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Tisztelt Remeteszőlősiek! 
 

Szeretettel köszöntöm e könyv olvasóját!  

 

Bizonyos vagyok abban, hogy a kedves olvasó már remeteszőlősi, vagy hamarosan az 

lesz. 

Azért vagyunk – vagy leszünk – Remeteszőlős lakói, mert szívünket, lelkünket és 

szemünket is megragadta kis településünk, hiszen egyedülálló természeti adottságai 

nem engednek el érintés nélkül senkit. 

Mi, itt élők – úgyis mondhatnánk: Remeteszőlős-barátok – szeretnénk őrizni és 

megőrizni a hely értékeit és a hely szellemét („genius loci”), mert településünk 

alapértékének tartjuk. Ezért a Remeteszőlősi Településképi Arculati Kézikönyv 

készítése során igyekeztünk minél szélesebb körben megismertetni az elkészült 

anyagokat, annak érdekében, hogy az itt élőkkel közösen, a mi véleményünket is 

figyelembe véve készüljön el. 

 

Bízunk benne, hogy ez sikerült! 

 

Jó szívvel ajánlom minden kedves ide költözőnek és építkezőnek a Remeteszőlősi 

Településképi Arculati Kézikönyvet, ami segítséget nyújt és ötletet ad a tervezés során. 

Remeteszőlős Község Önkormányzata ebben konstruktív és együttműködő partner 

lesz! 

Sikeres tervezést és építkezést kívánok Önöknek!  

Kívánom, hogy mihamarabb váljanak a remeteszőlősi közösség részévé!  

 

 

Szathmáry Gergely 

Polgármester 

  

1. Remeteszőlős légi-fotója Budapest felöl; forrás: Remeteszőlős Önkormányzata 
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ARCULATI KÉZIKÖNYV CÉLJA 
 

Szép környezetben élni, mindannyiunk elemi vágya. 

Kevés embernek mindez eleve megadatik.  

Ugyanakkor sokan vagyunk, akik magunk vállalkozunk otthonunk megteremtésére és környezetünk szépítésére. 

Ez a munka sok fáradságot és kitartást igényel. Számtalan adottság és új szempont összehangolása szükséges ahhoz, hogy munkánk végeztével elégedettek 

legyünk. Ha őszinték vagyunk, igen ez nem mindig sikerül.  

Tevékenységünkkel sokat tudunk rontani, és javítani. 

Ezért különösen fontos, hogyan állunk környezetünk formálásához. 

 

Hogyan is induljunk el ezen az úton? 

 

Az arculati kézikönyv ehhez a munkához szeretne támpontokat adni. Számba venni mindazokat a főbb lépéseket, melyek szem előtt tartásával jó esélyünk 

nyílik az áhított eredmény elérésére. 

Persze mindezt Remeteszőlős szemszögéből! 

 

Azért hogy jó alapokra építsünk, először szeretnénk röviden ismertetni Remeteszőlős helyzetét, múltját és jelenét, valamint meglévő adottságait.  

Ezzel az ismerettel talán kevésbé választunk olyan utat, mely zsákutcába vezet. Ezt követően áttekintjük Remeteszőlős lehetőségeit is. Területén milyen fekvésű 

ingatlanok találhatók, és rajtuk milyen épületek építése javasolt. De mindezek között egy kis kitérőt is teszünk, mely során rövid vizsgálódást végzünk az 

építészet összefüggéseinek világában azért, hogy megértsük, az építészeti formák miért nem lehetnek öncélúak, vagy ha mégis annak milyen ára van? 

 

GENIUS LOCI, azaz a HELY SZELLEME 
Földünket a tengerek között különböző kontinensek alkotják. A kontinenseken belül különböző országok terülnek el, melyek sokszínű lakossága egyedi 

kulturális vonásokat hordoz. Ez a területi és kulturális egység annak függvényében változik, hogy az az adott közösség élete folyamán milyen válaszokat ad a 

közösséget ért kihívásokra. Nincs ez másképp regionális, vagy települési szinten sem. Tehát összegzés képen elmondhatjuk, településeink megjelenését 

alapvetően két tényező határozza meg, az egyik az ember maga, a másik az a táji környezet mely arra az adott földrajzi helyre jellemző. Ez utóbbit mindig 

jellemzi egy sajátos „atmoszféra”, táji karakter, amit persze sok minden meghatároz. Az analogikus gondolkodás ezt úgy nevezi „genius loci”, azaz a hely 

szelleme. 

Településeinket formáló emberi tényező szerepe megkerülhetetlen elem, mi most mégis első sorban annak eredményével fogunk foglalkozni, amit ez a 

tevékenység a hely szellemén végez.  

Földbolygónkon az élet szempontjából számtalan jó adottságú hely létezik. Itt a harmonikus élet feltételei könnyen megteremthetők, de számtalan példából 

láthatjuk, hogy munkánkon keresztül rideg területek mennyire barátságossá, és lakhatóvá tehetők. 
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Jó esetben a „hely szellemén” javítunk, rossz esetben azt tönkre tesszük. A jó vagy rossz végeredményt bárki könnyen realizálja, viszont a jóhoz vezető helyes 

utat viszonylag kevesebben ismerik. 

 

Visszatérve kiinduló pontunkhoz, minden térségnek, tájnak, és az emberi beavatkozást követő településnek van egy sajátos arculata, ami speciálisan csak arra 

jellemző. A terepalakulatok helyzete, a növényzet típusa, és azok együttes megjelenése mind-mind egyedi atmoszférát teremt. Mindezt a nappali és az éjszakai 

fény játéka, és építményeink e környezetben való jó, vagy rossz elhelyezkedése, összességében adja a település atmoszféráját, ha úgy tetszik a „település 

szellemét”. 

Ezt az egyediséget, sajátos táj-, vagy településkaraktert ragadják meg verseikben költőink, és erre emlékszünk, ezt idézzük vissza magunkban, amikor kellemes 

élményként újra és újra gondolatban visszatérünk valamely táj, vagy településen átélt pozitív érzelmi emlékeinkhez.  

