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1. BEVEZETÉS

Mi az, amitől hívogató egy városrész?
Miben rejlik egy kellemes lakókörnyezet titka?
Mitől vonzó egy utca, míg a másik nem?
Miért mondjuk egy házról, hogy szép?
Fontos, hogy az otthonok, házak, a szűk értelemben vett életterünk a településeinken egy élő és élettelen szövetet alkossanak. A települési lét és az épített környezettel való összhang a XVI. kerületben már kialakult, ezért fontos a
településkép, arculat megtartása, illetve annak további javítása.
A XVI. kerület, azaz a Fejlődő Kertváros (Cinkota, Mátyásföld, Sashalom, Rákosszentmihály, Árpádföld) kertvárosias, nyugodt arculatához, a településképébe illeszkedő új épületek megjelenése a lakosoknak és a kerületnek egyaránt érdeke, hiszen az itt élők magukénak érzik a főváros ezen részét, illetve
a kerület magáénak érzi lakosait. A rendezett, szép lakókörnyezet és a települési identitástudatot, a közösség aktivitását, össztartását, az ingatlanok
értékét is növeli.
De kinek mit jelent a szép? Általában a tulajdonosok elégedettek saját lakókörnyezetükkel, az otthonuk eléggé kifejezi a saját személyiségüket. Így
tekintve a ház tehát önkifejezési forma, amellett közügy is.
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A kerület épített öröksége
sajátos, az egyedi településkarakter erőteljes meghatározó eleme a változatos építészeti kialakítás,
mégis egységes nyugodt
az arculata. Ezen adottságok megőrzése fontos cél.
Az egyedi településkarakter, a megőrzött történetiség egyre jobban
felértékelődő adottsága a
településeinknek. A történeti hagyományok tisztelete a főváros ezen részében (annak ellenére, hogy
külső kerület, nem a világörökség része) fokozottan jelen van, hiszen mind
épített értékek, mind történelmi események terén
jelentős emlékeink alakultak, zajlottak itt.
Az egyedi, kellemes arculat kedvezően befolyásolja a kerület megítélését,
közvetve erősíti annak
gazdasági pozícióját, javítja a lakosság életminőségét. A kerületben folyamatos a fejlődés, számos
utca, közterület és épület
megújult, újul éppen. A
XVI. kerület a főváros élhető, családközpontú kerülete.
Index
1.

1. BEVEZETÉS
Szemléletformáló
dokumentum, mely,
felhívja a figyelmet a
településkép szépségeire és
a településkaraktert alkotó
részletek összefüggéseire

A kézikönyv célja
Jelen kézikönyv a XVI. kerület, azaz a Fejlődő Kertváros bemutatásán túl a
szépségeinek ismertetésén át tárja fel az épített környezet értékeit. Célja,
hogy a kerület jelenkori és jövőbeni lakosságának felhívja a figyelmét a meglévő településkép szépségeire, hogy olyan házat tudjon építeni, a meglévőt felújítani, átalakítani, hogy a kerület nyugodt, természetközeli arculata hosszú
távon is megmaradhasson. A kézikönyv szemléletformáló jellegű dokumentum,
mely a környezetünkben található apró szépségeket foglalja csokorba, egyúttal felhívja az értékek általános jelenlétére a figyelmet.
Fontos, hogy gyarapítsuk értékeinket, illeszkedjünk a településkép, településkarakter kialakult rendszeréhez! Mindezt úgy tegyük, hogy a saját egyéniségünket tükrözzék az építési szándékkal, a megvalósítással kapcsolatos részletek; az épület egésze a környezeti arculathoz illeszkedő, de élhető megoldást
biztosítson a településnek és a tulajdonosnak egyaránt.
A kézikönyvben található ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, csupán az értékekre irányuló figyelemfelkeltés, az adott városrész karakteréhez
illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.
Jelen kézikönyv „nyílt”, tovább bővíthető, ahogy az élet is folyamatos. Ha
egy új, szép épület létesül, vagy újabb arculati jellemzők alakulnak az idő
elteltével, az ajánlások és a bemutatott példák bővíthetők, akár cserélhetők.
Különösképpen igaz ez a XVI. kerületre, hiszen a családi házas területeken
lassan, de folyamatosan változik az épületállomány.
Index
2. − 4 .
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2. A KERÜLET BEMUTATÁSA
A fejlődő kertváros
A XVI. kerület Budapest egyik elővárosi kerülete. A főváros keleti részén, a
Szilas-patak két partján, a Pesti síkság és a Gödöllői-dombság találkozásánál
terül el. Nyugatról a XIV., észak-nyugatról a XV. kerület, délről pedig a
X. és a XVII. kerület határolja. Keleti határán Nagytarcsa és Kistarcsa,
észak-keleti határán Csömör fekszik. Az egyes kerületrészek nevükben és
bizonyos jellegzetességeikben ma is őrzik az egykori településeket, melyek
összenövéséből alakult ki, majd 1950-ben Budapest részévé vált a mai XVI.
kerület: Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld, Árpádföld és Cinkota.
A kerület a különböző korosztályoknak egyaránt megfelelő otthont biztosít
(épített és természeti környezetben, valamint a funkcionális sokszínűség
területén egyaránt). A társadalmi élet igen aktív, a hagyományőrzés mellett
a hétköznapi életben is fontos szerepet játszik a kultúra. Többek között az
Erzsébetligeti Színházban kiállítások, zene és családi programok, tanfolyamok
és klubok is várják az odalátogatókat a színházi előadások mellett.
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Kertvárosi jelleg
– zöld kerület
A kerület kertvárosi jellegéből adódóan olyan városrész, amely a fővároson belül nyugodt, csendes, nagy
zöldfelületek által tarkított
lakóhelyet biztosít az arra
vágyóknak. Egyike Budapest három olyan kerületének, amely egészen a ’90es évek elejétől napjainkig
jelentős lélekszám növekedést volt képes felmutatni.
A XVI. kerület kertvárosi
karakterének megtartása a
helyi központi funkciók erősítése mellett fontos cél.

Index
5. − 7 .

2. A KERÜLET BEMUTATÁSA
A XVI. kerületben található a főváros legnagyobb tava, a védett
természeti értéket képviselő és
1997 óta fővárosi védettséget
élvező Naplás-tó. A tó a hozzá
tartozó környezetével együtt
a főváros második legnagyobb
természetvédelmi területe. Látogatható területének nagysága megközelíti a 150 hektárt és
három részből áll: Naplás-tó, a
Szilas-patak menti Alsó és Felső-láprét és a Cinkotai Parkerdő.
A Szilas-patak és környezete a
kerület meghatározó zöldfelületi eleme, mely egyfajta zöldsáv „gerincként” is funkcionál. A
terület a helyiek és a környékbeliek kedvelt kirándulóhelye,
kiváló pihenési és rekreációs lehetőségeket nyújtva az arra vágyóknak.

Index
8 . − 10 .

Megközelíthetőség - közlekedés
A kerület közlekedési rendszerének meghatározó elemei a sugárirányú útvonalak, melyek a főváros belső területének megközelítését biztosítják, illetve
a kerületieken túl az agglomerációból bejárók közlekedését is biztosítják
Budapest belvárosának irányába. A XVI. kerület a főváros elővárosi kerületeként térségi összekötő kapocsként szolgál Budapest belső területei és a keleti
agglomeráció települései között a Kerepesi út – Veres Péter út – Szabadföldi
út vonalon, míg a szomszédos kerületekkel helyi jelentőségű kisebb utakkal
tartja a kapcsolatot (Bökényföldi út, Szlovák út). Északnyugati határa közelében halad az M0 gyorsforgalmi út. Mind egyéni, mind közösségi közlekedés
tekintetében legfontosabb a 30. számú főközlekedési út, azaz a Veres Péter
út és annak folytatása, a Szabadföldi út. Ezen az útvonalon közlekedik a
H8-as és a H9-es HÉV is az agglomerációs települések és az Örs vezér tere
között. A településszerkezetet mai napig jelentősen befolyásoló eleme ez a
vasútvonal, melynek köszönhetően már az 1800-as évek végén vonzóvá vált a
terület a pesti lakosság számára, akkor még elsősorban a szabadidő eltöltése
céljából. A vasútvonal később a terület benépesítésében is alapvető szerepet
játszott.
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2. A KERÜLET BEMUTATÁSA
Hagyományőrzés − élő történetiség

A kerület legrégebbi településrésze Cinkota. A falu a XV.
század végén már fontos település volt a Pestről Hatvan
felé vezető országút mentén. A terület a mai napig hordozza a rurális hagyományait. Cinkota (fővárosi viszonylatban) jelentős külterülettel rendelkezik.

A XVI. kerület több településből (Cinkotából, Mátyásföldből, Sashalomból és Rákosszentmihályból)
alakult ki, melyek mára egységet képeznek, de eltérő történeti, kulturális hagyományokkal rendelkeznek. Ez az adottság még a folyamatosan fejlődő kertváros épített környezetében is meglátszik:
Ó-Mátyásföldön a villák, míg Ó-Cinkotán a tornácos házak, Rákosszentmihályon a közterület felé
forduló épületek a településszövet alkotóelemei.
A kerületet alkotó települések közül Mátyásföld fiatalnak
Az ábrákon csíkossal jelölt Árpádföld területe nem volt önálló település: eredetileg Rákosszentmi- számít. A terület parcellázása - magán kezdeményezéshály részét képezte, 1926-1933 között csatolták Cinkotához. Árpádföld- Cinkota (eredeti) határa re -1887-ben indult a Kerepesi úttól délre, egy évvel a
ma fontos része a kerületnek, mert számos új építkezés zajlott, zajlik jelenleg is a területen. Ár- HÉV üzembe lépése előtt. Villa-rendszerű építkezést írtak
pádföld hivatalos határa ma ugyan a Csömöri út, de jelen kézikönyv a történeti határt alkalmazza. elő, mely a terület arculatát a mai napig meghatározza. A
Mátyásföldhöz tartozó Centenáriumi lakótelep a tömeges
lakásépítés korszakának egyik lenyomata, de az egyik legSashalom
Cinkota és Árpádföld
élhetőbb lakótelep, összetartó közösségnek ad otthont.
Rákosszentmihály először a IV. Béla által 1259-ben kiadott
oklevélben szerepel A „Rákos mezején” összegyűlt rendek
itt ismerték el királynak Károly Róbertet, itt választották
kormányzóvá Hunyadi Jánost, itt kiáltották királlyá Hunyadi Mátyást. A török uralom alatt lakatlanná vált területet az 1873-as parcellázási térkép egységes négyzethálós rendszerben fedte le, az utcák a mai napig hordozzák
az ortogonális rendszert. A település kialakulását és fejlődését nagymértékben segítette, hogy 1893-tól lóvasúttal,
1911-től pedig HÉV-vonallal kötődött a fővároshoz.
Mátyásföld

Rákosszentmihály és Árpádföld

Sashalom a régészeti leletek tanulsága szerint szórványtelepülés volt már a honfoglalás idején. Modern kori
története a 19. században a mocsaras környezet lecsapolásával, valamint a „Cinkotai Nagyitcze” fogadó megvásárlásával kezdődött. Több mint fél évszázadnak telt
el a terület beépülésével, a telek-, és tömbméretek igen
változatosak.
A történeti településrészek számos kisebb részre oszlanak. Az egyes településrészeken belüli is jellemző az
eltérő történelmi, épített környezetbeli hagyomány jelenléte.
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2. A KERÜLET BEMUTATÁSA

Országos védelem alatt álló érték (műemlék)
Fővárosi védelem alatt álló érték
Helyi védelem alatt álló épített érték
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2. A KERÜLET BEMUTATÁSA
A XVI. kerület lakossága együtt él hagyományaival, őrzi épített és természeti
értékeit. A hagyományok ápolása nem csak a hétköznapokat szövi át, hanem
kiemelt események kereteiben is megemlékezik a kerület a történelmi eseményekről és a saját történetéről.
A XVI. kerületben a fiatalság, frissesség, aktivitás és a „régiség” szerves egységet alkot.
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Index
11 . − 13 .

