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1. BEVEZETÉS 

 

Gyömrő Város Önkormányzata a 2016-os jogszabályi előírásoknak 

megfelelően készítteti el Települési Arculati Kézikönyvét, hogy ezzel 

megalapozza a helyi településképi rendeletet, amely a város építészeti és táji 

értékeiről, ezek megfelelő kialakításáról rendelkezik.  
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2. GYÖMRŐ BEMUTATÁSA  

 
Gyömrő város Budapest határától délkeleti irányban, a Gödöllői - Monori 

dombvidék közepén fekszik. A település Budapest központjától 30 km-re, 

Budapest városhatárától és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől 7 km-re 

fekszik. A város Maglód, Mende, Péteri és Üllő településekkel határos. 

A város fizikai kapcsolatrendszere jó, úthálózati kapcsolatai mind Budapest, 

mind a szomszédos települések és a kistérségi központok irányába 

megfelelőek. Közlekedési szempontból központi helyzete kiemelkedő, mivel 

Észak-, Kelet- és Dél-Magyarország összekötő útjai, vasútja áthaladnak a 

városon, Nyugat-Magyarország pedig Budapesten érhető el Gyömrőről. A 

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége még az előbbieknél is szélesebb 

kapcsolat lehetőségét hordozza. Gyömrő és vonzáskörzete lakóinak száma 

megközelíti az ötvenezret.  

Gyömrő a Budapesti Agglomeráció szerves része, bár Budapesttel közvetlenül 

nem határos település. Gyömrő az agglomerációs övezet kertvárosi 

gyűrűjének része, amelyet települési funkciók sűrűsége, az egyes települések 

területeinek összenövése jellemez. Gyömrő beépített területe is közvetlenül 

kapcsolódik Maglód beépített belterületeihez. Ezért nem nélkülözheti a 

térségi-, területi vonatkozások figyelembevételét, az érintett települések 

közötti együttműködést. Bár a város területfejlesztési összefüggésben a 

Monori kistérséghez tartozik, településfejlesztés és településrendezés 

vonatkozásában nem annyira a kistérség egészével, mint a közvetlen 

szomszédos településekkel és a közeli kerületekkel kell együttműködnie saját 

tervei és programjai térségileg összehangolt megvalósítása érdekében.  

Az M0 gyorsforgalmi út keleti szektorának megépülése óta Gyömrő térségi 

jelentősége még erőteljesebben felértékelődött. Ezen belül sokat javult a 

város budapesti kapcsolatrendszere is, mivel a 4. sz. gyorsforgalmi út jelenleg 

már a korábbinál jobb eljutást biztosít Budapestre, a kiépült M0 pedig az 

országos főutak, illetve Budapest különböző városrészei vonatkozásában 

javítja a város kapcsolódását. Jelentősen javult és többirányúvá vált ezzel a 

város elérhetősége, ami erőteljesen növeli fejlesztési potenciálját, felértékeli 

a fejlesztésre kijelölhető területeit.  

Gyömrő a Monori kistérséghez tartozik. A város a kistérség legnagyobb 

népességű települései közé tartozik, Vecsés és Monor után a harmadik 

legnépesebb települése. A kistérség legnagyobb települései sem tartoznak az 

agglomerációs városhálózat legfontosabb, sokoldalú központjai közé. 

Gyömrő és bizonyos szinten az egész kistérség jelenleg árnyékhelyzetben van, 

mivel a főváros közvetlen közelében csak kevesebb funkció ellátását tudja 

biztosítani. Ezek többsége is saját lakosságát kiszolgáló teljes körű alapfokú 

ellátás, és részleges középfokú ellátás.  

Gyömrő városi rangja és kistérségen belüli jelentős népességszáma ellenére 

is lényegesen kevesebb térségi kihatású intézményt, szolgáltatást mondhat 

magáénak. A város által biztosított középfokú ellátást túlnyomó részben a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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gyömrőiek veszik igénybe. A kistérség fővárosközeli fekvése következtében 

kevésbé alakult ki a kistérségen belüli funkciómegosztás. A Gyömrővel 

részben összeépült Maglód, illetve a 4. sz. főúti kapcsolattól némileg távolabb 

fekvő kistelepülés, Péteri irányában mutatható ki Gyömrő erőteljesebb 

vonzóhatása. A kistérség távolabbi kistelepülései – Gomba, Bénye, Káva, 

Csévharaszt – a kistérségen belül elsősorban Monorhoz valamint 

Budapesthez kapcsolódnak. A 4. sz. út mentén elhelyezkedő Üllő és Pilis 

térségi kapcsolatai Gyömrővel nem, a fővárossal viszont összetettek. A 

Gyömrő és Budapest között fekvő Ecser budapesti kapcsolatai a térségben 

megvalósult úthálózat-fejlesztések nyomán tovább erősödött. 

