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1 Polgármesteri köszöntő 
 
Jelen kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és szerkezeti szempontból történő 

bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. 

A település sajátos, egyedi arcát, különösen pedig a védendő értékeit hivatott ismertetni. Farmos község teljes 

közigazgatási területére készül. 

Ez a kiskönyv egyrészt segítséget nyújt mindazoknak, akik a települést közelebbről is meg szeretnék ismerni, 

másrészt bevezeti az olvasót azon építészeti elemek tárházába - különböző szemléltető példákon keresztül -, 

aminek köszönhetően átfogó képet kaphat arról, hogy milyen ház illik a település arculatához.  

A kézikönyvben található ajánlások célja a valós értékek megismertetése, a település karakteréhez illeszkedő 

lehetőségek bemutatása.  

A kézikönyv egy nyílt dokumentum, ahogy a település képe változik, új házak épülnek, a kézikönyv is változni 

fog. 

A település életére, az ott lakó emberek mindennapjaira ad mintát és képet a házak elhelyezkedése és 

felépítése. Megmutatja, hogy milyen az ott lakók élete, mennyire figyelnek a környezetükre és egymásra. 

Mert végső soron hol jó élni? Ahol 

közel a természet, ahol az emberek 

figyelnek egymásra, ahol jó a 

közösség, ahol szép a környezet. 

Bízom benne, hogy az iránymutató, 

pozitív építészeti példák segítik az itt 

lakókat, és a településsel 

ismerkedőket is abban, hogy a 

megfelelő választással előremozdítsuk 

Farmos község jövőbeni arculatát. 

A farmosi ember számára a FALUT a 

természet, a termőföld, a lakóhelyet 

körülölelő nádasok, erdők, szikesek 

világa jelenti, melyek megóvását és 

gondozását az itt élők feladatuknak és 

felelősségüknek érzik és örökül 

hagyják a jövő nemzedékeinek. 

 

Horváth László 

polgármester 
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2 Farmos bemutatása  
általános településkép, településkarakter 

 

A község Pest megye dél-keleti szélén, a 

Gödöllői-dombság és az Alföld találkozásának 

közelében, Budapesttől mintegy 65 km 

távolságra fekszik.  

 

A Budapest felől érkező látogatót a Farmosi 

Nádas-tó már-már végtelenbe vesző 

nádrengetege fogadja. De bármelyik irányból is 

érkezzék a vendég vagy átutazó, egy szikes 

gyepen, egy erdőn, egy nádason áthaladva, 

annak növényzete, állatvilága veszi körül. 

 

Már az ős- és ókor idején is lakott terület volt, 

valószínűsíthetően az 1770-es évek környékén 

alakult önálló községgé. 

 

Az elmúlt két évtizedben Farmos jelentős 

urbanizációs fejlődésen ment keresztül. Szilárd 

burkolatú úthálózat, telefon- és gázhálózat 

kiépítése, közintézmények megújulása könnyíti 

az itt élők mindennapi életét. De a falu 

fejlődése mellett sikerült megőrizniük a 

természeti adottságaikat.  

 

A község határában elterülő, Duna-Ipoly 

Nemzeti Park fennhatósága alá tartozó 

természetvédelmi területeken háborítatlanul 

élő őshonos vízi madarakat, vaddisznókat, 

őzeket is megcsodálhatnak az idelátogatók.  
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A településen óvoda, általános iskola, művelődési ház és könyvtár is található, ezen kívül az orvosi és védőnői 

ellátás biztosított, valamint az időseket ellátó szociális gondozói központ, továbbá családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat is működik. 

 

Farmos község településszerkezetét tekintve a belterület jórészt lakóterületekből, a külterület pedig beépítésre 

nem szánt – erdő – és mezőgazdasági területekből áll. Ez alól kivétel Öregszőlő és Muszály külterület, ahol 

nagyobb méretű telekkel rendelkező kertes üdülő, illetve lakóingatlanok is találhatóak. A települési épített 

környezet sokszínűséget mutat. Az épített ingatlanok jellegét meghatározza a település történelmi múltja, 

hagyományai, az adott korban elérhető és népszerű építési szokások alkalmazása. Ebből kifolyólag 

találkozhatunk a településen régebbi típusú parasztházakkal, a 70-es, 80-as években népszerű kockaházakkal, 

illetve emeletes, illetve új építésű házakkal is. Bővebben az épített környezet jellegzetességei a 4. fejezetben 

olvashatók.  
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3 Örökségünk  
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, 
táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 

Épített környezet védelme 

 

A vasútállomásról a Rákóczi úton közelíthetjük meg a falu központját, mely a Rákóczi, a Szelei és a Jászberényi 

út találkozásánál található. Itt helyezkedik el a polgármesteri hivatal, kertjében találjuk a hősök emlékművét. A 

Szelei úton átkelve a víztorony irányában haladunk tovább. Hamarosan egy kis kaptatós jobbra nyíló úton 

közelíthető meg a valamikori Matolcsy-kúria. Az épületet felújították és jelenleg a Tápió Közalapítvány által 

létrehozott múzeum működik benne. A központból a Zrínyi úton haladva közelíthetjük meg a római katolikus 

templomot. Az itt élők színes vallási környezetét jelképezi az Evangélikus Leánygyülekezet imaháza, valamint az 

Adventista Kápolna is.  