2. A KERÜLET BEMUTATÁSA

Index
14 . − 18 .
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Annak ellenére, hogy a XVI. kerület egy viszonylag fiatal, rurális hagyományokkal rendelkező kerület, mégis rendelkezik bőven egyedi látnivalókkal, hosszú
múltra visszatekinthető épületekkel. Jelen kézikönyv a számos érték közül
csupán felvillant néhányat, hogy az épített örökség fontosságának szellemiségét átadja. Műfajából adódóan más célt szolgál, a jövőbe tekint, teljes körűen
nem mutathatja be a védett (és nem védett) értékeket. A kézikönyv a múltból
és jelenből táplálkozva ad javaslatot a jövőbeni építkezésekhez.

Gizella-kastély (Zsivora kastély)

A sashalmi Egyenes utca és Cziráky utcák találkozásánál lévő dombon fekszik
a Festetics-kastélyként is ismert késő barokk stílusú épület. Az 1790-es évek
végén a kastélyt gróf Festetics János József építtette. Az épület főhomlokzata földszintes (3+középrizalit+3 ablak), hátsó homlokzata egyemeletes, erkélyes (3+1+erkély+1+3 tengelyes). Négyoszlopos, nyitott tornácát felül rozettás
A XVI. kerületben országos, fővárosi és helyi védelem alatt álló épületek, fríz szegélyezi. A fríz feletti timpanonban koszorú veszi körül a Z.G., Zsivora
építmények is állnak. A Sashalom területén található Gizella-kastély (Feste- György monogramjának betűit. Az épület az 1990-es évekig mindvégig matics-kastély), valamint a cinkotai római katolikus templom és az evangélikus gántulajdonban volt, amikor is az önkormányzat privatizálta. Ezek után ismét
templom országos műemléki védettséget élveznek.
magánkézbe került, az új tulajdonos megközelítőleg korhűen helyreállította.
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Index
19 . − 20 .

3. ÖRÖKSÉGÜNK
Cinkotai evangélikus templom
A Rózsalevél utca 46. szám alatt található az eredetileg katolikus templomként építtetett épület. Az eredeti félkör alaprajzú templomot a XII. század
utolsó negyedében nyugat felé nyújtott, félköríves szentélyzáródású templomra bővítették, majd a XIV. században hasonló stílusban tovább építették.
A XV. század elején a bejárat elé gótikus tornyot emeltek. A XVII. században
a török megszállás alatt romossá vált. A templomot az 1709-ben Cinkotára
betelepített evangélikus tótok tették használhatóvá.
Cinkotai római katolikus
templom
A Batthyány Ilona utca és a Jövendő utca kereszteződésében
található a barokk templom,
melyet 1747-ben Beniczky Tamás építtetett Bűnbánó Mária
Magdolna tiszteletére. 1787-ben
Beniczky Ferenc restaurálta,
majd 1836-37-ben átépíttették.
A díszes, színes márványmintázatú, fából faragott barokk főoltár valószínűleg ekkor készült
a mai helyére. A Szent József
tiszteletére emelt mellékoltára
1687-ben Komáromban készült.
Az 1879-es villámcsapás utáni
újjáépítéskor a leégett barokk
toronysisakot Monospát József
váci ácsmester ideiglenes sisakra cserélte. Az 1920-as restauráláskor a sisakot hagymakupolára, majd 1945 utána a mai
csúcsos sisakra cserélték.
A szépen felújított szakrális létesítmény rendkívül jól tükrözi
a barokk stílusjegyeket.
Index
21 . − 22 .
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
A kerületben találkozhatunk néhány olyan épülettel, mely fővárosi védettség
alatt áll, illetve számos helyi védelem alatt álló épülettel is. Ezek szintén tovább erősítik a helyi identitástudatot az itt élőkben és tovább gazdagítják a kerület épített örökségét. Épített örökség minden településrészen (Rákosszentmihályon, Mátyásföldön, Cinkotán és Sashalmon is) nagy számban található.
Rákosszentmihály, Rákosi út 84.
Korábban községházaként is működött a villa, melyet mára igényesen és korhűen felújítottak.

Mátyásföld a százéves
platánok között megbú
jó szecessziós stílusje
gyeket magán hordozó
nyaraló- és villaépü
letekből álló kerület
rész, a századforduló elitjének kedvelt
üdülőnegyede volt. Az
1887-ben alapított üdü
lőtelep korának egyik
legnívósabbjai
közé
tartozott nagy telkeivel, teniszpályájával,
strandfürdőjével,
pi
henőparkjával. Annak
ellenére, hogy a II.
világháború utáni szovjet katonai főparancs
nokság nem kímélte az
arisztokrata negyedet,
több villaépület is átvé
szelte a viszontagságos
időszakot, közülük többet is korhűen sikerült
felújítani. A jellegzetes
kerületrész építészeti
stílusát elsősorban Paulheim József építésznek
köszönheti, kinek mell
szobrát ma is megte
kinthetik az arra járók
a róla elnevezett téren.
Mára a telekosztás sok
szor megváltozott, de a
villák jellemzően szabadon, nagy telken állnak.
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Index
23 . − 24 .

3. ÖRÖKSÉGÜNK
Mátyásföld egésze bővelkedik értékes
épületekben, de egy-egy utca kiemelkedő a településkép szempontjából.
Ilyen például a Pilóta utca is.
A villák díszesek, homlokzatuk jellemzően tagolt.

Koronafürt utca 31. – Májusfa utca 5.
Mátyásföld egyik legszebb szecessziós jellegű villáját 1905-ben építtette Dozzi
József, az olasz származású, neves szalámigyáros. Az épületet 2014-ben gondosan felújították.

Pilóta utca 19.
A kétszintes, eklektikus villát Paulheim József tervezte és építette veje,
Diósy Lajos gyógyszerész és annak
testvére, Diósy János vaskereskedő
részére 1905-ben. A villa falai között
olyan híres művészek fordultak meg,
mint Székely Bertalan, Lyka Károly és
Kisfaludi Strobl Zsigmond.

Index
25 . − 28 .
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Nem csak Mátyásföld, Rákosszentmihály is bővelkedik kiemelkedő építészeti
alkotásokkal.

Rákosszentmihály, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épülete

Rákosszentmihály, Rákosi út 131.
Rákosszentmihály legnagyobb kétszintes villáját Németh Zsigmond építtette
1891-ben. Az 1910-es években Bakay tábornok tulajdonába került és a köztudatban az ő nevével volt ismert. A 2000-es évek elején az épületet gondosan,
szépen felújították.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK

Mátyásföld, Diósy utca 27.
A Diósy utca 27. szám alatt álló villa jó példa az egyszerű anyaghasználatra
(egyszerű, sima fehér vakolat és sötétbarna fa). Az épület szépen felújított,
őrzi eredeti karakterét.
A villák közül sajnos nem mind őrizte meg eredetei jellegét.
Mátyásföld, Bökényföldi út 7. – Táncsics utca 5.
A szecessziós villát az 1890-es évek második felében Palágyi Kálmán építtette.
1906-ban Szőllősy Oszkárné vásárolta meg tőle, így a kapuzatot valószínűleg
már ő készíttette. Az épület Szőllősy villa néven vált ismertté.
A villa eredetei színezetét állapotát az alábbi korabeli képeslap őrizte meg
napjainkra.

Index
31 . − 32 .
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
A sarkokon sokszor a homlokzati tagolással és a tetőforma megválasztásával hagyományosan építészeti hangsúly került kialakításra
Rákosszentmihályon. Erre két jó példa az alábbi, azonos sarkon
található, szembenálló két épület.
Rákosszentmihály, Hársfa utca 56.és 58.
– Rákosi út 171. és 164.
1929-ben óvodának építette Kántor István sashalmi mester a Klebersberg-program keretein belül. A programban a Kós Károly tervezőcsoportja által központilag készített tervek alapján készült
az épület. A szemben álló épület tükörképe az előzőnek, de funkciójában eltérő: iskolának építették.

Rákosszentmihály, Hősök tere 12.
Rákosszentmihály szívében, a Hősök tere zártsorú beépítésnek eleme az art deco stílusú evangélikus templom. A templom előtti, nyüzsgő,
szépen felújított tömbtér a pihenni vágyók és a
tornaórán sportoló gyerekek élettere is. Az épületet 1934-ben ifj. Kollár Mihály cinkotai mester
építette.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Rákosszentmihály, Budapesti út 100. – Sándor u. 1-3.
Az Almásy-telepen az elsők között , 1893-ban építtette fel kétszintes villáját
Leheti István. A házat 2002-ben gondosan felújították, átépítették.

A kerület közterületein számos helyen találkozhatunk különféle emlékművekkel és szobrokkal, melyek szintén tovább gazdagítják a városrész arculatát.

Mátyásföld, Táncsics utca 4/A
A romantikusan historizáló villát az 1890-es évek közepén építette Steinschneider Károly, aki 1900-ban elhunyt. 1901-ben az özvegytől Hoffmann Jenő vette
meg. 1911-től az 1952-es államosításig Pikler Károly tulajdona volt. Böske-lakként is szerepelt a képeslapokon.

Index
36 . − 39 .
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4. ELTÉRô KARAKTERû TELEPÜLÉSRÉSZEK
Hagyományőrző kertváros
Sokszínű kertváros
Mátyásföldi villák
Modern kertváros
Falusias kertváros
Lakótelepek
Kisvárosias lakóterületek
Intézményi és különleges területek
Gazdasági jellegű területek
Egyéb, nem beépült területek

Az eltérő karakterű területek lehatárolása az épületállomány azonosságait, a településkép jelenkori arculatát vizsgálva
alakult ki. Az eltérő karaktereket a múlt,
a jelen és a jövő is befolyásolja.
Hagyományőrző kertváros, mint a kerület
többi részétől eltérő karakterű terület
jellemzően Rákosszentmihály, Sashalom
északi területein és Új-Mátyásföld területén fekszik. A hagyományőrző kertvárosban álló épületek sokszor közvetlen
kapcsolatban vannak a közterülettel,
előkert nélkül helyezkednek el telkükön.
A forgalmasabb utak, terek mentén a
beépítés besűrűsödik és a szabadon álló
épületek zárt, vagy csupán hézagokkal
tagolt sort alkotnak. Az épületek jellemzően a hosszanti homlokzatukkal tekintenek az utca felé.
A sokszínű kertváros elnevezésű karakter,
- azaz a klasszikus oldalhatáron vagy szabadon álló családi házak összessége - a
kerület több részén is előfordul: Sashalmon, Kisszentmihályon, Árpádföldön és
Cinkota Petőfi-telepi részén. Általában
jellemzi a kerületet a különböző építészeti korok tipikus épületállományának
lenyomata, de a sokszínű kertvárosban
ez a fajta változatosság hatványozottan
jelenik meg. Az utcák vonalvezetése a
különböző városrészek területén eltérő:
Petőfi-telepen és Kisszentmihályon ortogonális rendszerű, Sashalmon a főbb
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közlekedési nyomvonalakhoz igazodó,
míg Árpádföldön inkább a domborzathoz
igazodik, de jellemzően szabályos vonalvezetésűek.
A modern kertváros és a kisvárosias lakóterület Árpádföldtől délre terül el.
Mindkét karakterhez tartozó terület napjainkban folyamatosan épülnek be. A kisvárosias lakóterületen a nagy telken fekvő, csoportházas beépítés, a társasházak
dominálnak, a modern kertváros területén a nem rég épült újszerű családi házak, illetve néhol sorházak fekszenek. A
modern kertvárost a nagy alapterületű,
szabadon álló, de alacsony épületállomány jellemzi.
A falusias kertváros Cinkota területén
fekszik. A legkarakteresebb része Ó-Cinkota központja, ahol a korai falu megmaradt tornácos házai sorakoznak. A
karakter jellemző eleme az oldalhatáron
álló beépítés. A lakóépületek a hosszanti
telek belseje felé nyúlnak be.
A lakótelepek a rendszerváltás előtti történeti korszak tömeges lakásépítésének
szülöttei. A kerületben a lakótelepek is
igen élhetőek, játszóterek, intézmények
és zöldfelületek úsznak a lakóépületek
között.
A gazdasági, intézményi és különleges
területek is elszórtan helyezkednek el a
kerület egészében.