A hely szellemét így ragadjuk meg! Kinek ne lett volna már ilyen élménye? 

 

Aki járt már Remeteszőlősön, vagy ott él tudja, miről beszélünk. A remetehegy oldala, vagy a patak hangulata, mind-mind meghatározó, mint az a kialakulóban 

lévő településközpont, ami bár nem a település súlyponti közepén helyezkedik el, de mégis több falunap kellemes helyszíne volt.  

 

A következőkben lássuk akkor őket! 
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ÖRÖKSÉGÜNK - REMETESZŐLŐS BEMUTATÁSA1 

Település földrajzi helyzete 
Remeteszőlős Község a Budai-hegység északnyugati részén helyezkedik el, a 
Budai-hegyek kistáj területén, a Nagykovácsi-medence keleti oldalán. A Remete-
hegyet É-D irányú törések tagolják, melyek leglátványosabb megjelenítője a 
Remete-szurdok, mely a Nagykovácsi és a Pesthidegkúti medencét köti össze. A 
Remete-szurdokban több barlang is található, mely közül a legnevesebb a 
Remete-barlang (ahonnan értékes bronzkori leletek kerültek elő). A medence 
peremén elhelyezkedő hegyek kiemeltebb részein a felszíni karsztformák nagy 
számban vannak jelen. A medence aljzatát az Ördög-árok patak alakította ki, így 
a völgytalpat folyóvízi üledékek töltik ki. A Nagykovácsi-medence vizeit az Ördög-
árok patak gyűjti össze, melyet a Remete-szurdokon keresztül vezet el, és az 
Erzsébet-hídnál torkollik a Dunába. Az Ördög-árok patak időszakos vízfolyásnak 
tekinthető, melynek vízhozama 0-45 m3/s között ingadozik. 

Település állat és növényvilága 
A község belterülete felett (É-i oldal) található erdők 1983. óta természetvédelmi 
oltalom alatt álnak. A Remete-szurdok és környezete fokozottan védett, (Natura 
2000) terület. Remeteszőlős olyan karsztos területen helyezkedik el, ahol a 
felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények található. A növényföldrajzi tértagolás szerint a 
terület a Pilis-Gerecse flórajárásba tartozik. A községünkhöz tartozó erdőket 
cseres tölgyesek és gyertyános kocsánytalan tölgyesek uralják. A Remetehegy 
tetején és a Remete-szurdok magasabb részein karsztbokorerdők illetve 
sziklagyepesek találhatóak.  

Település éghajlata 
Remeteszőlős község területe hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú.  Az évi 
középhőmérséklet 9 0C körül mozog, a vegetációs időszakban 16,5 0C. Az abszolút 
hőmérsékleti maximum sokévi átlaga 32-33 0C, minimuma -15,0-15,5 0C. Az évi 
napfénytartam 1950 óra körüli. Nyáron a napsütés (760 óra körül) a környező 
síkvidékhez képest kevesebb, télen viszont több (220 óra). A fagymentes időszak 
hossza 190 nap körül mozog. A csapadék évi átlaga 650 mm, a tenyészidőszakban 
350-370 mm csapadékmennyiség a jellemző. Az uralkodó szélirány ÉNY-i; ehhez 
tartoznak a legnagyobb átlagos szélsebességek is, melynek értéke 4 m/s. 

                                                           
1 forrás: Remeteszőlős Község Örökségvédelmi Hatástanulmány 2015 – KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 

2. Remeteszőlős légi-fotója Budapest felöl; forrás Remeteszőlős Önkormányzata 
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MÚLT2 
Remeteszőlős ősi és egyben fiatal település.  

Nagykovácsi-medence a jégkorszaktól kezdve lakott volt. A mai Remeteszőlős területén, a 

Remete-barlangból értékes bronzkori leletek, a neandervölgyi ember három foga, valamint 

különleges ékszerek kerültek elő, de a rómaiak és az őket követő vándor népek nyomai is 

fellelhetőek a területen. A terület honfoglalás kori lakottságát vassalak leletek bizonyítják. 

Vélhetően ekkor a fejedelmi, illetve később a királyi udvar számára dolgozó kovácsmesterek 

lakhelye volt ez a rész, ahogy arra a neve is utal. A törökkorban a település kihalt és csak a 

betelepített svábok foglalták vissza a területet a természettől, az 1700-as évek elejétől. 1700-

1945. között svábok lakták a medencét.1946. Május 2-án, 3-án és 4-én 2.200 nagykovácsi 

svábot telepítettek ki és a helyükre Heves és Szolnok megyei, valamint felvidéki zselléreket, 

menekülteket telepítettek. 

A mai Remeteszőlős belterületének helye az 1970-es évekig mezőgazdasági művelés alatt állt. 
A község területe a 2000. év előtt Nagykovácsi Nagyközség külterülete volt. 
1972-73. között az akkor Nagykovácsi Községi Tanács ezt a részt felparcelláztatta és zártkerti 
üdülőterületet alakított ki. Az akkori elnevezés szerint ez a Nagykovácsi Déli Üdülőterület volt. 
Az 1990-es évek elejére a területen állandó jelleggel élők száma már meghaladta a 200 főt és 
így egyre intenzívebb igény mutatkozott a vezetékes vízellátó rendszer kialakítására.  
A helyi szerveződésnek köszönhetően 1995-96. között lakossági önerőből megépült a 
vízhálózat, majd rá két évre a csatornahálózat is. 
A beruházások során az anyaközséggel megromlott a kapcsolat, így 1999-ben helyi 
népszavazás döntött a Nagykovácsi Déli Üdülőterület (Remeteszőlős) leválásáról, mely alapján 
a Köztársasági Elnök 97/2000. (VII.20.) 
határozatában kimondta Remeteszőlős Község 
megszületését. 
A 2002. október 22-i önkormányzati 
választások után közigazgatásilag is teljes 
mértékben önállóvá és függetlenné vált a 
község. 
Remeteszőlős Község végleges közigazgatási 
határait – a két község megállapodása alapján - 
a Pest Megyei bíróság 2008. március 4-án 
állapította meg. 