 

Szent Péter és Pál templom 

A farmosi katolikus templom korai barokk stílusban épült 1786 körül. Belseje képekkel, freskóval, szobrokkal 

díszített. A katolikus templom Farmos legrégebbi vallási közösségi épülete, jelentősége meghatározó a 

településen élő emberek életében. 

  
 

 

Farmosi Evangélikus 

Leánygyülekezet imaháza 

 

Az evangélikus imaház mellett 

álló haranglábon 2 kisméretű 

harang függ. A nagyharang 

bronzból, a kisharang acélból 

készült.  
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Farmos út menti keresztjei 

 

   

Farmos területén 6 kőkereszt található, olyan szabadtéri keresztek, amelyek az útszéleken, nevezetes vagy 

hangsúlyos helyeken (temető, falu közepe) helyezkednek el. A község kőkeresztjei régi emlékeket őriznek, a 

településen egykoron élt családok állítatták Isten dicsőségére, az I. világháborúban elesettek, vagy szeretett 

családtagjaik emlékére. 

Hősi emlékmű 

Az I. és a II. világháború farmosi áldozatainak 

emlékműve a település központjában, a Fő téren 

áll, egy kis parkban. Középen műkőbe foglalt bronz 

dombormű látható. A képen az özvegy és gyermeke 

a gyertya lángját őrzik, megtartván ezzel a 

harcokban elhunyt férfiak emlékét. Mindkét oldalán 

2 -2 műkőoszlopon márványtáblába vésve a hősi 

halottak névsora. 

 

Családi temető – Kaas –Matolcsy-Vizy család temetőkertje 

Néhai báró Kaas Melanie, báró Kaas Etelka 

és báró Kaas Ervin alapították a temetőt a 

19. század végén, melynek összterülete 

1800 m2. Ma, mint családi tulajdonú 

magán temető működik. A Nemzeti 

Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben 

a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította 

Matolcsy Miklós (1869-1938) 
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gyógyszerész, gyógyszerészettörténész orvos jeles személyiség sírját. A Matolcsy család társadalmi pozíciója, és 

szerepe jelentős volt Farmos település életében. 

Trianon emlékmű 

 

2014. május 31-én avatták fel újra a megsemmisült valamikori emlékmű helyétől nem messze, az elszakított 

országrészeknek emléket állító kettős keresztet a Jászberényi úti Sportpálya mellett. 

 

 

Természeti környezet védelme 

 

Vízparti Élet HázaTermészetvédelmi Oktatóközpont 

 

A falu közepén található Oktatóközpontot 

a Tápió Közalapítvány hozta létre 2006-ban 

a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács 50 millió Ft-os 

támogatásával, az egykori Matolcsy-kúria 

felújításával. A ház a Tápió-vidék 

természeti értékeit, a térség jellegzetes élőhelyeit, növény és állatvilágát mutatja be egy nagyszabású kiállítás 

keretében. A ház nagytermében lévő óriási diaporáma mellett hat nagy méretű akváriumban megcsodálhatjuk 

a Tápió jellegzetes halait, valamint a terráriumokban élőben találkozhatunk a térség hüllőivel, kétéltűivel is.  
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Kékbegy tanösvény 

A tanösvény a Farmosi nádas élővilágát, történetét 

bemutató túraútvonal, melynek része a 200 méter hosszú 

pallósor, ahol közvetlenül megismerhető e természeti 

adottság. 

 

 

 

 

Sóvirág tanösvény 

A tanösvény segítségével e területen a szikesedés 

különböző fázisait, jellemző formaképződményeit, valamint 

az előforduló növény- és állatfajokat ismerhetik meg a 

természetjáró turisták. A tanösvény hossza: kb. 1 km. 

 

 

 

 

Madárvárta 

A gátőrház területén működik a Farmosi 

madárvárta, ahol madárgyűrűzés és 

megfigyelés folyik. Előzetes bejelentkezés 

alapján csoportokat is fogadnak.  

Farmos a gólyafőváros. A Tápió-mente 

legtöbb gólyafészke ezen a településen 

található. A település határában elterülő 

óriási mocsárvidéken élő gólyák jelentős 

számának köszönheti ezt a megtisztelő 

nevet. A település belterületén is számos 

gólyafészek látható. A minden évben 

ismétlődő gólyagyűrűzés, érdeklődésre számon tartott, jelentős esemény a község életében. 
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2005-től minden év márciusában kerül sor az országos hírű farmosi békamentésre, melynek célja a kora 

tavasszal a mocsárba induló barna ásóbékák átsegítése a forgalmas 311-es úton. Az akciót körülbelül egy 

hónapon keresztül folyamatosan szervezik a helyi természetvédők több száz önkéntes bevonásával. A 

tevékenységhez családi nap is kapcsolódik, ahol a békamentésen kívül a látogatók a természet szépségeit és 

jellegzetességeit is megfigyelhetik, valamint kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. 
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4 Eltérő karakterű településrészek  
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 

 

 

  



12 
 

A település két belterületi egységből áll, melyeket egy keskeny sáv (a Jászberényi út középső szakasza) köt 

össze. A déli településrész a régi, ősi településrész, ettől északra a település újabb része alakult ki. 

