hozunk létre.
 A rosszul elhelyezett épület rontja a településképet, a tájképet, és negatív pél-

dát mutat. Ugyanakkor a gondos tervezéssel olyan épület is létrehozható, ami tiszteletben 
tartja a hagyományokat, reflektál azokra, és nem csak összhangban van a táj karakterével, 
de jó példát mutat más építtetőknek is. 

TELEPÍTÉS
  
Az építési telkek településen belüli elhelyezkedése, tájolása és fizikai paraméterei 

megszabják a telken való épület elhelyezését. 
A hagyományosan kialakult beépítés meghatározza az új épület helyét és beépítési 

módját. Új épület elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a környezetbe való harmonikus 
illesztésre, a terület védettségére, valamint a megfelelő tájolásra.

5 5.1 | Helyszín
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Tótfalu védett falusias lakóterülete
  
A történeti településrészen a lakóépületek telepíté-

se utcavonalra elhelyezett oldalhatáron álló, mely he-
lyenként zártsorúvá fejlődött. Az utcafront tartásával 
egységes utcakép jön létre. A hátrébb húzott nem me-
rőlegesen telepített épületek megbontják az utcaképet. 
Új épület elhelyezésénél vegyük figyelembe a meglévő 
épületek előkertjeit, arányait, tömegét.

Tahi hegyvidéki kertvárosi lakóterületei
  
Hegyvidéken különös figyelmet kell szentelni a terepviszonyoknak és a telek domborzatá-

nak. A jól elhelyezett lakóház kihasználja a meglévő adottságokat és belesimul a tájba. A nagy 
talajmunka, akár kiemelni vagy feltölteni kell, drága és feltűnővé teszi a házat. A Dunakanyarra 
panorámás hegyoldal nagy előnye, hogy az épületekből messze ellátni, de ennek következté-
ben az ott elhelyezett épületek is több helyről láthatóvá válnak. 

Lejtős hegyoldalba a táj megváltoztatása nélkül is lehet építkezni a hagyományos szőlőhe-
gyi présházak mintájára. A völgy felé forduló két szint magas, a kilátás felé oromfalas, alul pince, 
felette többnyire típus faházak. Átépítésük során a pinceszint megtartása mellett érdemes az új 
épülettel is ezt a kialakítást követni. Arra kell törekedni, hogy az épület minél jobban belesimuljon 
a tájba, és minél kevesebb növényzet kivágása váljon szükségessé. 

A terepre való illesztésnél nem megfelelő, ha a terepre nagy bevágással vagy kiemeléssel 
helyezzük el a házat, nem illeszkedve a terepvonalhoz. Kerüljük a nagy bevágásokat, földkieme-
léseket. A kivájt terület helyreállíthatatlan sebet ejt a tájban.

Kerüljük a feltöltéseket, a kiemelt sík teraszok építését! Ezek feltűnőbbé teszik az épületet.
A terepre való illesztéskor törekedjünk arra, hogy minél kevesebb földet kelljen megmozgat-

ni. A földegyenleg elve szerint a kiemelt és feltöltött föld mennyiségének azonosnak kell lennie. 
Erősen lejtős telekre építsünk szinteltolásos házat. Lejtős és sík terepen egyaránt figyelembe 
kell venni a telek geometriáját. Szabályos alakú telkeken a telekhatárral párhuzamos épület el-
helyezésére kell törekedni. Igazodni kell a telek lejtési viszonyaihoz. A ház illeszkedjen a terephez, 
ne a telek a házhoz.

Tanyás területek, lovardák

A beépítésre szánt területeken szabadon állóan, szellősen, átláthatóan, az egyes funkci-
ókat külön épületben elhelyezve telepítsük be az udvarunkat. Az egyes funkciók különböző 
magasságú és fesztávú épületeket igényelnek, így célszerű azokat elkülönítve megjeleníte-
ni. Kerüljük az összeragasztott különböző funkciókat egy épületbe sűrítő elrendezést, mert 
e különböző magasságú és szélességű épülettömegek egybeépítése zavaros épülettöme-
get eredményez. Törekedjünk az épületek tájba illesztésére, az egyes épületek természetes 
anyagokból és hagyományos formaképzéssel készüljenek.