                                                           
2 forrás: Remeteszőlős Község Örökségvédelmi Hatástanulmány 2015 – KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Neanderv%C3%B6lgyi_ember
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JELEN 
Remeteszőlős önálló fejlődése 2008. évet követően indult meg.  

A település Nagykovácsiról történő leválása az Önkormányzat vezetésére sok új feladatot rótt. Mivel a község területének infrastruktúrájának túlnyomó része 

fejlesztésre szorult, ezért az elmúlt tíz évben az Önkormányzat beruházásában jelentős közműfejlesztési és útépítési munkák valósultak meg.  

Remeteszőlős lakosai a település életének alakításában aktívan részt vesznek, így sok fejlesztés a lakosok közreműködésével jött létre. A közös munka 

eredménye képen nem csak a fiatal generációk életét szolgáló közösségi játszó-terek létesültek, hanem a közösség szellemi potenciálját demonstráló Vénusz 

utcai emlékparkot is kialakítottak. Az emlékpark a következő eseményekkel évente fejlődik. 

 2013. április – „Örkény István telefonfülkéje”, egy éves programsorozattal 

 „Könyvtár” 

 A volt tanyaépület bontásából keletkezett tégla-mennyiségből nemrégiben készült el a 
község új ivókútja 

 Vénusz utcai fogadott fák 

 Vénusz utcai gyógynövénykert 

  „56-os” megemlékezési emlékmű 

 2017 – Vénusz utcai emlékparkot és Hold utcát összekötő patakhíd 
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Remeteszőlős Öröksége 
Remeteszőlős az Ördögárok völgyének, Remetehegyi oldalán fekszik. Ez a terület a 
Budai Tájvédelmi körzethez tartozik. Remetehegy területe bővelkedik barlangokban, 
itt helyezkedik el a Remete szurdok, mely rendkívül kedvelt kiránduló hely.  

 
 

TÁJI ÖRÖKSÉG 

REMETE SZURDOK 
A szurdok északi fala mintegy 20 kisebb-nagyobb üreget, barlangot rejt, melyeket a 
hegy emelkedésével egyre alább szálló karsztvíz alakította ki. A barlangokban a 
kutatók páratlan régészeti és őslénytani leletanyagot találtak. A legnagyobb, 
legnevezetesebb barlangokban gazdag régészeti és őslénytani leleteket tártak fel. 
Hét-lyuk, 8 kürtőből álló barlangcsoport. Remete-barlang, 20 m hosszú, 7 m széles, 8 
m magas, a középkortól a XVIII. századig remeték lakták. A Remete-barlangból többek 
között hófajd, barlangi oroszlán, barlangi medve és barlangi hiéna csontmaradványai 
kerültek elő. 

PÁPAI MIKLÓS TANÖSVÉNY 
A Remete-szurdokot feltáró tanösvényt, mely bemutatja a terület, táji és természeti 
értékeit, Dr. Pápa Miklós emlékére nevezték el. Pápai Miklós (1907-1977), a 
sokoldalúan képzett, nagy tudású természetbarát, szakíró, a Magyar Természetbarát 
Szövetség Kulturális Bizottságának volt a vezetője. Pápa Miklós sokat tett azért, hogy 
a Remete-szurdok és környéke védett legyen. 
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Remeteszőlős területén építmények az 1970-es éveket követően épültek. Előtte Remeteszőlős mezőgazdasági terület volt. Ezért a település országos 

védelemmel ellátott műemlékkel, vagy helyi védett épülettel vagy emlékkel nem rendelkezik. Remeteszőlős épített örökségét napjaink építményei alkotják, 

melyek az emberi szellem eszmei és hétköznapi energia központjait egyaránt magába foglalják. 

Szellem Örökség Építményei 
 

Pléh-Krisztus ’56-os emlékmű Zenélő Ivókút Örkény István 
telefonfülkéje 

Könyvtár 

 Borbás Dorka üvegművész 1956-os 
forradalom tiszteletére készített alkotását 
az Amúr utcai parkban 2017. április 13-án 

avatta fel Remeteszőlős Község 
Önkormányzata. 

 

"… A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem." 

(Bibó István 1956.)" 

A volt tanyaépület (Rácski tanya) 
bontásából keletkezett tégla-

mennyiségből nemrégiben készült el a 
község 

új ivókútja, amely az Örkény 
Telefonfülke szomszédságában 

található. 

2013 áprilisában, az Örkény István3 
születésének százéves évfordulója 

kapcsán megrendezett egyéves 
programsorozat zárásaként a 

remeteszőlősi polgármesteri hivatal 
mellett felállítottak egy telefonfülkét 

az író emlékére. A fülke ajtaján Örkény 
életnagyságú portréja, egyik oldalán 
az életrajza, a másik oldalán pedig a 
Ballada a költészet hatalmáról című 

novellájának szövege látható. A 
fülkében található telefon kagylójának 

felemelésekor működésbe lép egy 
lejátszó egység, amely Örkény tizenöt 

egypercesének egyikét játssza le 
ismert színészek tolmácsolásában. 

 

 

                                                           
3 forrás: Remeteszőlős Örökségvédelmi Hatástanulmány 2015. március – Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. 
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Hétköznapi energia központok 
Egy település jövőjét mindig a legfiatalabb generáció határozza meg. Ahol a gyerekeknek van tér a kiteljesedésre, annak a településnek van jövője. 

Remeteszőlősön a legkisebbekre is mindig gondolnak, így játszótér a település több pontján is megtalálható. 

 

HOLD UTCAI IFJÚSÁGI PARK Vénusz utcai emlékpark mellett, a patak túloldalán elhelyezkedő park 
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PATAK SÉTÁNY - JÁTSZÓTÉR 
 



 

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.12.28. - REMETESZŐLŐS - TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 

14 

MÁRCIUS 15-E TÉR  
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VÉNUSZ UTCAI EMLÉKPARK  
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HA MÁR EGYZSER ÉPÍTKEZÜNK! 
Építésbe kezdeni mindig nagy vállalkozás! Ha nem jól mérjük fel lehetőségeinket, szó szerint ráfizethetünk.  