3. ELTÉRô KARAKTERû TELEPÜLÉSRÉSZEK
Az eltérő karakterű területek beépítési léptéke, telekstruktúrája és az épületek elrendezése is igen eltérő, amellett, hogy a jellemző épületformák tömege más-más képet mutat. Míg a falusias kertváros területén a hosszanti,
alacsony épületek, a modern kertvárosban az igen változatos alaprajzi formák
nagyobb területen fekszenek.

A településszövet legnagyobb alapterületű elemeit a gazdaági jellegű (ide értve a honvédelmi funkcióval rendelkező létesítményeket is) területek épületállománya képezi. Szintén nagy alapterületűek, de jellemzően sávokba rendeződnek a lakótelepek és a kisvárosias lakóterületek épületei. Ezek magasság
szempontjából is kiemelkednek a kertvárosias karakterű kerületek közül.

Hagyományőrző kertváros szövete
(Rákosszentmihály)

Sokszínű kertváros szövete
(Petőfitelep)

Falusias kertváros szövete
(Ó-Cinkota)

Kisvárosias lakóterületek szövete
(Árpádföld)

Mátyásföldi villák szövete
(Ó-Mátyásföld)

Modern kertváros szövete
(Árpádföld)

Lakótelepek szövete
(Centernáriumi lakótelep)

Gazdasági jellegű területek szövete
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Hagyományôrzô kertváros
A kerület lakóterületeinek jelentős részét teszik ki a hagyományőrző kertvárosias karakterrel bíró lakóterületek. Ide tartozik Sashalom Veres Péter úttól északra terjedő része, valamint Rákosszentmihály Budapesti úttól
északra lévő területének jelentős része a kerület nyugati és északi határától egészen a Szilas-patakig. Rákosszentmihály ezen részei (Almássy-telep,
József főherceg-telep, Szentgyörgy telep, Új-Mátyásföld) hozzávetőlegesen
a mátyásföldi villákkal közel egyidőben épült ki. A sokszínű kertvárosi területekhez hasonlóan ezekre a területekre is jellemző a változatosság, mind
az épületek mérete, tetőformája és a telkek beépítési módja tekintetében.
A sokszínű kertvárossal ellentétben ezeken a területeken kisebb alapterületű épületek állnak, telepítésük sűrűbb, több melléképülettel rendelkeznek. A jelentősebb, forgalmasabb útvonalak mentén (pl. Csömöri út) a lakófunkció mellett több kereskedelmi, szolgáltató funkciót tartalmazó épület is
megjelenik. Sokszor az épületek hosszanti homlokzata néz a közterület felé.

Jellemzőek a
hagyományos
villák a
területen

„Polgári
háztípus”

Ún. „posta
tisztviselői”
típusházak a
hagyományőrző
kertváros
területén
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A sokszínű kertvárosias területen
a családi házakon
belül (karakter
szempontjából)
igen változa
tos épületállo
mánnyal találko
zunk. Jellemzőek
a korábbi koc
kaházak és azok
változatai.

A területen
jellemző az
elmúlt pár évtizedtől folyamatosan épülő
családi házak.
A terület lassan,
de folyamatosan
változik.

Sokszínû kertváros
A XVI. kerület lakóterületeinek legnagyobb hányadát a sokszínű kertvárosias karakterrel bíró területek teszik ki. Sashalom Veres Péter úttól délre eső jelentős
része, Cinkota Újszász utcától délre eső része egészen Nógrádverőce útig, Mátyásföld keleti része szintén a Veres Péter úttól délre a Csinszka utca vonalától
ugyancsak a Nógrádverőce útig, valamint a kerület északkeleti részén Árpádföld
és Kisszentmihály lakóterületei is ebbe a kategóriába sorolandók. Ezeken a területeken jellemzően a rendszerváltás körüli családi házak építésének jellemzőit
figyelhetjük meg. Az egyes összefüggő területeken, tömbökben közel azonos
méretű telkek kerültek kialakításra. Az általában előkerttel rendelkező, szabadonálló vagy oldalhatáron álló beépítési módú telkeken, 1-2 szintes családi
házak állnak. A sokszínű kertvárosi karakterrel rendelkező területek összességében vegyes képet mutatnak, melyet a pl. az épületek eltérő tetőfedései is jól
tükröznek. A tetőformák igen változatosak a területen.

A folyamatos
változást
mutatják
a napjainkban
épült új
épületek is
Index
43 . − 45 .
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Mátyásföldi villák
Ó-Mátyásföld területe a századforduló elitjének kedvelt üdülőnegyede volt,
mely korának egyik legnívósabbjának számított a historizáló és szecessziós
stílusjegyeket magán hordozó villaépületeivel. Szerencsére ma is megmaradt
a patinás épületek jelentős része, melyek közül sokat sikerült korhűen felújítani az elmúlt pár évtizedben. A területre jellemző a nagyvonalú telekosztás,
a jelentős zöldfelületi mérték a közterületek értékes, idős fasoraival, széles
zöldsávjaival valamint a magántelkeken található több százéves fákkal, facsoportokkal. Mára sokszor a telkek, sőt még az épületek is megosztásra kerültek, DSC_0313
de összességében nem veszítette el a terület a jellegzetes adottságait. A terület utcarendszere ortogonális, de nem téglány, hanem közel négyzet alakú
tömbök alkotják.

Korhűen
felújított villa a
Mészáros József
utcában

A Mátyásföldi villák igen magas presztízsű kertvárosi területnek számítnak
napjainkban a fővároson belül.

Ma postaként
funkcionáló
villaépület a
Mátyás térnél

Villa a
Táncsics utcában
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Modern kertváros

A modern kertváros területén
a változatos
tetőformák és a
nagy alapterületű
családi házak
a jellemzők

A kerület egyik legfiatalabb lakóterülete. A kerület lakóterületeinek kis részét
teszik ki és egy összefüggő területként jelenik meg a Budapesti út – Bíztató út
– Kocsmáros utca – Bóbitás utca közötti területen. Nagy alapterületű, jellemzően 1-2 szintes, tetőtérbeépítéses, lapos vagy magastetővel tetővel készült,
többnyire újépítésű családi házak állnak itt. A telkek beépítési módja szinte
teljes egészében szabadon álló, elvétve találkozhatunk néhány ikres beépítési
móddal. A Bíztató úttól keletre, a Csobaj-bánya és a Budapesti út közötti terület
is szintén hasonló kertvárosias jegyekkel kezdett beépülni, de itt már több ikres
beépítési móddal találkozhatunk és épületenként több lakás is megjelenik, az
épületek kialakításánál a lapostető is gyakoribb. Ez a terület még tartogat magában lakóterületi fejlesztésre tartalékokat.

A modern építészeti megoldások
sokszor lapos
tetővel járnak
együtt

A modern lakóépületek között
a sokszínű
kertvárosi
épülettömegeket
idéző, de
többlakásos
épületek is
találhatóak.
Index
49 . − 51 .

25

4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Falusias kertváros
A falusias hangulatot idéző lakóterületek Cinkota kerületrészben a Szabadföldi
út két oldalán helyezkednek el, a valamikori Ófalu, Ilona telep és az Újfalu
területén. Cinkota a kerület legidősebb része, több mint 950 éves. A tatár és a
török dúlások időszakait kivéve, mindvégig lakott település volt. Több helyen
találkozhatunk keskeny, hosszú telkekkel, mely a korabeli parcellázás emlékét
őrzi. Különösen jól megfigyelhető ez a Georgina utca – Batthyány Ilona utca –
Vidámverseny utcák mentén. Ezen karakterű területek közé sorolt lakóterületek telkein általában előkerttel rendelkező, oldalhatáron álló beépítési módú
családi házak állnak, melyek nagyrésze földszintes kialakítású, de nem ritka a
tetőtérbeépítés sem. Az épületek többnyire a telkek mélysége felé, hosszanti
irányban nyúlnak el a telek oldalhatára mentén de a klasszikus „kockaházak” is
megjelennek elszórtan szabadon álló beépítési mód kíséretében. Elvétve találkozhatunk zártsorú beépítési móddal is pl. a Lapát utcában vagy a Lapos közben.

A falusias
kertváros
területén
a tornácos
kialakítás a
hagyományos
(leginkább
Ó-Cinkota területén)

Az épületek
jellemzően
oldalhatáron
állnak, de
előfordul ettől
eltérő (szabadon
álló vagy ikres)
beépítés
is elvétve

A fa és a fehér
színű vakolat
a hagyományos
Ó-Cinkota
területén
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Lakótelepek
A Centenáriumi
lakótelepen
található sétány.
A lakótelepek
jelentős
közösségi élettel
és nagy
zöldfelületekkel
rendelkeznek.

Üzbég utca
mentén álló
telepszerűen
létesített épület
részlete

Az 1960-as évektől egészen a rendszerváltásig zajló iparosított lakótelep-építés
településszerkezetileg és városképileg is meghatározó együtteseket eredményezett Budapest területén, így a XVI. kerületben is. A lakótelepek egyhangú
épületei között lévő zöldfelületek méretüket tekintve jellemzően nagyvonalúak
és vagy közterületek vagy közhasználatúak. A lakótelepek szintszáma magasabb
a kerületben megszokottól, jellemzően 4 és 11 szintesek. Meg kell jegyezni,
hogy a lakótelepek részeként, azzal egy időben kiépült intézményi funkciójú
épületek (iskolák, óvodák) alacsonyabb szintszámmal rendelkeznek. A kerület
legjelentősebb lakótelepe a Centenáriumi Lakótelep mely Budapest kialakulásának 100. évfordulójáról kapta a nevét. Hasonló karakterrel rendelkezik a kerület nyugati határán, a Körvasút sor mentén elhelyezkedő, kisebb méretű Szent
Korona lakótelep és az Egyenes utcai lakótelep is, csak úgy mint Mátyásföld
központi részén, valamint a Koronafürt utca – Újszász utca kereszteződésénél,
illetve a Sashalmon található Lándzsa utcai és Szentmihályon a Pálya utcai lakótelep.
Jelen kézikönyvben a lakótelep karakterű területek azonos besorolást kapnak,
attól függetlenül, hogy valójában (építésjogi szempontból ténylegesen lakótelepek-e, azaz) úszótelken állnak-e.

Jókai Mór utca
menti lakótelep
7, illetve
11 szintes
épületéRnek
részlete
Index
55 . − 57 .
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4. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Kisvárosias lakóterületek
A kerület méretéhez viszonyítva kis területen találkozhatunk ebbe a kategóriába sorolható lakóterületekkel. A Szilas-pataktól keletre fekvő, a Budapesti
út – Bóbitás út – Szakács utca – Ostoros út között elhelyezkedő terület intenzív
beépítésű, sorházas jellegű telepítéssel rendelkezik, tipikus kisvárosias hangulatot áraszt. A viszonylag új építésű területhez hasonló karakterrel bír a XV. és
a XVI. kerület határán található Terra Zebra Lakópark. A kerület kisvárosias karakterű területei sűrű lakóterületi gócpontokat alkotnak. Jellegzetességüket
az egymástól részleteiben, anyaghasználatában, színében, nyílászáróik kialakításában eltérő, mégis modulszerűen ismétlődő egységes megjelenés adja. Az
épületek kialakítására jellemző, hogy egy épületben több lakás kapott helyet.
Az épületek ezeken a területeken jellemzően 2-3 szintesek és általában tetőtérbeépítéssel rendelkeznek.
A sraffozott területek mutatják a ma még nem beépült, de várhatóan hasonló
jelleggel beépülő területeket.