A község északi belterületi része a Jászberényi út mentén, két oldalon helyezkedik el, mely a Jászberényi útra 

merőleges utcákkal épült ki. 

A belterülettől északra kiterjedt kertes mezőgazdasági területek helyezkednek el, melyek mára már nagyrészt 

lakóépületekkel épültek be. 

Farmos jelentősebb gazdasági termelő tevékenységei a belterületen elszórtan, illetve szélein, a Szelei és 

Jászberényi út közelében működnek. A Szelei út mellett a vasút közelsége miatt is kialakult egy települési 

szinten jelentősebb kereskedelmi-szolgáltató vállalkozási zóna. 

Az igazgatási területen a központi belterület ÉK-i szélén a Jászberényi út közelében található korábbi Tsz-major 

telephely, amely iparszerű mezőgazdasági termelő tevékenységek, vagy egyéb ipari-kereskedelmi vállalkozások 

számára lehet megfelelő. A régi Termelő Szövetkezi iroda méretéből adódóan meghatározó a településen, 

felújítása során célszerű az eredeti jegyeit megtartani, illetve a település központi épületeihez igazítani. 

A külterület nagyobb hányadát mezőgazdasági területek teszik ki, melyek egy része, főként a gyep-nádas 

területek természetvédelmi oltalom alatt állnak. Farmoson külterületi lakott helyek az erdőterületekbe 

ékelődött számos tanya és tanyahely, melyek a valamikori mezőgazdasági tanyarendszer részét képezték, és 

külterületi lakóhelyként nagy részük máig fennmaradt, sőt megújult. 
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Településközpont 
 

A település déli részén, a Rákóczi és Szelei út találkozásánál található a település központja. Nagyrészt ezen a 

területen és közvetlen környezetében helyezkednek el a település központi igazgatási, oktatási és egészségügyi 

intézményei, a helyi értékvédelmi területek. Itt, az ősi településmag területén szabálytalan utcákkal és 

telekosztásokkal, falusias, fésűs beépítésekkel, a faluközponti területeken kicsi és nagyobb területű telkekkel 

találkozhatunk.  

A középületekkel szemben elvárás, hogy színviláguk legyen illeszkedő, jelezzék az épület jelentőségét. 

Anyaghasználatuk is legyen hasonló, külső megjelenésükben harmonizáljanak a többi középülettel (például a 

nyílászárók formája mutasson egységes képet). 

Ezeken az épületeken végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos tömegarányokat, homlokzati 

arányokat, a párkány- és gerincmagasságokat, a nyílásrendeket és a nyílások méretét és osztását, valamint a 

homlokzati tagozatokat meg kell őrizni. 

A település központjában - a Fő téren -, az Önkormányzat dominanciájának hangsúlyozása a cél, azért, hogy a 

község szívében valódi köz-terület, közösségi élettér alakuljon ki. Törekedni kell arra, hogy az itt lévő területek 

Önkormányzati, tehát köztulajdonba kerüljenek annak érdekében, hogy újabb parkokkal, zöld területekkel 

lehessen vonzóbbá tenni a környezetet, hogy a természet szépségei minél nagyobb mértékben legyenek 

hangsúlyozva, és esztétikus faluközpont alakuljon ki. 
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Tájvédelmi körzet 
 

A Farmos határán elterülő 350 hektáros természetvédelmi terület az ősi, zavartalan állapotot tükrözi. A 

turisztikai vonzerőt a település természeti adottságai képezik. A terület unikális jellegét adja, hogy viszonylag 

kis alapterületen igen sokféle és változatos élőhely fordul elő, melynek flórája és faunája egyaránt gazdag. 

Ilyenek pl. az egykori mocsarak helyén láprétek, összefüggő nádas területek és a jelentős területű szikesek. A 

szikes puszták, mocsarak, nádasok, nedves rétek, löszgyepek, fás-cserjés területek vidéke ez. Vízi madarak 

sokasága – vadkacsák, gémek, bíbicek – pásztázzák a nádas fölötti eget, vaddisznók, őzek keresnek menedéket 

a nád sűrűjében.  

A tájképvédelmi jelentőségű területeket meghatározó területként szükséges kezelni. 
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Vegyes beépítés 
 

A belterület egyéb részeit meghatározó falusias lakóterületeken már szabályos, tervezett utcarendszer 

található, jellemzően oldalhatáron álló, esetenként szabadon álló beépítésű családi házas beépítéssel, melyek 

később alakultak ki. 

Nevéből adódóan ezeken a területeken régi típusú parasztházak, a 60-as, 70-es évekből kockaházak, és már új 

építésű házak is megtalálhatóak.  