A legtöbb probléma elképzeléseink és anyagi lehetőségeink rossz megítéléséből ered. Sokszor azzal sem számolunk helyesen, hogy egy épület használatba 

vételéhez, nem csak az épületet kell megépíteni! A beköltözésig számtalan olyan költség jelentkezik, melyekre első lépésekben nem gondolunk, holott a 

befejezéshez ezek megvalósítása is elengedhetetlen.  

Persze lehet egy építkezést ütemezni, de ez is csak akkor megalapozott, ha a teljes használatba vételig jól mérjük fel lehetőségeinket. 

Íme, egy lista a várható költségek megbecsléséhez 
 Ingatlan megszerzésének költségei 

 Terveztetés, műszaki ellenőrzés, beruházás igazgatás költségei  

Plusz információ! A tervezési díj mértéke függ a beruházás nagyságrendjétől, kb: a beruházás összértékének 6-18%-a, kis beruházás fajlagosan 

magasabb tervezési költségeket jelent. A tervezési költségen biztos nem szabad spórolni! Olcsón és ebből adódóan rosszul megtervezett ház, még az 

unokáinknak is bosszúságot eredményez majd. Ne feledjük, „Olcsó húsnak, híg a leve”. 

 Tervezett épület kivitelezési költsége  

Plusz információ!  2017. évi árszinten szerény kivitelű lakóépület esetén nettó 260.600.- Ft/m2 költséggel kell számolni, míg átlagos szintű lakóépület 

nettó 274.300.- Ft/m2 kerül. Tehát a hiedelmekkel ellentétben nem a beépített anyagok minőségével, hanem a racionálisan, kis alapterülettel, jól 

megtervezett épülettel lehet pénzt spórolni! 

 Belső berendezések, mobíliák költségei 

 Ingatlan megközelítési lehetőségének kiépítéséhez kapcsolódó költségek (pl. telekhatár és közút közötti közterület kiépítése, vízelvezető árok feletti 

kapubehajtó, stb.) 

 Ingatlan telekhatárain építendő kerítések beruházási költsége, utcafronti kapuval, esetleg kapuépítménnyel, mely befogadja a szeméttárolót és a 

közműórákat 

 Közműfejlesztési díjak, közműbekötések költségei 

 Az előre nem látható kiadásokra mindenképpen érdemes tartalékkerettel számolni (Új építés esetében 5 %, míg egy felújítás esetén legalább 10% 

szükséges) 

Ingatlan megszerzése 
Az ingatlan vásárlásnál gyakori hiba, hogy több „életlépcsőt” szeretnénk egyszerre átugrani. Sok esetben az építkezni kívánók nagy részének csak annyi pénze 

van, ami egy lakásra elég. Önálló, családi házas ingatlanon építet lakóház a végén legalább 60-150 Mft-ba kerül. Tehát 20 Mft-al ne kezdjünk (még plusz CSOK-

al sem) önálló családi ház építésébe. Ilyen esetben inkább csak egy lakásban gondolkozzunk. Annak felújításával legalább az építkezés első tapasztalatait is 

megszerezzük, így később álmaink házát kevesebb hibával tudjuk majd megvalósítani. 

Amennyiben rendelkezünk elég pénzzel azt érdemes végig gondolni, életmódunkhoz milyen telektípus ingatlan a legmegfelelőbb? Nagy telket gondozni a 

későbbiekben sok költség, pláne ha nem szeretünk saját kertünkben tevékenykedni. Települések történelmi városrészeiben sok olyan ingatlan van, amihez egy 

kis belső kert tartozik. Itt kiélhetjük „kerti parti” vágyainkat, de túl sok kerti munkát sem kell végezzünk. 
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A panoráma miatt sokan beleszeretnek egy-egy erősen lejtős telekbe. Igen ez valóban szép lehetőségeket kínál, de ne feledjük, ezek az adottságok a tervezéstől 

kezdve a kivitelezésig, mind-mind plusz anyagi forrásokat követel!  

Remeteszőlősön alapvetően nagy értékű, és sok esetben kilátással rendelkező ingatlanok találhatók, tehát aki itt akar letelepedni, az mind a telek, mind 

az építés tekintetében magas költséggel kalkuláljon! 

Az ingatlan vásárlása előtt érdemes a települési főépítésszel, vagy egy építésszel konzultálni, mert az adott ingatlanra sok olyan előírás lehet, ami nem teszi 

lehetővé, az általunk elképzelt épület megvalósítását.  
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK REMETESZŐLŐSÖN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Információ! 

Remeteszőlős község – a domborzati viszonyokból adódóan „egy utcás” falu.  
A gyűjtőúti funkciókat ellátó Patak sétányra és Csillag sétányra halszálka szerűen  
csatlakoznak a kiszolgáló és lakó-utak. 
A település elérhetőségét biztosító 11104. jelű út és a Patak valamint Csillag sétányok  
négy bekötő-úttal csatlakoznak egymáshoz.   
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ  

TELEPÜLÉSKÖZPONT 
Remeteszőlős korábban Nagykovácsi közigazgatási területéhez tartozott, ezért Nagykovácsitól történő elszakadását követően önálló településközponttal nem 

rendelkezett. Remeteszőlős 2017. június 14-én elfogadott építési szabályzata immár lehetővé tesz egy településközpont kialakítását, ahol az Önkormányzat 

szerény keretek között – konténer épületben – kapott helyett. Az önállósodást követő szűkös források, az Önkormányzat működéséhez szükséges 

épületállomány megvalósításához kevés mozgásteret biztosított, ezért az eddig létrejött építmények fejlesztése kiemelt célja az Önkormányzatnak. A meglévő 

adottságok és lehetőségek figyelembe vételével tesz javaslatot az alábbi beépítési vázlat. 
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A területen az intézményi, valamint a szellemi, vagy szakrális központ kialakítása már 

részben megkezdődött. Ezen a területen társadalmi munkával – több emblematikus 

építmény jött létre, melyek immár a településközpont szellemi központját adják. A 

környezettudatosság és a folytonosság jegyében az ivókút és könyvtár, valamint a 

kemence a volt tanyaépület bontásából kitermelt tégla adta. 