Összességében Gyömrő térségi kisugárzása korlátozott.  

A város településtörténeti és településszerkezeti fejlődésével összhangban 

alakultak ki a ma is látható településszerkezeti egységek: az egyutcás 

településmag, az Ófalu területe és a XIX. század végén szabályosan 

parcellázott terület, amelyet a vasútvonal kelet-nyugati irányban megosztott, 

ezért a vasúttól északra fekvő terület ma már egy külön egység, ami szintén 

szabályos utcahálózattal rendelkezik.  

Gyömrő beépítésre szánt területeinek területfelhasználása nagyrészt 

kertvárosias kisebb részben pedig kisvárosias lakóterület, intézményi és 

zöldterületi ellátással. Ezen kívül nagyméretű zöldterületek is találhatók a 

központ környékén, amelyek főleg a strand és hozzá kapcsolódó területek.  

A gazdasági, területek a város belterületének szélén, főleg a déli területeken 

találhatók, nem túl nagy területeken helyezkednek el. A külterület túlnyomó 

része kisebb és nagyobb méretű erdő- és mezőgazdasági területek.  

Gyömrő a Cserhát déli nyúlványain, a Gödöllői dombság délkeleti részén 

található. Vízválasztó település, hiszen a település északi részén ered az Alsó 

Tápió, és valahol a Kóczán-tanya környékén és Billénél hagyja el a települést, 

ezzel észak- déli irányban keresztül folyik a városon. Az Alsó Tápió környéke 

mindig lápos, elöntött terület volt. Ebből alakult ki a Halas-patak, mely ma 

végig folyik az Ófalu határában, a Dózsa György út és a Gróf Teleki utca közötti 

területen. Ennek a pataknak a visszaduzzasztásából jött létre a mai Tőzeges 

tó.  

Gyömrő alatt tehát több forrás is fakad, nem túl mélyen nagy mennyiségű 

vízkészlet gazdagítja a települést. Ennek a gazdag vízhozamnak köszönhetően 

alakulhatott ki egymás mellett két tó is a településen. A korábban említett 

Tófürdő vagy mai nevén „Strand tó”, illetve ezzel szomszédságban a 

duzzasztott Tőzeges Tó. A tavakat ligetes parkos zöldterület köti össze, ami 

gazdag élővilággal rendelkezik. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

GYÖMRŐ ALAPÍTÁSA 

Gyömrő területe a kezdetektől fogva lakott volt, mely révén hosszú és 

változatos történelmi múlttal rendelkezik. Bár az első hiteles írásos említése 

1274-ből származik, a település területén előkerült régészeti leletek tanúsága 

szerint, már a rézkorban lakott hely volt. A bronzkorból szintén virágzó 

kultúra nyomait tárták fel (égetőkemence, urnatemető és más töredékek 

utalnak erre), de a település még a római korban is szerepet kapott (kőhíd). 

Később az Árpád korban a település neve többször is szerepel 

birtokadományozás kapcsán a királyi oklevelekben.  

Gyömrő alapítása az Árpádkorra tehető, a mai református templom helyén 

épített kőtemplomot övező területeken. A település létrehozásának oka a 

falu határában húzódó úgynevezett „Só út” lehetett, ami az Erdélyből 

(elsősorban Tordáról érkező) só nyugatra szállításának fő útvonala volt.  

A török megszállás ideje alatt a pusztítások a falut is érintették, és bár jelentős 

része elpusztult, mégis hamar újratelepült. Mátyás király idején pihenőhelyül 

szolgált a Pestről Szolnokra tartó kereskedőknek.  