Tahi és Tótfalu síkvidéki kertvárosi  
lakóterületei

  
A szabályos utcák mentén felparcellázott területe-

ken a kijelölt, az elő, oldal és hátsókert méretét megha-
tározó építési hely köti az épületek elhelyezését, azon-
ban a már kialakult utcaképhez való illesztést alapvető 
szempontként kell figyelembe venni. Azonos tömegű, 
az utcavonaltól egyenlő távolságra elhelyezett épületek 
egységes utcaképet alkotnak. Az eltérő tömegű, épüle-
tek megbontják az utcakép egységét.

Telepítés | 5.2 5.2 | Telepítés
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ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, SZÉLESSÉG, TETŐ HAJLÁSSZÖG

Tótfalu védett falusias lakóterülete
  
Tótfalu ófalu településrészén a védett épületek épületmagassága, szélessége közel azo-

nos, az újonnan beépülő épületeknek ehhez a magassághoz igazodnia kell. Természetesen 
az új igények manapság mások az 1900 körül kialakult épületekhez képest, de aki ide költö-
zik, annak evvel tisztában kell lennie, és alkalmazkodnia kell a kialakult hagyományos épí-
tésmódhoz. Tetőtér beépítés esetén fontos az utcai homlokzat léptékének és nyílásainak 
megtartása, az udvar felé a kor igényeinek jobban megfelelő, a hagyományosnál nagyobb 
nyílás is nyitható.

Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak. Az eltérő magasságú épüle-
tek alkalmazásával megbomlik az egységesség. 

 
A hagyományos épületek tetőhajlásszöge 40-45 fok közötti, az ennél meredekebb, vagy 

enyhébb hajlásszögű tető nem illeszkedik az utcaképbe. Ófalu homlokzatainak többsége 
utcára néző oromfalas kialakítású, új épület utcai homlokzata is csak ennek figyelembe 
vételével alakítható ki, keresztszárnyat csak az utcától minimum 3,0 méterrel hátrahúzva 
helyezzünk el.

Az épületek szélessége is közel azonos, új épület építésénél az utcával párhuzamos épü-
lettömeg szélessége ne legyen több 7,5 méternél.

 
Az utcai homlokzatok hagyományosan kettő vagy egy ablakosak, esetenként tornác-

bejárattal. Új épület utcai homlokzat kialakításánál törekedjünk a tömör és áttört felületek 
arányának egyensúlyára, kerüljük a nagy nyílásokat, ne nyissunk garázskaput az utcára, és 
semmiképp ne helyezzünk el erkélyt az utcafrontra.

Tahi és Tótfalu síkvidéki kertvárosi 
lakóterületei

  
Tótfalu síkvidéki kertvárosi lakóterületei többségük-

ben beépültek, a kialakult építészeti arculatot az 1950-
es és 1990-es évek között épült lakóépületek építészeti 
ízlése határozza meg. Tahi Tormarét területe újabb par-
cellázású, napjainkban is fokozatosan épül be. Mindkét 
településrészt megfelelő szélességű szabályos utcahá-
lózat jellemzi, melyek rendezettsége határozza meg az 
egyes utcaszakaszok utcaképét. Új épületek elhelyezé-
sénél elsődleges szempont a meglévő szomszédos épü-
letekhez és a kialakult utcavonalhoz való alkalmazkodás.

Új épület építési helyen belüli elhelyezésénél alkal-
mazkodjunk az utcában már kialakult előkert méretek-
hez.

A már kialakult lakóterületeken az épületek magas-
sága közel azonos, kerüljük a magasabb épület kialakí-
tását.

Igazodjunk a kialakult épületmagassághoz.

A kialakult lakóterületeken a tetőformák változato-
sak, a tetőgerinc iránya, a tetőhajlásszög mértéke vagy 
a tetőforma tagoltsága is változatos, de a tetőfelület 
látványa megjelenik építészeti elemként, így a lapostető 
elhelyezése különösen kirívó és zavaró. 

Épülettömeg, magasság, szélesség, tető hajlásszög | 5.3 5.3 | Épülettömeg, magasság, szélesség, tető hajlásszög
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Tahi hegyvidéki kertvárosi lakóterületei
  
Tahi hegyoldalban való építkezésnél az új épület elhelyezésénél a szomszédos épüle-

tekhez való alkalmazkodáson túl figyelemmel kell lenni a megfelelő tájolásra, az adott te-
repviszonyokra, valamint a kilátás és rálátás követelményeire is. Az új épület magassága 
ne lógjon ki a környezetében található épületek magasságából. Vegyük figyelembe a már 
meglévő épületek kilátási viszonyait, igyekezzünk megőrizni a szomszédok panorámáját is.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdeké-
ben az újonnan épülő házak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek. 