Mindehhez területileg kapcsolódik a Hosszú-erdő hegyről levezető patak meder, ami 

Remeteszőlősre oly jellemző természet közeli élményét itt is megadja. Ennek 

megőrzése a távlati fejlesztések során továbbra is kiemelt cél.  
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TELEPÍTÉS ÉS TEREPALAKÍTÁS 
Remeteszőlős településközpontjában szabadon-álló beépítés megengedett. Ezen a területen a terepviszonyok alapvetően vízszintesnek mondhatók. A 

beépítési mód, és a terület vízszintes terepadottságai megfelelő teret nyújtanak középületek elhelyezésére. A településközpont a Vénusz utcán keresztül 

közelíthető meg, mely egyben zsák utcás feltáró út, ahol közúti és gyalogos forgalom – elhatárolt módon - egyaránt biztosítandó. A létesítendő épületek 

főbejárata a Vénusz utcai feltáró útról jól látható módon, és akadálymentesen közelítendők meg. Az épületeket kiszolgáló és gazdasági forgaloma, valamint a 

hulladék tárolás és kezelés takart módon, és a személyforgalomi közlekedés zavarása nélkül alakítandó ki. 

MAGASSÁG, LÉPTÉK, TETŐFORMA 
Településközpontban földszint plusz egy épületszint magas épületek helyezhetők el, maximum plusz tetőtér beépítéssel. Ugyanakkor az épületmagasság 

azonos a lakóövezetben előírt épületmagassággal.  Mindezek mellett a településközponti telkek beépíthetősége – nagy telekterületük miatt -, akár egy 

épülettraktus sokszorosának építését is lehetővé teszi, ami lapos-tetős, vagy több magas-tetős tetőidommal tagolt épülettömeget feltételez. Tehát a 

településközponti épületek homlokzatmagasságukban azonosak lesznek, mint a Remeteszőlősön a lakó-épületeknél megengedett, ami az utcafrontról, 

léptékben azonos megjelenést eredményezhet. Ezért különösen is fontos, hogy a később megvalósuló településközponti intézményi épületek, építészeti 

arculata középület funkcióját sugallja! Lapos-tető alkalmazása esetén kortárs építészeti tömegformálás javasolt, alkalmazva ehhez a stílusirányzathoz jól 

kapcsolható – anyaghasználatban és műszaki megoldásaiban is - környezettudatos megoldásokat. Alacsony hajlásszögű tetőforma esetében – a „mediterrán 

jelleg” kerülendő. Magas-tetős tömegformálás esetében a „családi házas” arculat kerülendő. 

TETŐHAJLÁSSZÖG ÉS HÉJAZATOK 
A tető-hajlásszög tekintetében lapos-tetőtől magas-tetőig minden tetőforma alkalmazható, azzal, hogy a tető Remete hegyről történő ráláthatósága esetén a 

tető építészeti formálása ötödik homlokzatnak tekintendő.  

Tetőhéjazat anyaghasználata tekintetében lapos-tető esetében zöld-tető, vagy kavics leterheléses megoldások javasoltak, alacsony hajlásszög esetében 

minőségi anyagában természetes megjelenésű fémlemez-fedés (pl. réz, vagy cinklemez), míg magas-tető esetében természetes megjelenésű (natúrtól a 

téglavörösig), sík, szalag, vagy alapvetően sík jellegű sajtolt cserép javasolt. 

Nem javasolt lapos-tető esetében bitumenes, vagy látszó műanyaglemez szigetelés, alacsony tető-hajlásszög esetében „ rikító erős színeket” alkalmazó, 

szinterezett alumínium lemezek, míg magas-tető esetében nagy hullámú, vagy erős rajzolatú sajtolt, vagy öntött cserép. 
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ANYAGOK ÉS SZÍNEK, HOMLOKZAT, LÁBAZAT 
Igazgatási és iroda épület esetében jó minőségű természetes anyagok alkalmazása javasolt. Például vágott kőlemez burkolatok, korszerű természetes hatású 

építőlemezek, természetes fémlemez és cserépfedések  

Rikító, erős színek homlokzaton csak építészeti hangsúlyok alkalmazására, arányos mértékben a természetes arculatot megőrizve alkalmazhatók. Erős színek 

tetőfedésnél, és homlokzaton összefüggő nagy felületeken nem alkalmazhatók. 

 JAVASOLT ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 

          
kavicsburkolat  
(épület körül, 

járda helyett, a 
falnedvesedések 
csökkentéséhez) 

„lélegző”lábazat
vakolat alap 

homlokzatfelület
nél sötétebb 

árnyalatban a 
csapadék-

felverődés miatt 

egyszerű dörzsölt 
vakolatfelület 

spaklizott 
vakolatfelület 
(tradicionális 
anyagokkal 

megegyezik, és 
hangsúlyt ad 

egy-egy 
felületnek) 

nyers 
betonfelület 

(önmagukban 
betonfelületek is 
adhatnak szép 

textúrát a 
mellett, hogy 

fagyálló anyag) 

faszerkezet 
impregnáló 

felületkezeléssel 

faszerkezetek 
kiegészítésekén

t zsalus 
deszkaburkolat 

bontott, 
újrahasznosított 

hódfarkú 
cserépfedés 

kettős hódfarkú 
cserépfedés 

szalagcserép fedés 

KERÜLENDŐ ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 

          
aszfaltburkolat műanyag 

lemezek 
vágott 

természetes 
kőburkolat 

erős karakterű 
vágott kőlap 

fém trapézlemez 
fedés 

fém cserepes-lemez 
fedés 

polikarbonát 
sík, vagy 

trapézlemez 

bitumenes 
zsindely 

erős karakterű 
antikolt cserépfedés 

natúr sajtolt, vagy 
engóbozott sajtolt 

cserépfedés (a 
cseréptípus túlzott 
karaktere elnyomja 

a tradicionális 
anyaghasználatot) 