A kisvárosias
területen a magas tetős
kialakítás
mellett a lapos
tető is
megjelenik a
modern
építészeti
megoldásokban

Az Olló utcában
a magas tető
gerincvonalának mozgatása
(oromfal
kialakítása)
teszi
változatossá,
mégis egységessé
az épületsort

A kisvárosias
lakóterületen
a több szintes
épületek miatt a
teraszok,
erkélyek az
épületek részét
képezik
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Intézményi és különleges területek

A Szerb Antal
Gimnázium
téglaépületének
részlete (Cinkota)

Az intézményi és különleges területek jellemzően nagy zöldfelülettel rendelkeznek, melyek valamilyen közösségi funkciót szolgálnak ki, a kerület funkcionális
sokszínűségét bővítik Ilyen pl. Ó-Mátyásföld jelentős zöldfelülettel rendelkező
központi területe a Budapesti Gazdasági Főiskola épületével és az Erzsébetligeti
Uszodával. Sajátos építészeti megjelenésével a környezetétől eltérő karakterrel
bír a 2011-ben felújított Sashalmi Piac is. Emellett mindenképp említésre méltó
a Cinkota falusias karakterű kertvárosi részének közepén található Batthyány
Ilona Általános Iskola területe is, és az egykori Ikarus gyártelep északi részén
elhelyezkedő Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola területe is.
Az intézmények, különleges területek a funkciójuknak megfelelően építészeti
szempontból is hangsúlyos elemei egy településnek, annak ellenére, hogy mindegyik egyedi megjelenésű. Kialakításuk során a magas építészeti minőség a település arculatát pozitívan befolyásolja és az adott funkció kihangsúlyozásának
eszköze is lehet.
A sraffozott területek mutatják a ma még nem beépült, de várhatóan hasonló
jelleggel beépülő területeket és a változás előtt álló temetőket.

A Budapesti
Gazdasági
Egyetem
Külkereskedelmi
Karának épülete
Mátyásföldön
A nemrégiben
megújult
Sashalmi Piac
számos
kereskedelmi,
szolgáltató
funkciónak ad
helyet, amellett,
hogy közösségi
térként is
funkcionál
Index
61 . − 63 .
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Intézményi és különleges területek

Repülőtér a
víztoronyból
nézve
Polgármesteri
Hivatal és az
előtte fekvő park

30

Mátyás tér télen

Temetők, mint
különleges
funkciók

Az intézmények
nem csupán ezen
az eltérő
karakterű
területi kategórián belül
találhatóak,
hanem átszövik
az egész kerület,
belesimulva más
eltérő karakterű
területekbe.

A különleges
területek
a lakosság
kikapcsolódását
is szolgálják.
Index
64 . − 69 .
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Gazdasági jellegû területek

Újszász utca
menti gazdasági
terület a Jókai
utca feől
Hagyományos
csarnok
Sashalom
területén.
A csarnok
érdekessége,
hogy a Legény
utca
túloldalán
található a
tükörképe az
épületnek.

A kerület legjelentősebb gazdasági jellegű területe egy egykoron világhírű Ikarus
gyár, melynek építését a hajdani Új-Mátyásföld szélén kezdték meg 1943-ban.
A gyár hatására – különösen a II. világháborút követően jelentősen megváltozott az itteni lakosság összetétele. A mára teljesen felszámolt Ikarus területén ipari park létesült, bár jelenleg elsősorban raktározási tevékenység folyik
a területen. Nagyobb kiterjedésű, összefüggő gazdasági területek találhatóak
még a kerület déli határán a Bökényföldi út mentén és a Pesti határút és a Kövirózsa utca találkozásánál, valamint a szintén Sashalmon található Pirosrózsa
és Cziráki utca környékén. A gazdasági területek közé soroljuk az Újszász utca
és az egykori Mátyásföldi Repülőtér között található honvédelmi területet is. A
gazdasági területek épületeinél költséghatékonyság és a technológiai kívánalmak jegyében, a funkcionalitás mellett többnyire háttérbe szorul az építészeti
megjelenés, minőség. Azonban ha az épületek anyaghasználatában, homlokzati
kialakításában nagyobb szerepet kaphat az esztétikai minőség, az jelentős településképi előnyöket hordozhat magában.
A sraffozott területek mutatják a ma még nem beépült, de várhatóan hasonló
jelleggel beépülő területeket.

Modern
gazdasági
terület
Index
70 . − 72 .
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Egyéb, nem beépült területek
A XVI. kerület beépítésre nem szánt területeit elsősorban az erdőterületek,
valamint az általános és a kertes mezőgazdasági területek teszik ki. Általános mezőgazdasági területek a kerület keleti szélén Cinkota településrészen,
a Naplás-tótól északra helyezkednek el. Kertes mezőgazdasági területeket a
Szabadföldi út – Magtár utca – M0 gyorsforgalmi út közötti részen találunk.
Ezeken a zártkertes területeken kisebb méretű, vékony szalagtelkek futnak,
melyeken a kisebb méretű mezőgazdasági tevékenységekhez köthető melléképületek és építmények között meg-megbújik egy-egy nagyobb méretű épület
is, mely az itt élők számára életvitelszerű tartózkodást is biztosít. A kerület
beépítetlen területeinek jelentős részét az erdőterületek teszik ki. Ezek közül
is kiemelendő az elsősorban turisztikai és rekreációs célokat szolgáló erdősáv,
mely a Szilas-patak két oldalán húzódik, illetve a Naplás-tó környéki erdőterület, mely hasonló közjóléti funkciókkal bír.

Szilas-patak
menti
beépítetlen
sávban
legelésző
állatok
Mátyásföld és
Cinkota
határában

A Naplás-tó
jegén hokizó
gyerekek

A kerület
területét
több patak
is átszeli
(a képen a
Caprera patak
látható)
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Egyéb, nem beépült területek
A Szilas-patak
menti
kerékpárút
a biciklizni
vágyóknak
biztonságos
és színvonalas
kirándulási
lehetőséget
biztosít.

Index
76 . − 81 .

A patak menti
pihenők
nem csak a
kerékpárosonak
nyújtanak
kikapcsolódási
lehetőségeket.

A kerékpárút
megvilágítása
modern,
megújuló
energiával
történik.

A zöldfelületek
nem csupán a
kertvárosias
hangulatot
biztosítják,
hanem a
kikapcsolódás,
valamint a
közösségi élet
helyszínét is
biztosítják.

A kerület a
főváros keleti
szélén fekszik, a
külterületeken
meghatározó a
mezőgazdasági
tevékenység.

A kerület nagy
területű, értékes
erdőterülettel
rendelkezik. Pl.
Egyenes utca,
a Szilas-patak
mentén)
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Egyes építészeti elemek, mint például az épületek elhelyezése a telken a településképet meghatározó jellemzők, mégis az eltérő karakterű településrészeken más szempontból fontosak. Míg a hagyományőrző kertváros területén az
épületek sora hézagokkal tagolt, de általában a hosszabbik oldalával fordulnak
a közterületek felé, addig a falusias kertvárosban az épületek a telkek mélysége felé, azaz a telekbelsőbe „nyúlnak be”.
Viszont a kerület egészében megállapíthatók azok az üzenetek (általános
ajánlások), melyek a terület jelenlegi építészeti minőségét, a kertvárosias
hangulatú „zöld kerület” arculati mértékét megtartja, illetve a presztízsét
tovább növeli.

Általános ajánlások (elvárások) az építészeti minőségre, az épületek elhelyezésének egyes eseteire (telepítésre), tetőforma, tetőhajlásszög néhány speciális helyzetére, általánosan a magasságra, a homlokzatszínezésre, színek és
anyagok alkalmazására, a kerítésekre, a kertekre, az utcákra és a terekre,
valamint a cégérekre, reklámhordozókra vonatkozóan fogalmazhatók meg.
Az eltérő karakterű területekre vonatkozó építészeti ajánlások az általános
építészeti ajánlások után kerülnek bemutatásra. Az általános ajánlások az eltérő karakterű területek összességén, tehát az egész kerület területén meghatározzák a település általános képet.
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Építészeti minőség
A kerület számos épített értékkel rendelkezik, mely a történelmi és kulturális
hagyományokat hordozza.

Őrizzük meg
értékeinket!

	Őrizzük meg védett értékeinket! Védett épület esetében csak az eredeti
építészeti elemekkel összhangban lévő épületszerkezeti változtatást hajtsunk végre!
Ha régi házat vásárolunk, fontoljuk meg, milyen módon lehet megtartani!
Felújítás során őrizzük meg annak értékeit!
Bármilyen beavatkozás az örökséget őrizze, ahhoz illeszkedjen! Beavatkozás
csak értéknövelő lehet!

A XVI. kerület épített környezete jelentős értéket hordoz, számos építészeti
minőséget hordozó épület áll a múltból és napjainkból egyaránt. Sok építészeti stílus jeles képviselői találhatók meg a kerültben.

Használjunk
minőségi
anyagokat!

Használjunk minőségi anyagokat, hogy épületünk hosszú éveken át értéket
jelentsen!
Használjuk a területen hagyományos anyagokat (sárga téglát, vakolatot,
fát)!

Lakókocsit,
lakókonténert,
mobilházat
építményként
ne helyezzünk el!
Index
85 . − 87 .




A kerület nyugodt, kiegyensúlyozott kertvárosi hangulatot hordoz.
	A kerület arculatát rontó, épületet helyettesítő, de akként funkcionáló tárgyakkal ne helyezzünk el a kerületben!

35

5. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Telepítés
Jó tanácsok a telepítéshez:
Vegyük figyelembe a telek adottságait!
Vegyük figyelembe a terepviszonyokat! Kerüljük az indokolatlan feltöltést,
bevágást!

Épületünket
körültekintően,
az adottságokhoz
igazodva
telepítsük!

	A saját és a szomszéd benapozására is figyeljünk!
Figyeljünk a szomszédos épületekre, ne károsítsuk azokat!
Ha építkezel, ne vágj ki fát! Épületedet úgy helyezd el, hogy kerted eredeti
növényzete megmaradjon!
	Épületünket úgy helyezzük el, hogy egybefüggő zöldfelület alakuljon ki a
tömbbelsőben (a szomszédos telkekkel közösen)!
	Épületünket úgy helyezzük el, hogy egybefüggő zöldfelület, udvar, kert kialakulhasson a telken!
Vegyük figyelembe az utcában általánosan kialakult előkerti méretet és alkalmazkodjunk hozzá!

A kerület épített környezete változatos. A forgalmas utcák, terek mellett az
épületek néhol zárt sort alkotnak, majd a csomópontoktól távolodva az épületek láncolata fellazul.
	A terek és a nagyobb utcák mentén alkalmazzunk a már kialakulthoz illeszkedő zártsorú, hézagosan zártsorú beépítést!
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Forgalmas
területeken
alkalmazzunk a
már kialakulthoz
illeszkedő
(hézagosan )
zártsorú
beépítést!
Index
88 .
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Tetőforma, tetőhajlásszög

Épületünk
tetőformáját a
kialakult állapotnak megfelelően
válasszuk meg!

Egy utca nyugodt hangulatát a tetőformák hasonlósága is befolyásolja. Az az
utcakép sugároz kellemes érzetet, mely az épületek telepítésében és a tetőformájában jellemzően azonos.





	Épületünk tetőformáját, hajlásszögét és a tetőgerinc irányát a kialakult állapotnak megfelelően válasszuk meg, hogy a meglévő utcaképbe új épületünk illeszkedjen!



Manzárdtetőt lehetőleg ne alkalmazzunk!

Az utcaképet és az udvarunk hangulatát a melléképületek, kiszolgáló épületek
megjelenése is jelentősen befolyásolja.
Kiszolgáló épület
hajlásszöge a
főépületével megegyező legyen!

Ikresen csatlakozó
beépítésnél a tetőhajlásszög legyen
azonos!









Kiszolgáló épület hajlásszöge a főépületével megegyező legyen, kiszolgáló
épület manzárdtetővel nem építhető!





Kiszolgáló épületet (pl. tárolót, garázst) lehetőleg a főépülettel egybe építve alakítsuk ki!”