II. Rákóczi Ferenc 1705. július 3-án seregének itt mondott hadba hívó 

beszédet, ez a fejedelem egyetlen kézírással fennmaradt műve. A nevezetes 

esemény színhelyén, a Mánya-réten 1955 óta emlékoszlop áll, ahol minden 

évben a Rákóczi napok keretében megemlékeznek a fejedelemről. 

A GYÖMRŐI NÉV EREDETE ÉS A GYÖMRŐI CSALÁD 

Gyömrő nevét a környék birtokait tulajdonló Gyömrői családról kapta. (A 

család neve az ősi Szemere családnévből eredeztethető.) A 

birtokadományozásról nem maradt fenn írásos emlék, ezért csak az ismert, 

hogy a család valamikor az 1252 és 1318 között kapta az itt lévő területeket. 

A család Gyömrőn az 1900-as évekig jelen volt, de jelentőségük folyamatosan 

csökkent.  

A települést a középkorban több földesúri család is birtokolta, míg 1732-ben 

a Telekiek tulajdont nem szereztek. A Teleki család jelenléte fejlődést hozott 

a falu életében, jelentős építkezések folytak, a kulturális élet is fellendült. A 

településen számos ismert ember fordult meg, mint például Csokonai Vitéz 

Mihály, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály 

stb.  

SZÉKI TELEKI CSALÁD, ÉS A TELEKI KASTÉLY 

A falu többször elnéptelenedett, úgymint az 1526-os Mohácsi csatavesztést 

követő fosztogatások során, és a Rákóczi szabadságharc idején.  

A szabadságharcot követően, 1732-ben a Teleki család birtokot szerzett a 

faluban. Gróf Teleki József, az 1770-es évek elején későbarokk 

kastélyépületet építtetett a falu határába, melynek terveit a kor egyik 

jelentős építésze, Mayerhoffer József készítette. Ez az épület 1835-ben 

leégett, a helyére került az 1847-ben átadott, Hild József tervei alapján 
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készült, és ma is látható klasszicista kastély épület. Az épület ma a diák- és 

gyermekotthonként működik. 

A FALU TERJESZKEDÉSE A 17-19. SZÁZADBAN 

A 19. század végéig lassan fejlődött, a népesség száma lassan növekedett. A 

falu ebben az időszakban három irányban terjeszkedett, aminek a központja 

a Református templom volt. A terjeszkedés a falun átvezető utak irányában 

történt, sorrendben: 

- délkeletre, a magtár irányában (ma Bajcsy-Zsilinszky út) 

- nyugatra, a Pesti út („régi Só-út”) felé (ma Gróf Teleki út) 

- utoljára északnyugati irányban (ma Dózsa György út) 

A Dózsa György úti terjeszkedés következtében alakult ki a falu második 

központja a mai Lengyel utca. 1870-ben itt nyílt meg a település első Posta 

hivatala, majd gyógyszertár települt, és itt épült meg a gőzmalom is. Az akkori 

épületekből mára semmi nem áll, a terület elvesztette jelentőségét. 

A település a XIX. század végéig megőrizte jellegzetes mezőgazdasági voltát, 

erre utal a régi pecsétjében lévő ekevas és csoroszlya. A város életében 

jelentősebb változást hozott az 1882-ben megépült Budapest-Újszász-

Szolnok-Arad-Brassó vasútvonal. Ez és a fővároshoz való közelség 

megkönnyítette az itt lakók munkába járását a század végén megindult 

budapesti ipari üzemekbe. Gyömrőn 1890-ben Gyömrőy Aurél téglagyárat és 

malmot építtetett, mely szintén hozzájárult a fejlődés elindulásához. A 

munkalehetőségek és a nagy területek felparcellázása vonzotta a 

betelepülőket. A lakosság száma gyors növekedésnek indult, kialakultak a 

lakóházas „telepek”, megjelentek az intézmények. A beépítés terv szerint és 

igényesen folyt. A lakosok számának gyarapodására jellemző, hogy 1877-ben 

1451-en éltek Gyömrőn, 1910-ben pedig már 3700-an.  