NYÍLÁSZÁRÓK 
Nyílászárók árnyékoló szerkezeteiről és a nyílászárókhoz kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök kialakításáról – ütemezett megvalósítás esetében is - előre 

tervezetten kell gondoskodni, azok tervezett helyét az épület építésével egy időben ki kell alakítani. Utólagosan felszerelt lakatos szerkezetek, rácsozatok nem 

alkalmazhatók. Árnyékoló szerkezetek színe illeszkedjen a beépítésre kerülő nyílászáró színéhez, attól zavaróan ne üssön el. A nyílászáró színétől elütő 

árnyékoló szerkezeti szín csak abban az esetben alkalmazható, ha azt az épület építészeti arculati karaktere indokolja. 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
Településközpont területén – intézményépület esetében – erkély, nem javasolt. Középületek esetében funkcionálisan nem indokolható, energetikai 

szempontból egyedi épületszerkezeti megoldásokat igényel.  

Intézményi épületek főbejárata, közösségi terek fedett-nyitott előtereként konzolos, vagy oszlopos fedett, de nyitott terek létesítése megengedett. 
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RÉSZLETEK  
Alapvetően törekedni kell az egyszerű homlokzati részletképzésre.  

KERÍTÉSEK 
Településközpontban elsődleges cél, hogy az intézmények épületei és azok ingatlan területe nyitott, a közintézményeket használók irányába befogadó 

jellegűek legyenek. Ezért az intézmények ingatlanterülete és a közterületek telekhatárán a kerítések kerülendők, a forgalom terelését inkább, növénysávok, 

vagy a tereppel egy síkban esetleg kiemelt növényágyások adják. Amennyiben vagyonvédelmi, funkcionális vagy egyéb más szempontok nem teszik 

szükségessé, a településközpontban a kerítés építése nem javasolt. 

Középületek ingatlanjainak telekhatárán épülő kerítések, semleges megjelenésű, egyszerű kivitelű, komplett rendszerelmekkel rendelkező (lábazat, oszlop és 

kerítésbetét elem, valamint jelentős igénybevételt bíró személy és teherforgalomi kapuk alkalmazása javasolt.  

Nem alkalmazható alacsony minőségű drótkerítés. 

  



 

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.12.28. - REMETESZŐLŐS - TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 

24 

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 
Remeteszőlős belterülete jellemzően szabadon álló beépítésű és magas tetős kialakítású. Ennek oka egyrészt az egykori Nagykovácsi külterületi üdülő 

beépítésből megmaradt struktúra. Ezen a területen az enyhén lejtőstől az erősen meredek esésű terep adottság egyaránt jellemző.  

Az utcák gyalogos és a gépkocsi forgalma egyesített rendszerű, külön járda, a forgalmi út és az ingatlanok között nincs. Az ingatlanok és a forgalmi út között 

sávban, mindegyik utcára jellemző a gazdag növényállomány. 

A lakóingatlanokhoz vezető feltáró utak több pozícióban kapcsolódnak a túlnyomóan lejtős terepadottságú telkekhez, ami változatos lakóépületek 

megvalósulását eredményezi. Az ingatlanok és a feltáró utak viszonyában több jellemző típus található. 
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TELEPÍTÉS ÉS TEREPALAKÍTÁS 

Épületek ingatlanon belüli telepítése 

Remeteszőlősön a lakóingatlanok túlnyomó többsége dél-nyugati fekvésű. Az épületek az előkert 5-7 méteres sávját követően, az északi utcafronti telepítése 

több szempontból indokolt. Ezzel a megoldással az előkertben kaphatnak helyet az ingatlanhoz tartozó gépkocsik. Az épületek az uralkodó szélirányból védik 

a lakókert mikroklímáját, és az utcafront irányából egységes településképet alkotnak. 

Ingatlan gépkocsival történő megközelítése, és a gépkocsik ingatlanon belüli elhelyezése 

Napjainkat meghatározza a mobilitás. Remeteszőlősre ez különösen igaz. Remeteszőlős ingatlantulajdonosai az országos átlaghoz képest magas 

átlagjövedelemmel rendelkeznek. A településen a munkahelyek száma jelenleg kevés. E tényezők következtében az itt élők nagy része Budapesten, vagy 

Budapest agglomerációs övezetében dolgozik, és munkahelyét saját gépkocsival közelíti meg. A gépkocsik magas száma már most is meghatározza a 

településképet, mivel az ingatlantulajdonosok gépkocsijukat időszakosan vagy állandó jelleggel a közterületen tartják. Az előírások alapján az 
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ingatlantulajdonosoknak a lakóingatlanokhoz tartozó gépkocsik tárolását ingatlanon belül kell biztosítani! Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken (utcákban) ne lehetne parkolni, de a településen a rendezett parkolás kialakítása a település hasznára válik, 

a település arculatát pozitívan befolyásolja. Az ingatlan és az utcaburkolat közötti sávban a gépkocsi behajtók és személybejárók kivételével fennmaradó 

közterületet zöldfelületként kell fenntartani! 
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Ingatlanon belül gépkocsi parkolás lehetőségei 

1. Előkertben szabadon állóan, tetőfedés nélkül 

2. Előkertben fedett-nyitott tárolóban 

3. Ingatlanon épített főépületben (garázsban) 

4. Előkertben, támfalgarázsban 

Az ingatlanok és a forgalmi út között sávban, mindegyik utcára jellemző a gazdag növényállomány, illetve ebben 

a sávban, több helyen kerültek kialakításra az ingatlanokhoz tartozó utcai parkolók.  
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Ingatlanon belül gépkocsi parkolás nem megengedett 

5. Előkertben pergola alatt 

6. Előkertben ideiglenesen, vagy véglegesen fedett pergola alatt 

Remeteheggyel párhuzamos utcák 

Az Ördög árokkal és a Remete heggyel párhuzamos – alapvetően vízszintes - vonalvezetésű utcák a Patak sétány, Rigó, Banka, Cinke, Hal, Ponty, Süllő, és Lazac 

utcák. Ezen utcák esetében az az ingatlanok a terepadottságoktól függően síkban, vagy viszonylag kis szintkülönbséggel csatlakoznak.  