A településkép egységességét őrizni segít, ha felújítás előtt álló, vagy új építésű ház esetén körbejárjuk a 

környéket, és az adott utcára, környékre leginkább jellemző építési módot alkalmazzuk. 
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Új építésű településrész 
 

A Mátyás király utca, és a Viola utca tartoznak ebbe a településrészbe. 

Erőteljesebben van jelen a mediterrán stílus, mint a település más részein. A házak zöme új, a 2000-es évektől 

épültek.  
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Öregszőlő és Muszály külterület 
 

Öregszőlő 

Külterületi rész, a régmúltban hagyományos művelésű szőlőtermő terület volt. A szőlőket kiirtották, ma 

zártkert. A település központjával párhuzamosan alakult ki, a régi nagybirtokosok itt voltak. Jelenleg a névből 

eredeztethető mezőgazdasági funkció elenyésző mértékű. 

A szőlőkben kunyhók, présházak álltak. A régi időben szépen gondozott tanyák jellemezték, többségük ma már 

eltűnt. Jelenleg régi romos házak, illetve a belterületre is jellemző kocka alakú típusházak uralják. 

 

Muszály  

Külterület, régi zártkert. Szintén szőlőtermő terület volt, többségében présházak és kunyhók álltak a telkeken. 

Jelenleg a területek egy részén kertészkedés folyik, hobbi házak és néhány állandó lakóingatlan jellemzi a 

területet.  

 

Beépítésre nem szánt településrész 
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Ide tartoznak az erdők, mezőgazdasági területek és Büdös lapos területe, Farmos zöld és közterületei.  

Az erdők területén a vadgazdálkodási létesítményeken (etető, magasles, vadkerítés, stb.) túl haszonállattartás 

céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.  

Az erdőterületek általános esetben nem építhetők be, a gazdálkodási és jóléti célú erdőkben az 

erdőgazdálkodáshoz és az erdő használatához szükséges épületek helyezhetők el. 

Erdőfelújítás során kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fafajok alkalmazandók. 

Erdőterületek létesítéséhez (fásításhoz és erdőtelepítéshez), fakitermelési munkák végzéséhez, az 

erdőterületek igénybevételének minősülő tevékenységekhez (kivonás, időleges kivonás, rendeltetésszerű 

használatot akadályozó létesítmény elhelyezése), erdőterületek megosztásához az erdészeti hatóság 

engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulása szükséges. 

  

A Büdös lapos, régi neve Büdös-tó, elnevezése onnan eredeztethető, hogy magas vízálláskor halak is éltek 

benne, amikor kiszáradt, a haltetemek bűzt árasztottak. Ma nem beépíthető terület.  

 

A mezőgazdasági övezetek telkein jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás 

és tárolás építményei helyezhetők el. Az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes anyag 

alkalmazható (tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb.). A mezőgazdasági terület csak kivételes esetben 

keríthető be, természetes hatású anyag használatával. Beépítetlen földrészlet nem keríthető be. 
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Állattartartás esetén a tájba illesztett, természetes hatású kerítések a javasoltak, ahol megoldható a 

növénytakarás az irányadó a kerítések mentén. 
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5 Ajánlások  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 

Annak kapcsán, hogy mi számít szépnek, sokaknak sokféle válasz juthat eszébe, hisz nem vagyunk egyformák. 

Abban azonban már egységesebb lehet a vélemény, hogy ha egy közösség, egy adott település szempontjait 

vesszük előre, és abból a szemszögből vizsgáljuk a kérdést, már ki tudunk szedni olyan perspektívákat is, mellyel 

a legtöbben egyetértenek. 

Ebben a fejezetben nem az egyes építészeti jellemzők melletti egyoldalú állásfoglalás a cél, sokkal inkább az, 

hogy, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, és hogyan lehet szép és harmonikus az utcakép.  

 

Településközpont 
 

  

 

Egy értékálló ház titka a jó telepítésben, a méretek és az arányok harmóniájában, az ésszerű alaprajzi 

szerkesztésben valamint az átgondolt anyagválasztásban rejlik.  

 

TELEPÍTÉS 
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A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; a kialakult 

telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát.  

 

MAGASSÁG 

A településközpont területén az épített házak magassága közel azonos. Egyes közintézmények – például az 

iskola – jellegükből adódóan magasabbak.  

  

 

A meglévő épületek közé épülő – azonos rendeltetésű – új házak akkor illeszkednek a falusias lakóterületbe, ha 

hasonló magassággal épülnek, mint a környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek az utcaképbe. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A túl 

magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településközpont 

területére. Féltetős megoldások nem engedélyezettek a Fő utca és környékére. 
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TETŐFORMA 

A településrészen lévő családi házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 

tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 

Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép vagy színes síkpala; a tető hajlásszöge 35-45 fok közötti lehet. 

  

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

 

 

 

 

Farmos településközpontban a meglévő épületek színvilágához illeszkedő árnyalatok használata ajánlott. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez és burkolat. Ügyeljünk a minél 

természetesebb, letisztultabb színválasztásra, a harmóniára. 

 

KERÍTÉS 

Az áttört kerítések a javallottak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. 