A kerület nyugodt, kiegyensúlyozott kertvárosi hangulatot hordoz. A szabadon
és odalhatáron álló beépítési mód mellett ikres és zártsorú beépítés is található elszórtan. Ezeken a területeken a tetők találkozásának illeszkedése a
településkép pozitív megítélését nagyban befolyásolja.
Ikresen csatlakozó beépítésnél a két tűzfallal csatlakozó épület tetőkialakítása, hajlásszöge a közterület felől azonos legyen!
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Az egyszerű tetőformát a tetőtérbeépítés megbonthatja, figyeljünk rá, hogy
ne tegye!

Egyszerű
tetőfelépítményt
alkalmazzunk!

Egyszerű tetőfelépítményt, lehetőleg tetősíkablakot alkalmazzunk, mely
ritmikusan kerül kiosztásra.
„Házikószerű” felépítmény helyett alkalmazhatunk egy szelesebb felépítményt, mely a tetőgerincet nem érinti és nem szélesebb a homlokzati sík
1/3-ánál.
	Tetőfelépítmény ne érintse a tetőgerincet!





Magasság



A kerület kertvárosias jellegű, az épületek magassága közel azonos. A kertvárosias arculat megőrzéséhez ezen adottság megőrzése fontos cél.
	Ne építsünk a környező beépítéstől jelentősen eltérő magasságú épületeket!
30 méternél magasabb épületet ne építsünk!







A meglévő
épületekhez
igazodó
magasságig
építkezzünk!

A arculathoz és a nyugodt utcaképhez az épületek közel azonos magassága
hozzájárul.
	Ne építsünk a környező beépítéstől jelentősen eltérő magasságú épületeket!
A meglévő épületekhez igazodó magasságig építkezzünk!
Ahol zárt sort alkotnak az épületek (jellemzően a forgalmas utcák, terek környezetében) a párkánymagasság és az épületek illeszkedése alapvetően meghatározza a településképet.
Már kialakult zártsorú beépítésű területen a közterület felőli homlokzat és
párkány magassága az utcában kialakultáltalánoshoz, a szomszédoshoz illeszkedjen!
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Zártsorú
beépítésnél
illeszkedjünk a
meglévő
szomszédos
párkánymagassághoz!
Index
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A színvilágban
a föld természetes
színei (vagy
pasztellszínek)
domináljanak!

Közterületek felől
az épületek
homlokzatait
részlegesen
ne színezzük!

Kerítéseink 2,0
méternél ne
legyenek
magasabbak,
ne legyenek
tömörek!

Homlokzat, színezés, anyagok
Az utcaképet az épületek színezése, megjelenése is jelentősen befolyásolja.
Az eltérő, illetve élénk színek nyugtalan érzetet keltenek, míg a föld színei
vagy pasztellszínek harmóniát sugallnak.







	A környezethez való illeszkedés érdekében a fehér, szürkével tört fehér, világos okker árnyalatai, homok- és agyagszín, tégla- és terrakotta színek,
illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei javasoltak.



Egymással harmonikus egységet alkotó színeket válasszunk épületünkön!
Két színnél többet ne alkalmazzunk!
A színvilág változatos, de a föld természetes színei és a fehér jellemzik a
kerület épületállományát. Az épület homlokzati osztásától eltérő, különböző
színek zavaros képet mutatnak.



Közterületek felől az épületek homlokzatait részlegesen ne színezzük, kivéve, ha az épületünket homlokzati struktúrája, tagolása azt megkívánja!



Kerítések magassága
A kertvárosias jellegű beépítés, a családi házak, a telkek körbekerítésének
igényével együtt járnak. A kerítések megjelenése a településképet, utcaképet
jelentősen befolyásolják. Amellett, hogy a takarás funkcióját is betölti a kerítés, a túl magas kerítés építésével az épületünk elveszíti a településsel, az
utcával a kapcsolatot.
Közterületi kerítéseink ne legyenek 2,0 méternél magasabbak!
	A közterületi kerítés ne legyen tömör, a takarást a mögé telepített növényzet biztosítja.
	Építési telek közötti kerítés legfeljebb 2,0 méter legyen!
	Az építési telkek közötti kerítés ne legyen tömör, hogy összefüggő zöldfelület alakulhasson ki a tömbbelsőben!
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Kerítések megjelenése
A közterület felé néző kerítések megjelenése a településképet, utcaképet jelentősen befolyásolják. A teljesen tömör kerítésekkel kialakított utcák csupán
barátságtalan közlekedési csatornává válnak, az épületek elveszítik a közterülettel való kapcsolatukat.
	Áttört, növényzettel kombinált kerítést létesítsünk!



Áttört,
növényzettel
kombinált
kerítést
létesítsünk!

max. 0,6 m

	Áttört kerítésünket ne tegyük átláthatatlanná, ne fedjük le (pl náddal, deszkákkal)!
	A közterület felől a tömör lábazat magassága max. 0,6 méter legyen!
	A teljesen tömör szakaszok ne legyenek szélesebbek 1,0 méternél!



Védett,
értékes
kerítéseinket
őrizzük meg!

max. 1,0 m



Áttört
kerítésünket
ne tegyük
átláthatatlanná,
ne fedjük le!


A kerítésnek zaj- és porfelfogó funkciója is van, ezért a forgalmas utak mentén
külön figyelmet érdemel a kialakítása.
Forgalmas utak mentén létesíthetünk tömör jellegű kerítést legfeljebb 1,5
m magasságig, ha felette min. 50%-ban áttört kialakítást kap.
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max. 1,5 m

A forgalmas utak
mentén
alkalmazhatunk
részben tömör
kerítést!
Index
91 . − 92 .
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Index
93 . − 102 .
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Kertek
Kertünkbe
hagyományos,
őshonos fajokat
ültessünk!

Rendezett, rendszeresen fenntartott előkertünkkel jó benyomást kelthetünk, hozzájárulunk utcánk kedvezőbb megjelenéséhez. A
terület természeti hagyományihoz hűen, az itt
honos növényekkel telepítsük be kertünket!
Kertünk növényzetének kiválasztásakor a hagyományos, őshonos fajok előtérbe helyezése javasolt.
Kerüljük a tájidegen fajokat (pl. tuját)!

Index
110. − 114 .
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Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; a pihenés, kikapcsolódás színtere. Kertünk a növények növekedésével, visszahúzódásával minden évszakban más képet mutat. Az
épület és a körülötte lévő növényzet szerves
egységet alkot.

Hagyományos
épülethez
hagyományos
kertet
alakítsunk ki!

	A hagyományos épületek mellé az épülethez
illeszkedő, hagyományos kertet alakítsunk ki!
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Index
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A modern
épületek köré
telepíthetünk
modern kertet!

A kertek a természeti környezetünk részét képezik. Az épületek növényzettel való futtatása harmóniát sugall az épített és természeti
környezetben.
A növényfajok telepítése során azok igényeit, tűrőképességét és növekedési ütemüket is
fontos szem előtt tartani.
	A modern épületek köré telepíthetünk az
épület stílusához illeszkedő modern kertet!

Index
122. − 126 .
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Tartsuk meg
fasorainkat,
őrizzük meg
a növényzet
egészségét!
Telepítsünk
új fasorokat

Utcák, terek
A XVI. kerület értékes fasorokkal, jelentős zöldfelületekkel rendelkezik. A kertvárosias, nyugodt hangulathoz a közterületek növényzete
nagyban hozzájárul.
	Utcai burkolatok átépítése során legalább az
egyik oldalon fasort, egyéb növényzetet telepítsünk!
	Tartsuk meg fasorainkat, őrizzük meg a növényzet egészségét!
	Az utcában azonos fajú fát alkalmazzunk fásításkor, egyedek pótlása során!
	Parkolókat csak fásítva alakítsunk ki! 4 férőhelyenként legalább egy fát ültessünk!
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Index
127. − 130 .
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A kerületben a családi házak előtti közterületeken és a lakótelepeken egyaránt látszik a lakosok gondossága: virágokat, bokrokat ültetnek
a tulajdonosok. A lakóutcák zöldsávjában a fű
jellemzően lenyírt, gondozott. A terek, parkok,
utak mentén közterületi virágágyások pompáznak.

Tartsuk meg
a gondosságot,
ápoljuk a házunk
előtti
közterületeket!

	A gondosság, az ápolt közterületek a lakókörnyezetünk minőségének indikátora, de a járda helyére ne ültessünk!

Index
131. − 135 .
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Használjunk
modern, egységes
stílusú
utcabútorokat,
melyek a kerület,
egyes településrészek egyediségét
mutatják!
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A kerületben folyamatos a közterületek felújítása, több mai jó példa is található a parkok,
terek kialakítására.
	Alkalmazzunk az igényeknek megfelelő, tartós, az időjárásnak ellenálló berendezéseket,
melyek a lakosság minden korosztályának
megfelelnek!
	Alkalmazzunk modern, a kerület nyugodt,
kertvárosias arculatához illő, azt erősítő utcabútorokat!

Index
136. − 139 .
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Játszóterek

Index
140. − 143 .
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Óvjuk meg
berendezéseinket
és játékainkat!

Játszóterek,
szabadtéri berendezések
A kerület számos kikapcsolódási színteret biztosít nem csak gyermekeink
számára, hanem mindenkinek.
Vigyázzunk a közterületi berendezéseinkre, hogy sokáig élvezhessük
azokat!
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Index
144. − 147 .
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Index
148. − 153 .
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Biztonság fokozása a  kertvárosban
A XVI. kerület értékes közösségi terekkel rendelkezik. A kertvárosias, nyugodt hangulat megőrzéséhez a bűnmegelőzési szempontok figyelembevétele - a közterületek kialakításakor – jelentősen hozzájárul.
	Tartsuk szem előtt a bűnmegelőzési szempontokat közterületeink kialakításakor!
	Láthatóság biztosítása: Közterületeinket megfelelően világítsuk meg!
Változatos területhasználat ösztönzése: Az utcák, terek élettel való megtöltését a vegyes területhasználat, azaz az elnéptelenedő kerületrészek
ellehetetlenítése erősíti. Az utcákon, tereken mindig legyen élet!
	Ne maradjunk egyedül: Sikátorszerű, kietlen utcaszakaszokat ne létesítsünk!
Fenntartás és karbantartás: A gondozott terület, előkert jelzi, hogy van
gazdája, egyértelművé teszi a birtokviszonyokat.
	Átláthatóság: Az átláthatatlan, nagy kiterjedésű utcabútorokat kerüljük!
(Pl. a teljesen zárt buszmegállók a bűnözésnek lehetőséget biztosítanak).
	Tájépítészet és kerttervezés: Figyeljünk arra, hogy zegzugos tereket,
rejtekhelyeket ne létesítsünk! A növényzet gondozása, kialakításakor vegyük figyelembe, hogy ne alakulhassanak ki „eldugott sarkok”.
Közösségépítés, tulajdonosi felelősségérzet: Összetartó lakóközösség figyel egymásra, gyermekeikre. A játszótereket úgy helyezzük el, hogy a
lakóházakból rá lehessen látni! Az áttört kerítések a rálátást biztosítják,
így a szomszédok tudnak figyelni egymás értékeire.
Információk megosztása: Tájékoztassuk lakosainkat és a kerületbe látogatókat megfelelő táblákkal, hogy ne tévedjenek el!

A Fejlődő Kertváros
nyugodt, biztonságos
életkörülményeket biztosító kerület.