Egyes szakaszokon viszont az utcához képest erősen lejtenek, vagy emelkednek.  
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Ez esetében praktikus a legalsó szinten kialakítani a „háló szintet”, míg az utcával egy magasságban a „nappali szintjét”. A terepviszonyok miatt ez egyben a 

parkoló gépkocsik szintjét is adja, ami elegáns megérkezést nyújt az ingatlannak. Mindezek mellett a „háló szint”, a benapozott dél-nyugati lakókertre közvetlen 

kertkapcsolatot kap.  Az utcától lefelé lejtő ingatlanok esetében az épületek pozicionálása különösen nehéz feladat, mivel az utcához képest az épület 

„gödörbe kerül”, és a gépkocsi megközelítés is nehézségekbe ütközhet. Településképi szempontból elsődleges 

szempont, hogy az utcakép szempontjából az épületek összegfüggő térfalat alkossanak. Ennek vonala a telekhatártól 

számított 5-7 méter, mely sáv egyben az épületek előkertjét adják, ahol a gépkocsik telken belüli nyitott parkolása, 

vagy a zárt épületen belüli gépkocsi tároló megközelítése megadható. Ez az épület elhelyezés az ingatlan kedvező dél-

nyugati benapozott lakókert kialakítása szempontjából is megfelelő, illetve az utcától erősen lejtő ingatlanok esetében 

is jó megoldást adhat. Az érvényben lévő HÉSZ alapján az épületek két épületszintet tartalmazhatnak. Ebben az 

ingatlan szituációban a felső épületszint padlóvonala – erős lejtés esetében is - közel az utcafront síkjával egy 
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magasságba kerül, ami a „gödör épület” hatást csökkenti. Az előkertben megengedett, pergolával fedett gépkocsi tároló az épület arculatával és 

anyaghasználatával megegyező kell legyen.  

Az utcától felfelé emelkedő ingatlanok esetében a lakóépület, a kialakult állapot és a benapozott lakókert jó kialakíthatósága érdekében a hátsó kert vonalára 

javasolt elhelyezni.  Némely ingatlan esetében – a terepadottságok miatt - támfalgarázs kialakítása is lehetséges, de ilyen szituációban – szűkös anyagi források 

esetén - szabad gépkocsi beálló is kialakítható. 

Remetehegy oldalába felvezető utcák 

Remete hegy oldalába felfutó utcák, mint a Sirály, Daru, Gém, Bagoly, Galamb, Csóka, Seregély, Sólyom, Sas, Madár, Csik, Pisztráng, Harcsa, Keszeg, Amúr 

utcák, melyek a hegy irányába emelkednek. Némelyik utca igen meredek, ami a lakóingatlanok gépkocsival történő megközelítését külön nehezíti. 
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Kilátás védelme  

A remetehegyre felvezető utcák esetében az ingatlanok jelentő panorámával rendelkeznek. Új épületek esetében 

törekedni kell a már meglévő ingatlanok panorámájának megőrzésére. 
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SZERKEZETI RÉSZLETEK MEGOLDÁSA 
Alapvetően törekedni kell az egyszerű homlokzati részletképzésre.  A bonyolult szerkezeti megoldások mindig könnyen meghibásodást eredményeznek. 

Követni kell a beépített anyagok jellemzőinek megfelelő konstrukciós elveket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYÍLÁSZÁRÓK 
Nyílászárók árnyékoló szerkezeteiről és a nyílászárókhoz kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök kialakításáról – ütemezett megvalósítás esetében is - előre 

tervezetten érdemes gondoskodni, azok tervezett helyét az épület építésével egy időben javasolt kialakítani. Utólagosan felszerelt lakatos szerkezetek, 

rácsozatok csúnyák, és általában nem illenek a házhoz. Árnyékoló szerkezetek színét érdemes összehangolni a beépítésre kerülő nyílászáró színéhez, attól 

zavaróan ne üssön el.  

A nyílászáró színétől elütő árnyékoló szerkezeti szín csak abban az esetben javasolt, ha azt az épület építészeti arculati karaktere indokolja. 
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JAVASOLT ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 
Természetes anyagok időtállósága és jó kisugárzása barátságos környezetet teremt. Lakóépületeknél ahol kipihenjük fáradalmainkat ideális döntés. 

 

  

  

 

 

 

  

kavicsburkolat  
(épület körül, 
járda helyett) 

„lélegző”lábazat
vakolat alap 

homlokzatfelület
nél sötétebb 

árnyalatban a 
csapadék-

felverődés miatt 

egyszerű dörzsölt 
vakolatfelület 

erős karakterű 
vágott kőlap 

(csak mértékkel 
kis felületen 

javasolt) 

nyers 
betonfelület 

(önmagukban 
betonfelületek is 
adhatnak szép 

textúrát a 
mellett, hogy 

fagyálló anyag) 

vágott ragasztott 
kőburkolat 

iparosított 
profilozott fa, 
vagy fa hatású 

falburkolat 

egyszerű textúrájú 
sajtolt cserépfedés 
(modern építészeti 
formálás esetén) 

jó minőségű 
szalagcserép 

fedés  

korszerű 
tetőfelépítmények
kel felújított tető 

KERÜLENDŐ ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 
A túlzottan erős színű és karakterű anyagok halmozása „csicsás” épületet eredményez. A megfelelő hangsúlyok, de mértékletes anyaghasználat időtálló 

megjelenést kölcsönöz.  