Eltérő magasságú épület alkalmazásakor az utcakép nem egységes. Alacsonyabb ma-
gasságú épület létrehozásakor is eltérő képet kapunk. 

 
Az alaprajz és tetőforma kialakításánál egyaránt törekedjünk az egyszerűségre. A túl 

tagolt épülettömegen sok a lehűlő felület, a bonyolult tető csomópontok kialakítása épü-
letszerkezeti hibákat generál.

GÉPKOCSIK ELHELYEZÉSE
  
A telken belül lakásonként minimum egy gépkocsi 

elhelyezése kötelező, de figyelemmel arra, hogy nap-
jainkra egy-egy családban több gépkocsi is van, ezek 
elhelyezéséről gondoskodni kell. Különösen fontos ez a 
hegyvidék szűk utcás területeinél, ahol az utcán a meg-
állás nem is lehetséges. De ugyanilyen fontos a szabá-
lyos szélességgel kialakított utcák esetében is, mert az 
utcán elhelyezett gépkocsik akadályozzák az útkarban-
tartási munkálatokat.

Az előkertben elhelyezett gépkocsi beálló ajtaja ne 
nyíljon közvetlenül az utcára, és lehetőleg áttört felületű 
legyen. 

 
Lejtős terepen megengedett a támfalgarázs kialakí-

tása, melyek jelentős hatással vannak az utcaképre. A 
támfalgarázs fölé 1,5 méter magas kerítés elhelyezése 
szükséges, és a kapuk szélessége ne legyen több 6,0 
méternél.

Épülettömeg, magasság, szélesség, tető hajlásszög | 5.3 5.4 | Gépkocsik elhelyezése
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ZÖLDFELÜLETEK
  
Tótfalu védett falusias lakóterülete

Az ófalu több évszázada megőrzött településszerke-
zete a szűk utcákkal , kisebb terekkel kevés zöldfelületi 
lehetőséget rejt magában.

A legtöbb utcában nincs elegendő hely fasor telepí-
tésére. A ház- és kerítésfalak mentén évelő növények, 
egynyári virágok és kisebb termetű bokrok telepíthetők.

Amennyiben elegendő hely adódik fa ültetésre figye-
lembe kell venni a légvezetékeket is, mert alájuk fa ülte-
tése nem javasolt a szűk utcákban. Összességében az 
épületek méretéhez a kisebb termetű fák illeszthetők. Jó 
lenne folytatni a körtefa ültetési hagyományt.

Zöldfelületek | 5.5.1 5.5.1 | Zöldfelületek
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MÁLYVA KALIFORNIAI KAKUKKMÁK 

UTCABÚTOROK

PETÚNIA



66 | Tahitótfalu Tahitótfalu | 67

Tahi és Tótfalu síkvidéki kertvárosi 
lakóterületei

Jellemzőek a szélesebb utcák, ezért a járdán és az út-
testen kívül van hely a zöldfelületi sáv elhelyezésére is. A 
fák ültetésénél itt is figyelembe kell venni a légvezetéke-
ket, ami alá inkább ne ültessünk fát vagy csak nagyon kis 
méretűt. Ahol légvezeték nem található, ott a közepes 
vagy kisméretű fák ültetése ajánlott.

A járda és a kerítés közötti sávban a védett falusias 
lakóterületnél meghatározott növények alkalmazhatók, 
kiegészítve a modern díszfüvekkel. Nagyon szépen mu-
tat, ha a ház előtt nyírt gyepfelület van egységes fasor-
ral.

Tahi hegyvidéki kertvárosi lakóterülete

Az erdőhöz közeli területek tartoznak ide, ezért az ut-
cafásításnál és a kert fásításánál az erdőben is megta-
lálható fákat javasolt alkalmazni. A cserjék már lehetnek 
az egyéb díszkertekre jellemzőek. Kerülni kell a hazánk-
ban nem őshonos, egzóta örökzöldeket, amelyek nem 
illenek ebbe az erdei környezetbe.