A XVIII. század végi első katonai felmérés idején Gyömrő és Petri (Péteri) 

között nagy kiterjedésű erdőt jelez a térkép. A várostól keletre a mendei és 

tápióbicskei út között változatos a táj szerkezete. Az erdők mellett nagy 

kiterjedésű összefüggő szőlőterület és fás legelők (száraz gyepek) is 

megfigyelhetők. A város és a Tápió közötti háton, a patakkal párhuzamosan 

összefüggő erdőség volt. A Tápió-völgyben legelők, rétek lehettek, amit 

bizonyít az állatok itatását szolgáló gémeskút. Az Üllő, Maglód, Gyömrő 

közötti határ a mélyfekvésű területeken rétekkel szabdalt földesúri szántó 

lehetett. A város szőlői már megvoltak a nyugati szélen (Öreg-hegy). A 

közlekedési útvonalak a szomszédos falvak irányába sugarasan hálózták be a 

határt. Gyömrőn áthaladó jelentősebb kereskedelmi út a „Pesti út”, amely 

Pesttel biztosította a közvetlen kapcsolatot és Tápióbicske irányába vezetett 

tovább. (Ez a nyomvonal mára dűlőúttá alakult.) Ugyancsak jelentős lehetett 

már ebben az időben a Tápió-völgyben haladó kereskedő út is. 
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A második katonai felmérés a XIX. század második felének tájhasználatát 

tükrözi. A térképről látható a letisztult közlekedési hálózat. Az utak 

nyomvonala szinte teljes egészében a mai nyomvonalaknak felelnek meg. 

Továbbra is meghatározó útvonal a Pesti út Tápióbicske irányában. Az utak 

jóval korábban állandósult nyomvonalát jelzik a mellettük lévő mezsgyék, 

fasorok hálózata. Ez egyben az állandósult birtokviszonyokra is utal. A 

földművelés térhódítása bizonyítja, hogy a Gyömrő-Péteri közötti erdőség 

területe összezsugorodott, míg a város és a Tápió közötti háton lévő 

erdőségek helyén szabályos dűlőúthálózattal felosztott táblák találhatók. Az 

igen tudatosan tervezett táblarendszer kialakítása talán már az ebben a 

korszakban lezajló úrbérrendezéssel is kapcsolatban lehetett. A várostól 

nyugatra lévő Öreg szőlők területe tovább növekedett. Az Üllő-Gyömrő 

összekötő út két oldalán a gerincen már megvolt és máig megvan a két kis 

erdő. Ebben a korban már létezett a major rendszer is: Teleky-major, ma 

Töves-major, Koczány-tanya, ma Dózsa-tanya, Ráday-major, ma nem létezik. 

 

Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvételen már 

látszanak a vasútvonalak. A vasútnak a táj változásában is meghatározó 

szerepe volt, hiszen Gyömrő belterülete a vasút irányába bővült igen nagy 

területtel. Az úrbérrendezés, jobbágyfelszabadítás és tagosítások 

következményeként a Szilháton már a paraszti gazdálkodás figyelhető meg 

néhány tanyával, tanyarendszer kialakulásáról azonban nem beszélhetünk. 

Az Öreg-szőlők mellett a Rózsa hegyen is kialakultak a szőlőskertek. A XIX. 

század végi telekosztások következtében alakult ki a Klotild telep, Erzsébet 

telep és Mária telep, amelyek napjainkra teljesen beépültek a belterület 

részeként.  
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A VASÚT ÉS A TÉGLAGYÁR 

1882-ben adták át a Rákos-Újszász vasútvonalat, ami a mai napig áthalad a 

városon (akkor a falutól majd egy kilométerre feküdt a vasútvonal). A mai 

Dózsa György út (korabeli „Péceli út”) és az új vasútvonal közötti területek a 

Gyömrőy család tulajdonában voltak. Gyömrőy Aurél ezt az 1000 katasztrális 

hold méretű területet ekkor parcellázta ki és mintaházakat is épített. A 

település ekkor nyerte el mai kontúrját. Megalakult a Mária telep, az Erzsébet 

telep és a Klotild Telep.  

A mai Dózsa György út mellett húzódó, korabeli nevén Aprófának nevezett 

fás-ligetes területeken, ahol jó agyagos földet adó terület volt, a Gyömrőy 

család 1890-93 között létesített téglagyárat. Eleinte a téglagyárban kézi fejtés 

és kézi feldolgozás folyt, egészen a gyár későbbi bérbeadásáig, mikor is ipari 

korszerűsítésre került sor, ami már 1914-ben problémát okozott. Ebben az 

időben több vízfeltörés történt a megnövekedett kapacitás következtében. A 

feltörések gyakorisága és intenzitása erősödött, így már 1915-16-ban a gyár 

bezárásához vezettek.  