 

    
  

 

 

  

aszfaltburkolat műanyag 
lemezek (nagy 
dívat, de ez is 

elmúlik, 
újrahasznosítás

uk kérdéses) 

bontott 
téglaburkolat 

ipari építési 
rendszer nem 

való 
lakóépületnek 

ipari épületek 
szendvicspanel 

rendszere 

fém 
trapézlemez 

fedés 

fém cserepes-
lemez fedés 

(lakóépülethez 
egyáltalán nem 
illik, ráadásul 

eső esetén 
nagyon zajos) 

polikarbonát 
sík, vagy 

trapézlemez 
(nagyon 
csúnyán 
öregszik) 

bitumenes 
zsindely 

erős karakterű 
antikolt 

cserépfedés 

engóbozott 
sajtolt 

cserépfedés 
(most ez is 

divat, öt-tíz év 
múlva 

mindenki 
menekülne 

tőle) 

 

KERÍTÉSEK 
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BELBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI TERÜLET 

FŐÉPÜLETEK 

A volt honvédségi terület annak épület állományával és az építmények ingatlanon belüli 
elrendezésével (kiszolgáló létesítmények, belső úthálózat) még mind az egykori 
területhasználat jellegzetességeit őrzi. A jelenleg meglévő épületeknek alapvetően két fő 
csoportja található a területen. A főépületek az intézményvezetést és a szállás épületeket 
foglalja magába, melyek, két karéjban, egy központi tér köré szerveződnek. Ezen főépületek 
jellemzője, hogy észak-déli tájolásúak, lapos, vagy alacsony 
hajlású tetővel fedettek. Az épületek építészeti szempontból a 
szocialista realizmus, és a 60-70-80-es évek építési 
technológiáját és formai jegyeit egyaránt viselik. 
Homlokzatképzésükben a téglaburkolat és a vakolt homlokzati 
architektúra jellemző. Az épületek önmagukban az alapvető 
építészeti elvárásokat teljesítik, de egységes arculati 
megjelenésük a felújítások ütemezett megvalósítása során 
távlati cél. Az épületek arculata, anyaghasználata és színvilága 
egymástól elütő. A főépületek felújítása az elvégzett 
energetikai beruházásokkal megindult. A jelenleg alkalmazott 
színek bár visszafogottak, de nem alkalmazkodnak a már 
meglévő téglaburkolatos épületek színvilágához.  
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BELBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI TERÜLETEN - IPAROSÍTOTT ÉPÍTÉS ANYAGAI 
 

 

Az állami intézmények épületeihez a modern építészeti stílus jól illeszthető.  

A funkcionális egyszerűség rendet, tisztaságot, fegyelmet sugall, ami a belbiztonsági épületek 

funkciójának éppen megfelel. A funkcionális egyszerűség vakolt és korszerű iparosított 

építőanyagokkal egyaránt megvalósítható. Kerüljük a túlzottan tagolt épülettömegeket, 

bonyolult szerkezeti részleteket. Ezen az sem kell, hogy változtasson, ha a területen egykori 

római épületmaradványokra találtak. A maradványok csak folytonosságot kölcsönöz az 

intézménynek. 

 

Az épületek átfogó energetikai felújítása esetén, a vakolt homlokzati karakter megtartása 

mellett, de jól megválasztott új épületburkolattal kiegészítve, egészen új megjelenésű, de a 

településrész arculatába még harmonikusan beilleszthető épület tervezhető. 

 

A túlzottan erős színű és karakterű anyagok halmozása „csicsás” épületet eredményez. A megfelelő hangsúlyok, de mértékletes anyaghasználat időtálló 

megjelenést kölcsönöz. 

JAVASOLT ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 

 

  

 

  

   

 
kavicsburkolat  
(épület körül, 
járda helyett, 

vagy lapos-tetőn) 

lábazatvakolat 
alap 

homlokzatfelület
nél sötétebb 
árnyalatban 

egyszerű dörzsölt 
vakolatfelület 

hasított kőlap klinkertégla 
burkolat 

iparosított 
profilozott fa, vagy 

fa hatású 
falburkolat 

korszerű 
falburkolati 
rendszerek  

újszerű perforált 
fémlemez 

burkolatok 

modern palafedés téglány tetőcserép 

KERÜLENDŐ ANYAGOK ÉS ÉPÍTŐANYAG TEXTÚRÁK 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

aszfaltburkolat műanyag lemezek bontott tégla 
burkolat 

erős karakterű 
vágott kőlap 

fém trapézlemez 
fedés 

fém cserepes-lemez 
fedés 

polikarbonát 
sík, vagy 

trapézlemez 

bitumenes 
zsindely 

erős karakterű antikolt 
cserépfedés 

természetes 
palafedés 
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AZ EGYÉB KISZOLGÁLÓ, ÉS AZ INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK  
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KÖVETENDŐ PÉLDÁK 
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Kiegyensúlyozott anyaghasználat, rendezett közterület kapcsolat jó példája ez a ház.  
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UTCÁK, TEREK, BURKOLATOK, LÉPCSŐK, KERÍTÉSEK 
A Remete-hegyi fokozottan védett terület Remeteszőlős tájvédelmi körzetbe tartozó erdeinek nagy részét magába foglalja. A védett területen a fehér, nagy 
tisztaságú dachsteini mészkő tömegébe vágódott a Remete-szurdok. A Remete-hegy védett növényei az apró nőszirom, a fürtös homokliliom, a magyar lednek 
és az ősszel virágzó vetővirág. 
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Ingatlan és közterület kapcsolata 
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Ingatlan bejáratok egyedi lehetőségei  
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A jó cégér önmagáért beszél.  

Egyediségével, hangulatával meghatározó lehet. Az épületek hordozójává válnak a reklámoknak, így a 

reklámok mérete, megjelenése, anyaghasználata mindenképpen illeszkednie kell az épület karakteréhez. 

A cégér megvilágítása időben meghosszabbítja a reklám hatását. A kivilágítás módja ugyancsak 

átgondoltságot igényel, lógó zavaró vezetékek rontanak az üzletnek, mert a felületességet sugallják.  
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