Zöldfelületek | 5.5.2 5.5.3 | Zöldfelületek

FÁK: HÁRSFA

DÍSZFÜVEK: VIRÁGOSNÁD (MISCANTHUS) 

MOGYORÓFA

ÖRÖKZÖLD ZABFŰ (HELICTOTRICHON)

GÖMBJUHAR

TOLLBORZFŰ (PENNISETUM) 

UTCABÚTOROK ÉVELŐK: BAZSARÓZSA

FÁK: CSERTÖLGY

CSERLYÉK: SOM

BERKENYE

FAGYAL

KÚPVIRÁG

KISLEVELŰ HÁRS 

OSTORMÉNBANGITA

BÍBOR KASVIRÁG 
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JÓ PÉLDÁK 
ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK

6
ÉPÍTETT RÉSZLETEK

  
„Az ördög a részletekben lakozik” A hagyományos épületek szerkezete és részletképzé-

sei (eresz, nyílászárók, vakolatdíszek, kerítés, stb.) jól mutatják, hogy stílustól függetlenül, 
miként lehet illeszkednie az új épületeknek a környék régebbi épületeihez. Legfontosabb a 
jó minőségű anyagok használata. Kerüljük a műanyagokat és a bonyolult csomópontok al-
kalmazását. 

Kapuk, kerítések Tótfalun

A kapu rendszerint kocsi behajtóból és kiskapuból áll. Több típus fordul elő, melyeket 
elsősorban az épület beépítésének jellege határoz meg. Zárt kis és nagykaput –egy-egy 
kivételtől eltekintve- zártsorú vagy kamraépületes hosszúháznál láthatunk. Fésűs beépí-
tésnél rendszerint nyitott kő kapuszárak és fából vagy kovácsoltvasból készült kaputáblák 
jellegzetesek.

A míves kétszárnyú kapubehajtók a forma és a funkció egységét képviselik. A nagykapu 
mérete alkalmazkodott a szekerek méretéhez és a rakomány magasságához, a kő kapu-
oszlopokat kerékvetőkkel védték.  A külön cserepezett tetőkkel védett fakapuk keményfa 
ácsszerkezetek, kazettás vagy parkettamintás, helyenként gazdagon díszített betétekkel.

6.1 | Épített részletek
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A nagykapuk mellett „mindig van egy kisebb” a személybejárat céljára. Ezek önálló 
kapuépítményként mívesen kialakított kőkeretbe foglalt fa vagy fém szerkezetűek. 

     
     
Gyakran a tornác végén van a személybejárat. 

Két jó példa a meglévő környezetbe illő új kapukra.

Kapuk, kerítések Tótfalu | 6.1.1 6.1.1 | Kapuk, kerítések Tótfalu
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Tornácok

A magyar falusi építészet jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Tótfaluban az 
épület belső tereit az udvarral összekötő elemek falazott négyzetes vagy kerek kereszt-
metszetűek, de előfordul konzolos kialakítású és fa oszlopos tornác is.  

Kapuk, kerítések Tótfalu | 6.1.1 6.1.2 | Tornácok
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Ablakok

A homlokzaton elhelyezett ajtók, ablakok kialakítása be-
folyásolja az épület arányosságát, hangulatát, megjeleníté-
sét. A múltban az ablakok méretét és számát a rendelkezésre 
álló építőanyagok határozták meg, emiatt általában kicsik és 
a sarkoktól távol voltak. Az ablakok körül nagy tömör felüle-
tek alakultak ki meghatározva a nyílások és tömör felületek 
arányát, erős határozott megjelenést kölcsönözve a háznak. 
Ma ez a kötöttség nem áll fenn, inkább a nagyobb, szélesebb, 
eltérő formájú ablakok a jellemzőek, amik sajnos néha idege-
nül hatnak a homlokzaton.

Tornácok | 6.1.2 6.1.3 | Ablakok
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Kapuk, kerítések Tahiban

A kertvárosi területekre a természetes anyagokból épült áttört kerítések illenek. A leg-
szebb példák a falazott pillérek vagy faoszlopok közötti faráccsal, fa lécezettel, kovácsolt-
vas elemekkel, vagy egyszerű fém pálcázattal ellátott kerítések. Kerülni kell a nád vagy 
fémlemezborítást. A belátás megakadályozására sövénytelepítés vagy növénnyel befutta-
tás javasolt. A kerítéssel együtt mindig tervezzük meg a kukatárolót is. Kerüljük a bonyolult 
idegen formákat.