A hatalmas betelepedési hullám következtében 1911-ben egy második vasúti 

megálló is épült. A második megálló a régihez képest Budapest irányában, 

nagyságrendileg egy kilométer távolságra épült. Így az első állomás 

gyakorlatilag a téglagyárat szolgálta ki, míg az új épület működött lakossági 

állomásként.  

Gyömrő 1913-ban járási székhely lett. Közigazgatásilag Ecser, Maglód, 

Mende, Péteri, Tápiósáp, Tápiósüly és Úri tartozott hozzá. Ebben az évben 

megnyílt az első állami népiskola, amelyet a Klotild- és az Erzsébet-telepen 

újabbak követtek. 1919-ben megépült az első (kerti) mozi. 

A második világháború után a síneket felszedték, így 1944 őszétől 1945 

tavaszáig nem volt forgalom ezen a vonalon, illetve a rakodást szolgáló 

infrastruktúrából sem maradt semmi. Az új összevont, ma is működő 

vasútállomást 1962-ben adták át.   

1926-ban megalakult a Gyömrői Közüzemi és Községfejlesztő Rt., elsősorban 

a villamos hálózat kiépítésére. 1927-ben a község 8157 polgárja által lakott  

TÓFÜRDŐ 

A bezárt téglagyár és agyagbánya helyén, a feltörő víz következtében kialakult 

tó vizét 1923-ban dr. Okulicsányi-Kuthy Dezső vizsgálta be, és minősítette 

alkalmasnak reumás panaszok gyógyítására. 1925-től hivatalosan megnyílt a 

„Tófürdő”, az egykori bánya medrében lévő mélyedés és az ezt övező fás 

bokros ligetes területen. Ebben az időben a korábban a téglagyárat a vasúttal 

összekötő „lóvasúton”, ma Szent István út, a nyaralók holmiját vontatták 

egészen a tóig. Ekkor rengeteg nyaraló épült a településen. 

SZABADSÁG TÉR 

A település a 20. század során folyamatosan növekedett. Kialakult a település 

új központja a Szent István út és a Táncsics Mihály út által határolt területen, 

ahol 1934-35-ben felépült a régi téglagyár helyén a Járási Főszolgabírói 

Hivatal. Az épülőfélben lévő hivatal előtt felavatták az Országzászlót. 

Elkezdődött a mai Szabadság tér rendezése, ezzel erre a területre tevődött át 

a település központja. 
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II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAK 

A Gyömrő Községi Tanács 1950. október 26-án tartotta alakuló ülését. A 

változások következményeként a körzeti központ Monor lett. Gyömrőn 

ebben az időszakban megalakult a HÉLIOSZ (ruhaipari szövetkezet), létrejött 

a Vas és Fémipari Szövetkezet, OTP fiók nyílt, megalakult a Monori Járási 

Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Önálló Építőipari Vállalata a TÖVÁLL 

gyömrői központja, valamint 1956-ban megalakult a PEVDI. Az egykori 

vágóhíd helyén épült gyár vegyipari alapanyagokat gyártott, folyamatosan 

fejlődött, a rendszerváltást is túlélte és több tulajdonosváltás után egészen a 

közelmúltig működött (sokáig az ELMŰ cégcsoport birtokolta). 

A kor épületei: 

- A Weöres Sándor iskola „központi” épülete 

- a Fekete István Általános Iskola „új” épületszárnya (azóta épült egy 

újabb épület) 

- Megyei Gyógypedagógiai Intézet épülete, a Teleki kastély mellett 

- Járási Szociális Otthon, a Puky kastély mellett 

- Ruhaipari Szövetkezet épülete. 

A KÖZSÉG TERJESZKEDÉSE A 20. SZÁZADBAN 

A település a 20. században tovább terjeszkedett, már Szabadság téri 

centrummal. Ezért elsősorban a „telepi”, tehát a századfordulón betelepült 

területek bővültek az „ófalu” jelentősége csökkent, majd teljesen elveszett. 