 

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. 
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Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel. 

 

A falszerű, áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak. 

A régi házak részleteit öröm megfigyelni. Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, az 

alkalmazott anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok 

egytől egyik aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. Minden 

településen vannak olyan anyagok, formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. Jellemzően fa vagy 

kovácsoltvas, illetve beton-kerítésekkel találkozhatunk a településközpontban 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört 

résszel.  

A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu kialakításakor illeszkedjünk a 

kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de nem hivalkodó. Kialakításakor mértékkel 

alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőmintákat. 
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AJTÓK, ABLAKOK 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 

a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy milyen módon tesszük ezt. Az utcafrontra illeszkedő fa típusú 

nyílászáró típusok alkalmazása ajánlott. 

A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott ablakokat, ajtókat használtak. A jellegzetes 

formájú oromzati padlásablak használata a mai épületeknek is esztétikus megjelenést biztosít. 

A központban lévő üzletsoron a nyílászárók formájának egységesítése a cél. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A jól megválasztott burkolat nem csak az épület hangulatát, hanem az épület védelmét is szolgálja. 

Több helyütt fellelhető a népi építészetre jellemző pala, vagy faborítású oromzat is, melyek megőrzését, 

helyreállítását is prioritásként kell kezelni a település arculatának érdekében. 

 

 

 

KERTEK 

A településnek és épületeinek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a 

természet közösen formált. 
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Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, 

nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi 

épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú növényzet megóvására.  

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen minden 

évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk 

életteret.  

A kertalakítás során az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. 

A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. 

A településközpontban több kereskedelmi jellegű épület is található, a velük szomszédos telkeken jó eszköz az 

esztétikus takaró növényzet telepítése. 

Újonnan kialakított épületeknél a kert tervezését az épülettervezéssel egy időben kezdjük meg, hogy az ideális 

megoldást megtalálhassuk. A kert funkciói kapcsolódjanak az épületrészekhez.  

Az épületek elé ültetett magas örökzöldek egész évben takarják a házat, télen elzárják az értékes napfényt és 

növelik a fűtésszámlát. Az épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron védenek a tűző 

naptól. Az előkertben az alacsony örökzöldekből kialakított sövények viszont jól kapcsolják az épületet az 

utcaképbe. 

Előkertünkbe, utcakertünkbe csempésszük be a környező táj elemeit, formáit, színeit. 
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Tájvédelmi körzet 
 

A tájvédelmi körzetet is érintő utcákban nagy körültekintéssel kell eljárni a növényválasztásban. Az utcák már 

hangulatukban is tükrözzék a természet közelségét. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és 

cserjefajok használhatók. 

  

Bármilyen, a természeti állapotot befolyásoló tevékenység, valamint épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények és berendezések elhelyezése csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság engedélyével 

végezhető. 

  

Építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját az 

engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett 

egyben a táj jellegéhez is igazodjon. Az épületek, építmények kialakítása csak tájba illő módon, kívülről látható 

burkolatként hagyományos anyagok felhasználásával történhet. 
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Vegyes építésű lakóterület 
 
Ezen a lakóterületen egyaránt fellelhetők a régebbi típusú parasztházak – köztük több igényesen felújítva -, 

kockaházak az 60-80-as évekből, a 90-es évek emeletes házai és a 2000 után épült új építésű, mediterrán 

jellegű házak. Egyes telkeken mezőgazdasági tevékenység is folyik, itt nagyobb melléképületek, illetve 

fóliasátrak jelennek meg. 

A harmonikus utcakép kialakításához mindig az adott utcához, a környező házakhoz érdemes igazodni, szem 

előtt tartva a kézikönyv egyes építészeti ajánlásait is. 

 

 

TELEPÍTÉS 

A vegyes építésű lakóterületen jellemzően oldalhatáron álló beépítésekkel találkozhatunk. Miért jó ez a 

beépítési mód a szabadon álló beépítésekkel szemben? 

 

 

Szabadon álló beépítés: az épületnek minden irányban lehet 

teljes értékű nyílászárója, ugyanakkor számos szempontot 

(benapozás, szélvédettség, tájolás, megközelítés, 

kertkapcsolat, terepre illesztés stb.) figyelembe kell venni a jó 

elhelyezéshez. Ezek rangsorolása és az egyensúly 

megteremtése az építész feladata és felelőssége.  
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Oldalhatáron álló beépítés: az épületet 

az egyik telekhatárra lehet vagy kell 

építeni. Az építési határvonallal 

egybeeső telekhatár a kedvezőtlenebb 

tájolású, legjobb esetben északi 

oldalhatár. A szomszéd épülettől való 

távolság garantálása érdekében az 

oldalkert a megengedett 

építménymagassággal azonos 

szélességű, de legyen legalább 6 méter. Az oldalhatáron álló homlokzati nyílászárók elhelyezése korlátozott, 

ugyanakkor vitathatatlan előny a kíváncsi tekintetek és az áthallások elől védettebb intim udvar, a kedvező 

tájolás. Egy jó arányú oldalhatáros épület egyszerű tetőformájával gazdaságos kialakítást tesz lehetővé, jól 

tagolható, és rugalmasan bővíthető. 