52

Index
154. − 156 .
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Központi, közösségi terek arculata
A XVI. kerület jelenleg is vonzó, élhető
kerület. 2025-ra a kerület (településfejlesztési koncepcióban meghatározott) jövőképe alapján ezen adottságok erősítésre
kerülnek:
„2025-ben olyan nyugodt, biztonságos életkörülményeket, magas szintű intézményhálózatot, korszerű közszolgáltatásokat nyújtó vonzó, korszerű kerülete Budapestnek…”
A központi funkciók és központi helyszínek
átalakulása a településkép arculatát nagyban befolyásolja. A kerület számos jó példával bír a közterületek minőségi felújítására, a lakosság rekreációs lehetőségeinek
biztosítására. További átalakulás esetén az
alábbiakat vegyük figyelembe:
Központi tereink tervezésekor használjunk korszerű anyagokat! Válasszunk újrahasznosított anyagokat és megoldásokat!
	A pezsgő közösségi életnek biztosítsunk a
továbbiakban is színteret!
Biztosítsunk a lakosságnak teraszos, pihenős „kiülő” helyeket, hogy kerületünk
szolgáltatásait könnyen igénybe tudják
venni!

A Fejlődő Kertváros
vonzó, korszerű
kerület.
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Az épülethez
és a hirdetett szolgáltatáshoz
illő
(a tevékenységhez
kötődő) cégéreket
alkalmazzunk!

Ne használjunk
nagy
reklámhordozókat,
alkalmazzunk
cégér jellegű
hirdetőfelületeket!

Cégérek, reklámhordozók
A kereskedelmi, szolgáltató szektor reklámfelületei nem csupán a hirdetés tartalmával, de
az utcáink megjelenésével is szoros összefüggésben vannak.
A finom felületű, természetes anyagokhoz színében és anyagában illő cégérek és reklámhordozók a kerület klasszikus hangulatát tükrözik.
	Alkalmazzunk anyagában és színében az épülethez illő, homlokzaton elhelyezett cégéreket!
	A szolgáltatások hirdetése jellemzően a
homlokzaton történik.

Az épület
homlokzatán
helyezzük el
a cégéreket!
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Index
172. − 182 .

Egyéb, nem beépült területek

Gazdasági jellegű területek

Intézményi és különleges területek

Kisvárosias lakóterületek

Lakótelepek

Mátyásföldi villák

Falusias kertváros

Modern kertváros

Hagyományőrző kertváros

Az egyes eltérő karakterű településrészeken belül a településkép szempontjából meghatározó építészeti elemek nem feltétlenül egyeznek meg, például
a Mátyásföldi villák esetében a tagolt, hagyományos magas tetős kialakítás a
jellemző, míg a modern kertváros kevésbé meredek, akár lapos tetővel is rendelkeznek, így a tető hajlásszöge a területet kevésbé jellemzi.

Sokszínű kertváros

6. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Telepítés
Tetőforma,
tetőhajlás-szög
Homlokzati tagolás
A XVI. kerület számos olyan házzal rendelkezik, mely a maga karakterén belül (is) értékkel rendelkezik, legyen szó lakóterületről, az intézményi vagy
a gazdasági területekről. Az eltérő településrészeken az építészeti elemek 
településkép szempontjából való  fontosságát a jobb oldali táblázat mutatja.
Az építészeti útmutató eltérő karakterű területenként tartalmazza a továbbiakban az ajánlásokat.
Index
183. − 184 .

Homlokzat-képzés,
színek, anyagok
Ajtók, ablakok, nyílások
Részletek
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Hagyományôrzô kertváros
Telepítés

Hagyományosan
az utcafront felé
néz az épület
szélesebb
homlokzata,
mely tagolt!

A hagyományőrző kertvárosban az épületek szélesebb homlokzata a közterület felé néz, ha azt a telekadottságok (szélessége) engedi. Az utca felé néző
homlokzat tagolt.
	Épületünket úgy helyezzük el, hogy a szélesebbik homlokzata nézzen a közterület felé, azaz a fő gerincvonal az utcával párhuzamos legyen, ha azt a
telek szélessége engedi!
	Az utca felé néző homlokzat legyen tagolt, melyhez a tetőforma igazodjon!







Az utcaképet az épületek elhelyezkedése alapvetően meghatározza. Az a közterület nyújt meghitt kertvárosias hangulatot a hagyományőrző kertváros területén, ahol az épületek utcától való távolsága azonos. Az azonos előkerttel
rendelkező épületek sora rendezettséget mutatnak.
	Épületünk elhelyezésekor illeszkedjünk az utcában kialakult általános előkerti mérethez!





Az előkert
vonalával
illeszkedjünk
az utcában
kialakult
általánoshoz!



Tetőforma, tetőhajlásszög
A hagyományőrző kertvárosban a magastetős épületek a jellemzők. A karakterhez illő, meglévő magastetők megtartása a településkarakter megtartásának
fontos része.
Felújításnál, átalakításnál tartsuk meg az eredeti, magastető hagyományőrző formáját!
	Új épület esetén a környezetben kialakult állapothoz hasonló tetőformát,
tetőhajlásszöget és gerincirányt alkalmazzunk!
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A környezetben
kialakult
állapothoz
hasonló
tetőformát,
tetőhajlásszöget
és gerincirányt
alkalmazzunk!
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Hagyományôrzô kertváros
Tetőforma, tetőhajlásszög
A tetőforma
és gerincvonal
a tagolt
homlokzathoz
igazodjon!

Saroktelken
létesítendő új
épület esetében
alkalmazzunk
építészeti
hangsúlyt
a sarok felé!

A túl bonyolult, eltérő dőlésszögekkel rendelkező tetőformák a településkép
kiegyensúlyozottságát ronthatják.
	A tetőforma és gerincvonal a tagolt homlokzathoz igazodjon!






	Új épület esetén a környezetben kialakult állapothoz hasonló tetőformát,
tetőhajlásszöget és gerincirányt alkalmazzunk!

A hagyományőrző kertváros területén a történetileg kialakult szokás a sarkok
kiemelése, sokszor a saroképületek egymás tükörképei. 	A tetőforma és gerincvonal a tagolt homlokzathoz igazodjon!



	A sarkokon alkalmazhatunk a tagolt homlokzathoz igazodó építészeti hangsúly biztosító tetőformát vagy annak újszerű építészeti megfogalmazását!



„Tornyot” ne építsünk!

A hagyományőrző kertvárosban a magastetős épületek a jellemzők. A karakterhez illő, meglévő tetőhöz való igazodás, illetve annak újszerű, modern használata a településrész karakterét erősítik.
	A magastető jellemző tetőhajlásszöge legyen 30-45° közötti!
A magas
tető jellemző
tetőhajlásszöge
legyen 30-45°
közötti!



 


	Alacsonyabb hajlásszögű tető esetében csupán építészeti minőséget képviselő fémlemezfedést alkalmazzunk!
	Lapos tetős új épület esetében használhatunk modern, a hagyományos hajlásszöget „imitáló” ferde síkokat, épületrészeket.
Kerüljük a manzárdtetőszerű kialakítást!
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Hagyományôrzô kertváros
Homlokzati tagolás

Az épület a környezetben
jellemző
homlokzati és
tömegtagolást
vegye
figyelembe!

A hagyományőrző kertvárosban az épületek szélesebb homlokzata a közterület felé néz. Az utca felé néző széles homlokzat tagolt, mozgalmas, de nem
bonyolult. A tagolt homlokzat az épület ezáltal az utcakép hangulatát is befolyásolja.
	Épületünket úgy helyezzük el, hogy a szélesebbik homlokzat nézzen a közterület felé, ha azt a telek szélessége engedi!
Vegyük figyelembe a környezetben jellemző homlokzati és tömegtagolás
arányrendszerét!
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Index
185. − 188 .
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Hagyományôrzô kertváros
Homlokzat-képzés,
színek, anyagok
Az épületeink burkolása,
vakolatának
színezése,
megmunkálása kedvelt tulajdonosi eszköz, az ott
élők egyéniségét sugallja.
A finom felületű, természetes anyagok használata és
az ahhoz illő kiegészítő, pl.
lábazati anyagok a hagyományőrző hangulatot tükrözik.

Alkalmazzunk
hagyományos
anyagokat (fát,
téglát, egyszerű
vakolatot)!

Kerüljük a
„csempeszerű”
ragasztott
burkolatokat!
Index
189. − 193 .
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Hagyományôrzô kertváros
Ajtók, ablakok, nyílások
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A kerületben a természetes anyagok használata a jellemző.

Kövessük
a hagyományos
ablakosztást
a felújítások
során.

	A régi épületek felújításánál kövessük a hagyományos ablakosztást!
	Lehetőleg fát alkalmazunk!
	A meglévő ablakok szakszerű felújítása javasolt!

Őrizzük meg az
értékes épületrészleteket!

Részletek
Az épületek megjelenését, történetiségét a finom részletek is mutatják. A
Hagyományőrző kertvárosban , tagozatok, ornamentiká az épületek szerves része.
	A régi épületek felújításánál őrizzük
meg az értékes építészeti részleteket!
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Sokszínû kertváros
Az előkert
vonalával
illeszkedjünk az
utcában
kialakult
általánoshoz!

Magas tetős
kialakítás esetén
a hagyományos
30-45° közötti
hajlásszöget
válasszuk!

Index
199. − 202 .

Telepítés



Az utcaképet az épületek elhelyezkedése alapvetően meghatározza. Az a közterület nyújt meghitt kertvárosias hangulatot a sokszínű kertváros területén,
ahol az épületállomány változatossága ellenére, a telepítés azonos. Az azonos
előkerttel rendelkező épületek sora rendezettséget mutatnak.



	Az előkert vonalával illeszkedjünk az utcában kialakult általánoshoz!


Tetőforma, tetőhajlásszög





A kerületben a klasszikus magastető az általános! A lapos hajlásszöggel rendelkező cserépfelületek a megszokottól eltérnek.



Magastetős kialakítás esetén a hagyományos 30-45 közötti hajlásszöget válasszuk, hogy a hagyományoshoz igazodjunk!
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Sokszínû kertváros

Tartsuk meg
a nyugodt
hangulatot!
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A sokszínű kertváros változatos, különböző korokban létesült vegyes épületállománnyal rendelkezik, mégis kiegyensúlyozott és nyugodt
arculatot sugároz.

Index
203. − 207 .
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Modern kertváros
Telepítés
Élőkertünk
méretével
illeszkedjünk a
kialakulthoz!

Index
208. − 210 .




A modern kertvárosban az épületek alapterülete nagyobb, mint az előző karakterű lakóterületeken. Az épületek változatos képet mutatnak, de ha a közterület felől az épület-elhelyezés egységes, a településkép nyugodt, egységes
marad.
	Az előkertvonalával illeszkedjünk az utcában kialakulthoz!
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Falusias kertváros
Telepítés
A falusias kertváros területén döntően az oldalhatáron álló beépítés jellemző.
Különösen jellemző az e fajta épület-elhelyezés Ó-Cinkota központi területén.
	Épületünket a beépítési mód szerint, de a jellemzően kialakultnak megfelelően a telek oldalhatára mentén elnyújtva telepítsük!

Az utcaképet az épületek elhelyezkedése alapvetően meghatározza. Az a közterület nyújt meghitt hangulatot a falusias kertváros területén, ahol az épületek rendezett sorban állnak. A falusias kertváros területén az épületek sokszor
igen kis mélységű előkerttel rendelkeznek.
	Az előkert vonalával illeszkedjünk az utcában kialakult általánoshoz!









Épületünket
a telek
oldalhatára
mentén elnyújtva
telepítsük!

Élőkertünk
méretével
illeszkedjünk a
kialakulthoz!

Tetőforma, tetőhajlásszög
A falusias kertváros területén a 35-45 ° hajlásszögű magastető a hagyományos.
Mivel a telkek jellemzően vékonyak, az épületek a telek oldalsó határán állnak, a tető fő gerincvonala is a telek mélysége felé nyúlik.
	A tető fő gerincvonala legyen az utcára merőleges!
	Tetőfelépítményt a közterületről látható területen ne helyezzünk el!
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A tető fő
gerincvonala
legyen az
utcára
merőleges!
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Falusias kertváros
Tetőforma, tetőhajlásszög
Ó-Cinkota központi területén a nyeregtetős kialakítás a hagyományos. A csonkakonty alkalmazása nem jellemző.

Ne
alkalmazzunk
csonka
kontyolást!