6.1.4 | Kapuk, kerítések Tahi

ANYAGOK, SZÍNEK
  
Az épület homlokzatának, tetőfedésének és nyílászárói-

nak színkiválasztása nagyban befolyásolja az épület esztéti-
kus megjelenését. A jól megválasztott színösszeállítás felöl-
tözteti az épületet. Kerüljük az élénk feltűnő színeket!

   
A homlokzati szín kiválasztásánál olyan halvány színeket 

válasszunk, amelyek a természetben is megtalálhatók! A fa-
lak festésére a fehéren és tört fehéren kívül a „földszínek” az 
agyag, tégla, terrakotta, szürke és a halványzöld árnyalatai 
javasolhatók. A nyílászárók színét is a természetben meg-
található színek közül válasszuk, itt már alkalmazhatók a 
sötétebb árnyalatok is. Fontos, hogy összhangban legyen a 
homlokzat színezésével.

  
Kerüljük az élénk, messziről virító színeket!

6.2 | Anyagok, színek
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JÓ PÉLDÁK 
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

7
KÖZTERÜLETEK

  
A közterületek rendezettsége minden szemlélő számára példamutató, és a kedvező 

településkép alapfeltétele. Fontos, hogy a köztéri burkolatok, utcabútorok és növényzet-
kiültetés egységes, a településképbe illő arculattal készüljön. Jó példák erre Tahiban a hídfő 
és a Tildy Zoltán emlékmű környékének kertészeti kialakítása, valamint a 11-es út menti 
buszmegállók és a vízelvezető árkok kő hídjai és a mellette lévő gondozott zöldfelületek. A 
közterületeken elhelyezett elektromos vezetékek tartóoszlopai, a belógó vezetékek telepü-
lésképileg zavaró hatást keltenek.  Védett területeken törekedni kell a meglévő légvezeté-
kek fokozatos föld alá helyezésére. 

7.1 | Közterületek
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Tótfaluban a Hősök tere és a megújult Kossuth Lajos utca mellett szépen gondozott a 
Trianoni emlékmű környezete is. A villanyoszlopokra évente kihelyezett muskátlik a gondos 
öntözésnek köszönhetően szemet gyönyörködtető elemei az utcaképnek. Az önkormány-
zat saját udvarának gondozottságával is jó példát mutat az ügyfelei számára.     

Közterületek | 7.1 7.1 | Közterületek
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UTCÁK NÖVÉNYZETE
 

  
     
 
     

Utcák növényzete | 7.2

FASOR, SÖVÉNY ÉS ÉVELŐK

UTCAI VIRÁGOSKERT

JÁRDA MELLETTI KESKENY SÁV

ÁRNYÉKLILIOMOK

7.2 | Utcák növényzete

SZÉLES UTCA

UTCAI VIRÁGOSKERT

SÖVÉNY

EGYNYÁRI NÖVÉNYEK
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HIRDETŐTÁBLÁK, CÉGÉREK, REKLÁMFELÜLETEK
  
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, 

mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat 
úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban a figyelem felkeltés a célunk, és 
nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utca-
képbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megte-
remtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel? A hirdetéseknél nem a méret és nem is a meny-
nyiség a lényeg. A hosszú távú gondolkodás az ízlésesen tervezett, igényes arculat mellett 
teszi le a voksot, mely bizonyítottan hozzájárul a kedvező, bizalmat ébresztő üzleti kisugár-
záshoz. Az épületekre helyezett hirdető táblák és vitrinek, cégtáblák, cégérek, falra festett 
felíratok, reklámok célszerűen egyedi tervezésűek. Azok méretét, formáját, elhelyezését, 
döntően az épület karaktere határozza meg. Nem a méret a lényeg! A reklám ne takarja el 
az épületdíszeket, tagozatokat. Adjuk meg a tiszteletet az épület nyílászáróinak, faragott 
kapuinak – ne ide helyezzük el a cégtáblákat, reklámokat.