A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott családi ház építése nem 

javasolt.  

 
 

  

 

MAGASSÁG 

Farmoson az épített házak magassága utcaszinten – egy két kivételtől eltekintve - közel azonos. Többségében 

egyszintes házak találhatóak a településen. 
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A meglévő épületek közé épülő új házak akkor illeszkednek a falusias lakóterületbe, ha hasonló magassággal 

épülnek, mint a környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek a község utcaképébe. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A túl 

magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek az utcaképbe. 
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TETŐFORMA 

A településrészen lévő családi házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 

tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 

Az épületek tetőfedéséhez ajánlott a cserép, a tető hajlásszöge 35-45 fok közötti lehet. 

 

  

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

Farmos vegyes építésű településrész színvilága változatos. 

  

 

Az az általánosan követendő, hogy a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. 

Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez és burkolat. Ügyeljünk a minél 

természetesebb, letisztultabb színválasztásra, a harmóniára. 

 

Nyílászárókra javasolt lágy 
színek 

 Homlokzatra javasolt föld 
színek 

           

           

Nyílászárókra nem javasolt 
rikító színek 

 Homlokzatra nem javasolt 
rikító színek 

           

           

 

Ez a válogatás csak az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető. 
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KERÍTÉS 

A településen az áttört kerítések a javallottak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. 

 

 

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. 

 

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel. 

 

A falszerű, áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak. 

 

Jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk a vegyes építésű településrészen 1/3-ad lábazat és 

2/3-ad áttört résszel. Kiemelendő a Béke utca, ahol díszes kerítések teszik igényessé az utcaképet. 
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TORNÁCOK 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Ezek az átmeneti – 

„külső-belső” – terek készülhetnek az épület anyagából, de akár fából is. A tornác kialakítására, 

elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora 

karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület 

tornáckialakításával és újszerű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt.  

  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Az ablakok a ház lelkei, azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő megjelenést, hangulatot ad a 

háznak. Lehetőleg válasszunk faanyagú nyílászárókat és árnyékolókat. Minden esetben javasolt a természetes, 

föld színek használata. Vegyük figyelembe, hogy míg a természetes anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a 

műanyag idővel nem javítható. 

Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett árnyékoló szerkezetek vagy a 

zsalugáter elhelyezésének lehetőségét. Ma már lehetőség nyílik az eredeti, hagyományos kialakítású és osztású 

ablakok hőszigetelt üvegezésű, korszerű legyártására.  
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A jól megválasztott burkolat nem csak az épület hangulatát, hanem az épület védelmét is szolgálja. 

Több helyütt fellelhető díszített oromzat is, melyek megőrzését, helyreállítását is prioritásként kell kezelni a 

település arculatának érdekében. 

   

 

KERTEK 

A településnek és épületeinek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a 

természet közösen formált. A vegyes építésű lakóterületen az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló 

fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor 

vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, 

hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már 

meglévő fásszárú növényzet megóvására.  

A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be 

szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás során az épület és a 

kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. 

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő-, illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem csak 

védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az 

arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, 

településünk szép arculatához.  



40 
 

 

A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagból, vagy azzal harmonizálva készüljenek.  

Az épületek elé ültetett magas örökzöldek egész évben takarják a házat, télen elzárják az értékes napfényt és 

növelik a fűtésszámlát. Az épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron védenek a tűző 

naptól. Az előkertben az alacsony örökzöldekből kialakított sövények viszont jól kapcsolják az épületet az 

utcaképbe. 

Előkertünkbe, utcakertünkbe csempésszük be a környező táj elemeit, formáit, színeit. 

 

Gazdasági melléképületek 

 

A gazdasági épületek nem épülhetnek 

szervetlenül, átgondolatlanul akár a falu 

kül- akár belterületén.  

Zselickislak belterületén több helyütt 

fellelhetőek a melléképületek a 

mezőgazdasági tevékenység részeként.  

Ajánlatos a népi építészetet elővenni, 

tanulmányozni, mert alapvető és hasznos 

útmutatásul szolgál. A népi építészet 

tanácsot ad a tervezőnek az építtetőnek 

egyaránt a telek jó kiválasztásához, a 

beépítés módjához, a növények 

ültetéséhez, az állatok helyének 

kiválasztásához, a lakóház felépítéséhez, 

összefoglalva az egész porta élhetővé, 

esztétikussá tételéhez.  

Kockaházak felújítása 

 



41 
 

Farmos községben viszonylag sok ún. „kockaház” található. Ezek a négyzetes alaprajzú, földszintes, sátortetős 

családi házak típustervek szerint épültek az ötvenes évektől egészen a nyolcvanas évekig. Indokolt az 

energetikai korszerűsítés, azonban a technikai igényeken túl a településképi szempontokat is figyelembe kell 

venni. 