	Olyan tetőformát válasszunk, mely a hagyományoshoz igazodik (nyeregtetőt)!





	Oromfalas kialakítás esetén ne alkalmazzunk csonka kontyolást!
Homlokzatképzés
Ó-Cinkota központi területén a tornácos ház a hagyományos.
	Őrizzük meg a meglévő tornácos kialakítást! Bátran alkalmazzuk új épület
estében a tornácot, annak újszerű építészeti megfogalmazását!

Őrizzük meg a
hagyományos
tornácos
kialakítást!

Index
211. − 212 .
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Falusias kertváros

Homlokzat-képzés,
színek, anyagok
Az épületeink burkolása,
vakolatának
színezése,
megmunkálása
kedvelt
tulajdonosi eszköz, az ott
élők egyéniségét sugallja,
de a településképet nagyban befolyásolja.
A falusias kertvárosban a
fehér, tört fehér egyszerű
vakolat a hagyományos.

Használjuk a
hagyományos
sárga téglát és
fehér, tört fehér
vakolatot!
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Index
213. − 216 .
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Falusias kertváros
Ablakok, ajtók, nyílások
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A kerületben a
természetes anyagok használata a jellemző.
	A régi épületek felújításánál kövessük a hagyományos ablakosztást, igazodjunk annak
karakteréhez!

A nyílások
arányaiban a
hagyományoshoz
igazodó
karakterűek
legyenek!

	Lehetőség szerint fa nyílászárót alkamazzunk!

Index
217. − 221 .
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Falusias kertváros
Részletek
A hagyományos
építészeti
elemeket
őrizzük meg!

A falusias kertváros területén az épületek egyszerűségét finom részletek egészítik ki, melyek
az épületek sajátos elemeivé válnak.
A hasonló épületek, ha igényes részletekkel rendelkeznek, máris teljesen egyedivé válnak, úgy,
hogy a karakterhez igazodnak.
Különleges épületrészleteket nagyon sok féleképpen lehet létrehozni: anyaghasználattal (pl.
a tégla egyedi rakási módjával), anyagok találkozásával (pl. ereszkialakításnál) és homlokzati
díszítéssel stb.
	A hagyományos építészeti elemeket őrizzük
meg, illetve törekedjünk ezek akár újszerű alkalmazására!
	Törekedjünk a hagyományos építészeti elemek
akár újszerű alkalmazására!
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Index
222. − 227 .
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Az épület a
kerti
zöldfelületben
szabadon
álljon!

Mátyásföldi villák
Telepítés







A területre jellemző a nagyvonalú telekosztás, a jelentős zöldfelületi mérték.
Az épületek a telek belsejében, szabadon állnak, a kert körülöleli őket. Az
előkert jellemzően mély.
	Új épület esetén épületünket úgy helyezzük el, hogy az a kerti zöldfelületben szabadon álljon!
Meglévő épület bővítése lehetőleg ne a közterület felé történjen! Meglévő
épület bontása nem elfogadható.

Válasszuk
a magas tetős
kialakítást!

Index
228. − 230 .




Tetőforma, tetőhajlásszög
A Mátyásföldi villák hagyományosan magastetővel épültek.



	Új épület építése esetén válasszuk a magas tetős kialakítást!
	Ne építsünk lapostetős, vagy kis meredekségű tetővel rendelkező épületet.
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Mátyásföldi villák
Alkalmazzunk
hagyományos
anyagokat
(téglát,
vakolatot,
kiegészítő
elemként fát)!

Homlokzatképzés, színek, anyagok
A terület karakterét adó szecessziós és historizáló stílusú villák anyaghasználatukban egyszerűek, az építészeti megformálásban különlegesek.
A fa, a sima vakolat és a tégla használata a jellemző.
Az épületek homlokzata tagolt, díszes, melyekhez a színezés igazodik.

Egymással
harmonizáló
több szín is
alkalmazható a
homlokzat
tagolásának
megfelelően!

Egymással harmonizáló több szín is alkalmazható a homlokzat tagolásának megfelelően, ha
azok azonos színcsaládba tartoznak!
	Anyagot és színt úgy válasszunk, hogy azok
harmonizáljanak!
Kettőnél több szín használata nem javasolt.
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231. − 234 .
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Felújításnál
tartsuk meg az
eredeti épület
karakteréhez
illeszkedő típusú
nyílászárókat!

Index
235. − 240 .

Ajtók, ablakok, nyílások
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A kerületben a
természetes anyagok használata a jellemző.

Mátyásföldi villák

	A faanyagú, hagyományos osztású nyílás-zárók
előtérbe helyezése javasolt.
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Mátyásföldi villák

A hagyományos
építészeti
elemeket
őrizzük meg!

Részletek
A terület karakterét adó szecessziós és historizáló stílusú villák az építészeti megformálásban
különlegesek, a homlokzatok, a nyílások és az
ereszdeszkázatok is díszesek.
	Őrizzük meg az értékes építészeti részleteket!
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Index
241. − 246 .
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Lakótelepek
Homlokzatképzés, színek, anyagok
A lakótelepek épületeinek felújításakor a telep harmóniáját úgy őrizhetjük
meg, ha egymással harmonizáló színeket választunk
	Óvakodjunk az élénk színek használatától!



	Az épületek felújításakor törekedjünk a tájékozódás elősegítésére (pl. számozás felfestésével, kapuzat beazonosíthatóságával).

Az épületek
átszínezésekor
segítsük a
tájékozódást!

	A színválasztásnál a föld színeit helyezzük előtérbe!



A lakótelepek egységet képeznek.
	Átalakításnál, fejlesztésnél az egész egységet, egyben tekintsük át. Figyeljünk az egység részét képező többi épületre is!
Homlokzaton ne helyezzünk el kéményt, nagy külső gépészeti berendezést!



Egységet képező részen belül részlegesen ne hőszigeteljünk!
Egységet képező résznek azonos karakterű színezete legyen!
Karakterváltozásnál (pl. magastető kialakításánál) az egész területre vonatkozóan együttesen kell végrehajtani!

Külső
megjelenést is
érintő változás
esetén
gondoljuk az
egész egységre!
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Lakótelepek
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Index
247. − 252 .

6. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Homlokzati tagolás
A kisvárosias lakóterületen nagy alapterületű társasházakból állnak. A nagy homlokzati felületek
megjelenését a homlokzati tagolás vizuálisan csökkenti, viszont a túl tagolt homlokzat bonyolult és
áttekinthetetlen.
	Törekedjünk a mérsékletességre a homlokzatok
kialakításánál!
	A hosszú homlokzatokat tagoljuk, de ne tegyük
bonyolulttá az épületet!

Index
253. − 255 .

Kisvárosias lakóterületek





Az épületcsoport
homlokzata legyen
mozgalmas, tagolt,
de törekedjünk a
mérsékletességre!
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Kisvárosias lakóterületek
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Index
256. − 260 .
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Intézményi és különleges területek
Bátran
alkalmazzunk
egyedi építészeti
megjelenést!

Az intézményeket és a különleges területeket szabadabb anyaghasználat és homlokzatképzés jellemzi.
Ezen épületek esetében lehetőség nyílik az egyedi
épületformálásra, építészeti megjelenésre.
Vegyük figyelembe a létesítmény forgalomvonzó
funkcióját! Figyeljünk az akadálymentességre!
	Alkalmazzunk egyedi építészeti megoldásokat!

Index
261. − 265 .
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Intézményi és különleges területek

80

Index
266. − 268 .
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Gazdasági jellegû területek
Homlokzatképzés, színek, anyagok
A színvilág igen változatos lehet a gazdasági területeken, de a természettől erősen elütő színeket mellőzzük a nagy felületeken! Figyelemfelkeltés céljából egy-egy élénkebb színként
való alkalmazás indokolt lehet.
A gazdasági épületek a funkciónak megfelelő,
változatos formákban jelennek meg.
Az anyagok minőségi használatával a nagy tömegek is széppé varázsolhatók! A nagy felületeket vizuálisan csökkentik az elemes burkolatok.

Index
269. − 273 .

Csak
kiegészítésként
használhatunk
elénk
színeket!

A nagy
felületeken
használjunk
elemes
burkolatot!
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Gazdasági jellegû területek

Tetőforma
A gazdasági jellegű területek nagy burkolt felületekkel járnak, így különösen fontos a zöldfelületek gondozottsága.
	A nagy kiterjedésű, lapostetős új épületeket
részlegesen zöldtetővel alakítsuk ki!

Alakítsunk ki
részleges
zöldtetőket!

Gondozzuk
zöldfelületeinket!
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Index
274. − 276 .
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A kerület természetközeli arculatának megtartása fontos cél. Számos olyan természeti értéket rejt a XVI. kerület, mely a lakosság és az
idelátogatók kikapcsolódását szolgálják.
	A kikapcsolódáshoz tartozó épületek és berendezési tárgyak (szabadtéri bútorok)
anyaghasználatánál törekedjünk a természetes anyagok használatára!

Egyéb, nem beépült területek
Használjuk
hagyományos
anyagokat
(fát, téglát)!

	A szabadtéri berendezéseket óvjuk meg, vigyázzunk azokra!
	A szabadtéri berendezések bírják az időjárás
és a használat okozta viszontagságokat!

Index
277. − 281 .
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Egyéb, nem beépült területek
A kerület rendelkezik természetvédelmi területtel (Naplás-tó környezete), valamint a távlatban erdőtelepítésre szánt területekkel is.
Vegyük figyelembe a természeti értékeket! A
természetvédelmi területeken ne helyezzünk
el épületet! Őrizzük meg annak eredeti természetességét!

Ahol nem lehet
építeni, ott ne
építsünk!

	Tegyük lehetővé erdő telepítését a kijelölt
területeken, épületet ott ne helyezzünk el!
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Index
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Hagyományos léptékhez való illeszkedés Cinkotán
A szakrális épület a hagyományos cinkotai
léptékhet igazodik, melyet modern elemekkel kombináltak.
A homlokzat fény-árnyék játéka a felületet
mindig változatossá teszi, az épület színezése és anyaghasználata visszafogott, de
minőséget tükröz.
Az épület egyedi, a környezethez való alkalmazkodása miatt jó példa.
Az épület, a kerítés jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A Falusias kertváros területén, egyedi
épületként.

Index
288. − 290 .
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Családi ház az Irinyi János utcában
Az új családi ház építésekor hagyományos
anyagokat és szaneket használtak, az épület tömege és formája klasszikus.

Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A Sokszínű és Modern kertváros területén

86

Index
291 .
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Index
292. − 294 .
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Villa felújítás, korhű bővítés Mátyásföldön
A meglévő villa felújítása és bővítése tiszteletben tartotta a történeti, építészeti értéket, mégis a mai kor számára élhetővé,
komfortossá tette az épületet.
Az átalakítás különlegessége, hogy az új terasz úgy került kialakításra, hogy a meglévő
növényzet nem sérült. A terasz különlegessége, hogy egy fa „átszeli”.
Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
Mátyásföldi villák területén.
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Index
295. − 297 .
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Index
298. − 301 .
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Szép felújítások a Mátyásföldi villák területén
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Index
302. − 304 .

7. MAI JÓ PÉLDÁK
Változó funkció, megmaradó érték
A Csömöri utcában álló Torony Patika jó példa arra, hogy a funkcióváltozás nem kell,
hogy az építészeti érték sérelmével váljon.
Az átalakításal megmaradt a Hagyományőrző kertvárosra jellemző épületkarakter.
A funkcióváltozás közbeni értékmegőrzés jó
példa az egész kerületre vonatkozóan.