Tahitótfalu ófalu történeti településrész területén önálló reklámhordozó nem helyezhető 
el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület tago-
zataihoz, nyílászáró rendszeréhez, anyaghasználatához. A település egyéb területein csak 
a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő 
anyaghasználat és az épület architektúrájához való alkalmazkodás.    

Hirdetőtáblák, cégérek, reklámfelületek | 7.3 7.4 | Napkollektor, napelem 

NAPKOLLEKTOR, NAPELEM
  
Hazánkban ma még az utólag, a tetőre rögzítő elemekkel felszerelt napkollektor, szolár-vagy 

fotovoltaikus berendezésekkel találkozunk. Ezeket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehe-
tő legtávolabb, lehetőleg a hátsókerti tetőfelületen kell elhelyezni. Célszerű azokat egy tömbben 
tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés nem szerencsés, mert megbontja a tető egységes, 
nyugodt látványát, és rendetlen hatást kelt. Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizá-
rólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg semmilyen irányba. Védett utcakép vagy 
homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó 
a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való telepítésük. Lapostetőn csak az attikafal takarásában 
(szükség esetén annak megmagasításával) helyezzük el az elemeket. A jövőt kétségtelenül egy-
részt szerencsésebb, de a fentiekkel azonos építészeti hozzáállást kívánó, épületbe integrálható 
(héjazat, homlokzat burkolat), másrészt a hatékonyság és fenntartás szempontjából is kívánato-
sabb napelem és napkollektor telepek jelentik.
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KLÍMABERENDEZÉS, RIASZTÓ, PARABOLA  ANTENNA, 

KÜLTÉRI EGYSÉGEK
  
A klímaberendezés kültéri egységeit ne az utcai homlokzaton helyezzük el! Keressünk 

számukra kevésbé hangsúlyos, takart és védett helyet: félreeső eresz alatt a homlokzaton, 
az épület melletti terepre telepítve és növényzettel takarva, vagy amennyiben a szabályzat 
megengedi, az oldalkertben. 

A riasztóberendezés külső egysége a legszebb homlokzatot is tönkre tudja tenni. Két-
ségtelen, hogy a legkevesebb gondolkodást és felkészülést igénylő, kézenfekvő megoldás 
a főhomlokzat közepére való elhelyezése, melynél sokkal esztétikusabb, és városképileg is 
szerencsésebb hely lehet az oldalhomlokzat, vagy egy takart, elburkolt helyzet is – hiszen a 
legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági szolgálathoz való közvet-
len kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában.

A parabola antenna elhelyezésére számos, az utcai homlokzattól távol eső hely áll ren-
delkezésünkre, látványával ne csúfítsuk el az utcaképet. Ideális hely lehet a hátsó homlok-
zat, a melléképület, a tető utcától távolabb eső felülete, vagy akár a kert egy takart szeglete. 
Ha a tetőre kerül, a tetősík fölé ne nyúljon ki egy méternél többet.

Amennyiben kültérre telepítünk hőszivattyú egységet, azt ne az utcai homlokzaton vagy 
a tető utcaképbe eső részére helyezzük el. Erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a 
műszaki szempontoknak is megfelelő védett hely: homlokzat takart része, az épület mel-
letti terepre telepítve és növényzettel takarva. A hely kiválasztásánál a településképi szem-
pontok mellett a kifújó oldalra vonatkozó kellemetlen hő- és zajhatásokat is figyelembe kell 
venni.

 

  
     
 
     

Klímaberendezés, riasztó, parabolaantenna, kültéri egységek  | 7.5

Készült Tahitótfalu Község megbízásából a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan
Polgármester: Dr. Sajtos Sándor

Főépítész: Körmendi Judit
Szerzők: Körmendi Judit, Rédai Erika

Grafikai tervezés: Almássy Csaba
Fotók: Almássy Csaba, Marton Fanni, Rédai Erika, Újlaki Anikó

Köszönetet mondunk a dokumentáció összeállításához nyújtott segítségért: Benedetti Tibornak, Béres Gabriellának, Budai Mihálynak, 
Horváthné Csörgő Andreának, Urbánné Dr. Rácz Veronikának, Turi Attilának, Vaczó Zoltánnak és Ziller Richardnak.

Felhasznált források:
www.tak.lechnerkozpont.hu

www.tahitotfalu.hu

Tahitótfalu 2017. 