 

 
 

A bővítés során jogos igény, egyben értéknövelő, a tömegformálásra is kedvező hatású átmeneti terek (fedett 

terasz, tornác) építése, a tetőtér hasznosítása. A szimmetrikus megjelenésű épülettípus átalakítása esetén 

lehetőség nyílik oromzat kialakítására is, mely azon utcákban lehet megfontolandó, ahol már több régi 

építésű/felújított parasztház található.  

A felújítás, szimpla hőszigetelésen túl jó alkalom a homlokzat újragondolása. Javasolt a természetes, szépen 

öregedő anyagok és a föld színek használata.  
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Új építésű településrész 
 

Az utcák egymással párhuzamosak, szabályos úthálózat van jelen a tervezett jellegből adódóan. A többségében 

felújított, illetve új építésű épületek a telkek oldalhatárán állnak.  

Mátyás utcában a családi házak többségében emeletesek/magasak, erkéllyel rendelkező házak is vannak. 

A Viola utcában az utcával párhuzamos tetőgerincű házak száma magasabb, mint a település bármely másik 

utcájában, ugyanakkor az arányuk még így is alacsonyabb az utcára merőleges tetőgerincűekkel szemben. 

Erőteljesebben van jelen a mediterrán stílus, mint a település más részein. A házak újak, 2000 vagy 2010 után 

készültek. 

 

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG 

A telkek az utcára merőlegesek, melyekre az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. Az előkert méretét a 

kialakult állapothoz illeszkedően javasolt kialakítani. Személygépkocsi tároló új épület esetében annak 

részeként, vagy azzal egy tömegben alakítható ki.  

A nyeregtető alkalmazása javasolt. A telekvonalra nem párhuzamosan elhelyezett épületek telepítése 

kerülendő. 

Eltérő tömegarányú épületek nem egységes utcaképet hoznak létre: 

 

MAGASSÁG  

Az új beépítések területén vegyes magasságúak az épületek. Az eltérő magasságú épületek megbontják az 

utcaképet. A környezethez való alkalmazkodás javasolt. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

Az új építésű településrészen a családi házak tetőformája változatos. Az alacsonyabb, mediterrán jellegű házak 

esetén tagoltabb, a magasabb épületeknél a nyeregtető a jellemző. Itt is elmondható, hogy az utcaképbe 

illeszkedő házat tervezzünk, a nyeregtetős épületek mentén ne álljon tagolt formájú tetőzet. 

  

Magastetős épület létesítése elfogadott, 30-45 fok közötti tetőhajlásszöggel.  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Annak érdekében, hogy otthonunk kellemes környezet legyen, sok apró részletre figyelni kell. Ezek közül a 

nyílászáró fontos tényező. Világossá teszi a tereket, védelmet nyújt az időjárástól, megóv a zajoktól, és fontos 

dísze házunknak.  

A tetősíkban kialakított nyílászárók használata javasolt a tető síkjából kiemelkedő nyílászárók helyett.  

A formáját, színvilágát tekintve alkalmazkodjunk az utcaképhez. 

 

 

SZÍN- ÉS ANYAGHASZNÁLATt 

Az új építésű településrészen a házak többsége mediterrán típusú színben pompázik. Itt is törekedni kell a 

harmonikus, a településképbe és tájegységbe illő színpaletta használatára. Nem elfogadott a harsány 

színválasztás, a visszafogottság a kívánatos.  
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Nyílászárókra javasolt lágy 
színek 

 Homlokzatra javasolt föld 
színek 

           

           

Nyílászárókra nem javasolt 
rikító színek 

 Homlokzatra nem javasolt 
rikító színek 

           

           

 

Ez a válogatás csak az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető. 

 

 

KERÍTÉS 

Az új építésű településrészen a fa, illetve fémkerítések a jellemzőek 1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört résszel. Az 

50%-ban áttört kerítések a javallottak, a tömör és nem átlátható változatokat kerülni kell. A kerítés legfeljebb 

1,8 m magas lehet, illetve 50 cm magas tömör lábazattal rendelkezhet. Tömör kerítéselem a saroktól mért 3-3 

m távolságon belül nem alkalmazható.  
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KERTEK 

Az új építésű településrészen több helyen fellelhető az egyediség az utcafronton a kertek kialakításában. 

Kerüljük a túlzott mértékű díszítést, a letisztultság és harmónia az irányadó ebben az esetben is. Törekedni kell 

lehetőleg az egységes, igényes, tájba illő növények alkalmazására.  
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Öregszőlő és Muszály külterület 
 

A jelenlegi beépített ingatlanok tekintetében elég változó a kép. Lakóingatlanok, üdülési célú ingatlanok, illetve 

gazdasági tevékenységre jellemző épületek is megtalálhatóak a területen. A gazdasági/ipari hasznosítás esetén 

a fentiekben kifejtett javaslatok az irányadóak. 

Lakóingatlanok, illetve üdülési célú ingatlanok az utak mentén helyezkednek el szabadon álló beépítési 

módban. Itt is törekedni kell az utcaképhez igazodó, egységesebb kialakításra, a feltűnő, kirívó 

anyag/színhasználatok kerülésére.  
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6 Jó példák  
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, 
zöldfelületek kialakítása 

 
Ez a fejezet folyamatosan frissül, változik, amint új, és követendő, tájba illesztett ház épül/újul meg a 

településen.  