Index
305. − 308 .
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Ház a Menyhért utcában
Az épület a modern színeket és anyagokat ötvözi a klasszikus fehér vakolattal és
a sárgás árnyalatú téglával. A kerületben a
vsárga tégla történetileg hagyományos. Az
épület korábbi erkélye és a bejárati ajtó
környezete került befedésre a kékes árnyalatú burkolatokkal. A bejárat rendhagyó kialakítása és á mozgalmas homlokzat ellenére az épület tömege visszafogott, nem növi
túl a környezetében fekvő családi házakat.
A kerítés (bár növénnyel befuttatott),
többségében tömör, illetve náddal elfedett, csupán anyaghasználatában jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
Sokszínű kertváros és a kisvárosias lakóterület területén.
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Index
309. − 311 .
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Index
312. − 314 .
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Kortárs lakóház Rákosszentmihányon

A kerítés bár anyaghasználatában ízléses, tömörsé- Elhelyezkedés – jó példának számít:
gével nem veszi figyelembe a kertvárosias hangu- Sokszínű, modern és hagyományőrző kertváros teAz épület homlokzata tagolt, modern szemmel filatot, így az nem jó példa. A kert vélhetően nem a rületén.
gyelembe veszi a településrészen hagyományos
végleges formáját mutatja napjainkban.
homlokzati kialakítást. Azyanghasználatában is újszerű (pl. korcolt fémlemezfedésű az épület), mégis a fehérre vakolt felületek a klasszikus értékek
megőrzésére törekednek.
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Index
315. − 316 .
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Hagyományőrző felújítás
Rákosszentmihályon
(Szent Korona utcában)
A hagyomány és a modernitás jellemzi ennek a családi háznak a felújítását a visszafogottság mellett.
A világos téglahasználat és az egyszerű vakolt fehér
homlokzat szép egységet alkot.

Az egyszerű, de értékőrző felújításnak a Hagyo- Elhelyezkedés – jó példának számít:
mányőrző kertváros területén meghatározónak kell Bárhol, de a Hagyományőrző kertváros területén
lennie, így tarthatja meg egyedi arculatát a tele- jellemző az épülettípus.
pülésrész.



Index
317. − 319 .
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Hagyományőrző felújítás Rákosszentmihályon I.
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Index
320. − 323 .
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Index
324. − 327 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Hagyományőrző felújítás Rákosszentmihályon II.
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Index
328. − 331 .
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Index
332. − 335 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Tégla az Avarszállás utcában
Az új családi ház építésekor modern vonalvezetése és a hagyományos tégka
anaghasználata kellemes összhangot alkot.
Az ablakokat keretező egyszerű elemek
mozgalmassá és változatossá teszik a homlokzatot.

Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A Sokszínű és Modern kertváros területén
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Index
336. − 338 .
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Index
339. − 341 .
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Egyszerű kortárs lakóház
A homlokzat különleges eleme az árnyékolóval padlószintig ellátott erkély. A sötét
színek a homlokzaton csupán kiegészítésként jelennek meg, melyet a kerítés a közterületről nézve el is takar.
A kerítés a tömörségével és a sötét színével
nem számít jó példának, nem a kertvárosias hangulatot tükrözi.







Jó példának számít:
A modern és sokszínű kertváros területén.
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Index
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Tagolt tömegű családi ház
a hagyományőrző kertvárosban
A családi ház formája egyszerű, anyaghasználata visszafogott. A közterület felé néző
homlokzat megmozgatása és a nyers tégla
felület a házat különlegessé teszi. A téglával körülvett garázsajtó, bár a az utca
felé néz, nem dominál a homlokzaton, nem
„nyomja el” az épületet.







Jó példának számít:
A hagyományőrző kertváros egyes területein, a modern és a sokszínű kertváros
területén

Index
345. − 347 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Klasszikus tornácos ház Cinkotán
A fehérre vakolt új tornácos ház a Vidámverseny utcában áll. A klasszikus cseréppel
fedett épület jelentős homlokzati értéke a
fa oszlopokkal övezett tornác, mely az épület déli felén fut végig.
A tornácos kialakítás az Ó-Cinkotán hagyományos épülettípus, melyet ez az épület új köntösbe öntve – megtartott. A tornác a
kerttel való kapcsolatot is biztosítja.
Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.





Jó példának számít:
A Falusias kertvárosban.
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Index
351. − 355 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Letisztult vonalvezetés a kertvárosban

A kerítés minősége és kialakítása példaértékű, ha Jó példának számít:
náddal nem kerül eltakarásra az áttört felület.
A hagyományőrző kertváros egyes területein, a moA Hagyományőrző kertváros területén, a sarokdern és a sokszínű kertváros területén.
telken álló társasház anyaghasználata klasszikus,
fehér vakolt felület találkozik a modern férmlemez-fedéssel.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Mozgalmas modernitás a kisvárosias
lakóterületen
A kisvárias lakóterület társasházainak kialakítása igen változatos lehet, ezért különösen fontos a visszafogott, mértéktartó, de
mégis mozgalmas tömegformálás. A nagy
tömegű társasházak nagyobb felületein a
világos, fehér közeli színek esztétikailag
csökkentik a méretet. Az Olló utcában épülő társasházak a jelenkori építészeti stílust
egyszerűen képviselik.
A kerítés és az épület jó példa, a kert jelenleg - a gyepen kívül – még növényzet nélküli. Csupán a bemutatott épülethez tartozó,
áttört kerítés számít jó példának, a szomszédos, tömör nem.





Jó példának számít:
A kisvárosias lakóterületen.

Index
358 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Intézmény a modern kertvárosban
Az intézmények a kerület teljes területét
átszövik, az intézményi és az egyéb területeken egyaránt.
Az intézményi létesítmények – forgalomvonzó voltukból adódóan – a kerület arculatát alapvetően meghatározzák, mert a
lakosok és az ide látogatók egyaránt rendszeresen használják és elszórtan, mindenfelé előfordulnak.
A Napsugár bölcsőde jó példa arra, hogy az
újonnan beépülő lakóterületeket is el kell
látni intézményi funkciókkal, valamint az
építészeti minőség, a funkcionalitás jó példája is.

A bölcsőde formavilága, anyaghasználata ,
kertje jó példa a kerület tejes területén az
intézményi funkciók területén.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Hagyományos családi ház
modern felfogásban
A kerületben a világossárga tégla használatának hagyománya van. A Kicsi utcában álló
családi ház új építésű, de hordozza tovább
a hagyományt. A tégla és a fa jó arányú
anyaghasználata szép felületet ad az épület minden homlokzatának és kellemes otthont biztosít az itt élő csaldnak.
A kert és a kerítés is mai jó példa az épület
körül.







Jó példának számít:
A Sokszínű és a modern kertvárosban.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Dobozba zárt egyszerűség
a Szent Imre utcában
A látszóbeton épület egyedi a kerületben, a
stílusának megismétlése nem cél, de építészeti különlegessége kiemelendő.
A külső burkolat szinte burokként veszi
körül a benti családi intim teret. A szürke
külső és a meleg belső között a többszintes
áttörések biztosítja a kapcsolatot.
Az épület körül fekvő kert sivár, az utcaszinthez képest feltöltött, nem számít jó
példának.







Jó példának számít:
A Modern kertvárosban.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Villa felújítás, korhű bővítés
Mátyásföldön
Ezen, Táncsics utcában álló villa felújítása
és bővítése is tiszteletben tartotta a történeti, építészeti értéket, mégis a mai kor
számára élhetővé, komfortossá tette az
épületet.
Az átalakítás különlegessége, hogy a homlokzati fadíszek, a verenda eredeti állapotban, gyönyörűen megmaradt az utókor
számára.
Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.





Jó példának számít:
Mátyásföldi villák területén.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Családi ház Mátyásföldön, a Huszár
utcában
Az értékes historizáló villák között áll a
napjainkban felújított, átalakított, de eredetileg történetileg nem értékesnek számító csládi ház. Az átalaktás eredményeképpen egy egyszerű, de mozgalmas tömegű,
mediterrán hangulatot árasztó épület jött
létre.
Az épület az őt körülvevő zöldfelületekkel
hanmóniát alkot.
Az épület, a kerítés és a kert is jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
Mátyásföldi villák területén, emellett a Sokszínű és a Modern kertvárosban egyaránt.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Klasszikus modern
a Hunyadvár utcában
A nagy alapterületű családi ház a színben,
anyaghasználatában, telepítésében a mai
modern építészeti jegyeket viseli, de klisék
helyett szerves egységet alkot, építészeti
minőségetképvisel.
Az épület, az áttört kerítés és a modern
kert is jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A Modern lakóterületen.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Pemete téri társasház
A társasház jó példája az egyszerű teleptésnek, a formavilágában modern homlokzatok és a hagyományos vakolattal való kellemes ötvözetének.
Az épület, az áttört kerítés jó példa.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A kisvárosias lakóterületen.

120

Index
399. − 402 .

7. MAI JÓ PÉLDÁK
Családi ház a Kőszirt utcában
A családi ház oromfallal néz a közterület
felé, mellyel igazodik a környezetében
kialakult homlokzati szélességhez is. Az
épület tömegének formája egyszerű, hagyományos (a telek belseje felé ún, „hajlított ház”). Anyaghasználatában törtfehér
vakolt felületek dominálnak, melyeket a fa
nyílászárók és a világos cserépfedés egészít
ki. A ház visszafogott, mégis magas építészeti minőséget képvisel.
Az épület, a kerítés és a gondozott kert
egyaránt jó példa.







Jó példának számít:
A Hagyományőrző, a Modern és a Sokszínű
kertvárosban is.

Index
403. − 406 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Családi ház a modern kertvárosban
A modern családi ház emeleti szintje szinte lebeg a
földszint felett, az épületet nagy üvegfelületek jellemzik. Az emeleti szinten körbefutó, konzolosan
kinyúló nagy teraszt még hangsúlyosabbá teszi az
emeleti szint visszahúzott homlokzati falának sötétebb színezete.

A kert, a kerítés és az épület egyaránt jó példa a Jó példának számít: A Modern kertváros területén.
Modern kertváros területét tekintve.
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Gazdásági épület a Bökényföldi
úton
A gazdasági funkciójú épület kialakításánál
elemes burkolatot, visszafogott színeket
használtak, ezáltal esztétikailag csökken a
nagy kiterjedésű épület mérete. A kiegészítésként használt élénkebb szín egyedi arculatot képvisel, a csarnokok között felismerhetővé teszi az épületet.
A tömegformálás elsősorban a gazdasági
jellegű területeken a funkció határozza
meg, mégis ennél a csarnoknál a tömeg
mozgalmassága és a gépjárműves beját feletti kiugró előtető jó arányat ad az épületnek.képeket lásd. bokenyfoldi_gazd mappában Az épület, a kerítés és a gondozott
kert egyaránt jó példa a gazdasági jellegű
területeken.







Elhelyezkedés – jó példának számít:
A gazdasági jellegű területeken.

Index
409. − 411 .
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Családi házak a Színjátszó utca
környezetében

Számos telek még ugyan nem nyerte el végső for- Jó példának számít: A hagyományőrző, a sokszínű
máját ezért a kertek még nem számítanak péladér- és a modern kertváros területén.
tékűnek.

A Színjátszó utca és környéke számos új építésű, jó
arányú és a kerület hagyományihoz alkalmazkodó A kerítés és az épület egyaránt jó példa.
anyaghasználató családi házat sorakoztat fel.
A világos tégla, a fehér (törtfehér) vakolat és a fa
elemek visszatérő elemekként bukkannak fel az
épületeken.



124





Index
412. − 413 .

7. MAI JÓ PÉLDÁK

Index
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7. MAI JÓ PÉLDÁK
Árpádföldi modernitás
Az épület a modern családi házak építészeti jegyeit hordozza. Az épület tömegét az
emeleti szint konzolosan kinyúló lemezének vonala határozza meg, mely egy fehér
„kígyóként” fut végig a visszafogott, szürkés árnyalatú alaptömegen. Az üvegkorlát
átlátszósága is a fehérre vakolt épületrészeket emelik ki. A hatalmas garázsajtó kevésbé zavaró, hogy az emeleti erkély fölé
nyúlik, illetve színvilágában belesimul a
környező kőburkolatba
Számos telek még ugyan nem nyerte el végső formáját ezért a kertek még nem számítanak példaértékűnek.
A kerítés és az épület egyaránt jó példa.







Jó példának számít: A Modern kertvárosban.
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