 

A régi arculat és karakterjegyek megőrzése nehéz feladat, különösen most, amikor a kultúrák keveredése, az 

aktuális divatirányzatok és a választék széles palettája áll rendelkezésre az építészeti megoldások terén. Jó 

megoldás lehet, ha a hagyományos karakterelemeket formailag követjük, anyaghasználatban azonban kortárs, 

mai elvárásoknak megfelelő anyagokat alkalmazunk.  

Több pozitív példával is találkozhatunk Farmos területén, a felújított, illetve új építésű lakóépületek is 

alkalmazzák azt az elvet, amely a letisztult formavilágú építészetet jelképezi, és tiszteletben tartják a múltban 

alkalmazott megoldásokat. Kívánatos ez a hozzáállás a település jövőben egységes arculatának kialakítása 

érdekében.  

 
Régebbi típusú házak igényes felújítására példák 
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50 
 

Új építésű, követendő szép példák 
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7 Utcák, terek  
utcák, közterek, közparkok településképi útmutatója 

 

A közterületeken, utcákon, tereken lévő növényzet jelentős szerepet tölt be a település lakóinak életében. A cél 

egyértelműen ezek megőrzése, fenntartása, és újabbak létesítése. 

A település belterületi útjai részlegesen fásítottak. A fásítás során alkalmazott fafajok választása jó, a település 

karakteréhez igazodó.  

A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, 

egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a községről 

alkotott képüket. Elvárás a zöld és virágos járdaszegély és az alacsony cserjesor (szemmagasságot nem 

meghaladó). Egy-egy utcasor növényzettel történő díszítése illeszkedjen egymáshoz. Kívánatos, hogy az árkok 

járda felöli része növényzettel legyen beültetve, az árkok feletti átjárókat pedig kőhidak fedjék ahol van rá mód. 

A településen áthúzódik a 3117-es út, mely a központban egy négyes kereszteződést alkot. Itt található a 

Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, a Művelődési Ház és a buszmegálló. Itt jelenleg nincs zebra, közlekedési 

szempontból veszélyes rész, ennek mielőbbi megoldása közérdek.  

A főbb utakon, tereken és a település központ részén legyen egységes a virágdísz.  

 

 

 

A településen lévő utcabútorok többségében fából készüljenek és stílusukban illeszkedjenek egymáshoz. 
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A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az 

akadálymentességre egyaránt gondolni kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. 

Minden apró burkolatrészletet meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek 

szegélyéig. A járda és a közút közötti utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek 

között. Az egyéni megoldások során ügyelni kell rá, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, 

és egymáshoz is illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. A szemmagasságban takaró növényzet 

alkalmazását kerülni kell, különösen a kereszteződésekben. 50-80 cm magas cserjék, évelők ültetése javasolt. 

Javasolt, hogy a település belterületén ne létesüljön 6 cm-nél magasabban kiemelt szegélyű járda és 

közlekedési zöldsáv. 

A fák gyökereinek megfelelő méretű burkolatlan helyet kell biztosítani a járdák, kerítések gyökér által történő 

megrongálásának elkerülése érdekében. 

A csapadékvíz elvezető árkok fontos településképi elemek. A közterületek gazdaságosabb kihasználása 

érdekében törekedni kell a zárt csapadékvíz-elvezetés megvalósítására. Útrekonstrukciónál, útépítéseknél 

lehetőleg zárt csapadékvíz-gyűjtő csatornahálózatot, esetleg nyílt környezetbarát burkolattal ellátott 

árokhálózatot kell építeni.  
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8 Jó példák / Sajátos építményfajták  
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések  

 

A hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek minden településen szerves részét képezik az összképnek. 

Tájékoztató jellegük kapcsán nem csak nélkülözhetetlenek, de optimális esetben az utcaképbe is tökéletesen 

beilleszthetőek, ezáltal lehetőséget biztosítva a szebb településkép elérésére. 

 

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, 

anyaghasználatához. Reklámfelület elhelyezése a településközpontban engedélyköteles, ezek esetében is 

fontos, hogy illeszkedjenek a település arculatához. 

  
 
Az óvoda, a háziorvosi rendelő és a közösségi ház hagyományos stílusú díszítése és feliratozása tökéletesen 

illeszkedik a történelmi település összképéhez. 
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Ahol lehet, kerülni kell a légvezetékek 

kialakítását, elrontják a település arculatát. 

 

 

 

 

A település igazgatási területén antenna és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése az utcai homlokzaton tilos. 

Antenna nem helyezhető el a helyi értékvédelmi területen (településközpontban).  

A gépészeti berendezés falra történő kihelyezése településképileg meghatározó, nem esztétikus. 

 

A zöldség-gyümölcs bolt és a Szelei úton található üzletház kissé modernebb képet mutat, a falu fejlődő oldalát 

hangsúlyozva.  
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készítette Farmos Község Önkormányzat megbízásából 

 