Jellemző, hogy nincsenek kijelölve fejlesztési területek, ezért a terjeszkedés 

minden irányban, organikusan történik. A település ebben az időben az alábbi 

irányokban bővült: 

- bővült az Erzsébet telep, mind a vasúti sínek „túloldalán” található 

területen mind Észak-nyugati irányban,  

- a Klotild Telep Keleti irányban bővült a Mendei út felé, illetve idővel 

annak túloldalán is, 

- a város észak-nyugati részén, a Maglódi Nyaralóval határos területen 

kialakult a Petőfi Telep, 

- a Mária telep nyugati irányban bővült, a Dózsa György út túlsó felén 

található területeken. 

Később a két világháború közötti földreform a birtokviszonyokat, így a 

tájszerkezetet lényegében nem módosította. Továbbra is a nagybirtok-

rendszer volt meghatározó. 

A második világháború utáni földosztások is csak átmenetileg változtatták 

meg a táj arculatát, hiszen az ötvenes évek kollektivizálási folyamata - a 

termelőszövetkezeti gazdálkodással - felszámolva a kisparaszti gazdaságokat, 

újra a nagybirtok-rendszernek megfelelő nagyüzemi művelés működött.  

Egyéni tulajdonban csak az Öreghegy és Rózsa-hegy zártkertjei maradtak. A 

földesúri majorokból szövetkezeti majorok lettek. A társadalmi változások 

következtében bekövetkező újabb tájformálódási folyamatot jelenleg is tart, 

hiszen 1989 után a mezőgazdasági területek újra magántulajdonba kerültek. 

A felaprózódott nagyüzemi táblákon újra indul a paraszti gazdálkodás. A 

rendezési terv, amely az önkormányzat településfejlesztési politikáját is 

tükrözi, kedvező irányban befolyásolhatja a jelenlegi tájfejlődési 

folyamatokat is.  

Kataszteri térkép Gyömrő korabeli belterületéről, amely akkoriban még csak 

a mai Ófalu területe volt: 

 



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 11 

TELEKI KASTÉLY 

A Teleki kastély az Ófalu déli magaslatára épült. Üllő és Péteri felől közelítve 

a várost, már távolról meghatározó tájképi látványt nyújt, ezért fontos 

ügyelni környezetének rálátásvédelmére. Erre való tekintettel szükséges 

kialakítani azokat az elveket, amelyeknek betartásával a védendő látvány 

érvényesül. 

A mai kastély helyén eredetileg Teleki József az 1770-es évek elején épített 

kastélyt, ami 1835-ben leégett. A ma látható kastélyt már Teleki Sámuel 

terveztette a kor híres építészével, Hild Józseffel.  

Az épület a dombon álló, szabadon álló téglány alakú egyemeletes épület. 

Kerti főhomlokzata 4+3+4 tengelyes, középen rizalit: lépcsős talapzaton 

emelkedő négy ionizáló fejezetű sima törzsű két szintet összefogó oszlop, 

háromszögű oromzat koronázza. A rizalit mögött három süllyesztett keretű 

ajtónyílás, közöttük lizénák, az emeleten három keretes ablak. A földszint és 

az emelet között négyes tagolású választósáv. A rizalit szélein egy-egy 

palmettás fejezetű falpillér. 

Az oldalszárnyak négytengelyesek: az alagsorában terméskő lábazaton 

téglány alakú fekvő ablakok, a földszinten kőkeretes magas ablakok, alattuk 

könyöklőpárkány fut végig, volutás, konzolos, egyenes szemöldökpárkánnyal 

záródnak. Az emelete keretezetlen ablakai alatt kettős övpárkány választja el 

a földszintet az emelettől. A zárópárkány hármas tagolású. Az épületet 

nyeregtető fedi. 

A ma is álló neoklasszicista stílusban épült kastély 1840-47-ben épült. A falu 

felől a kiskastély és a gazdasági épületek közötti kerten át lehetett a kastélyba 

érkezni. A kastély körüli park utakkal szabdalt, különleges növényekkel 

telepített arborétum volt. 

Az épület egy részét a II. világháború után széthordták, az 50-es évekre már 

csak a meredező csupasz falak maradtak. A hatvanas években az épületet 

helyrehozták, majd a Gyógypedagógiai Intézet internátusát helyezték el 

benne. Helyreállítási munkák folytak 1967-1968-ban, és ugyanakkor emelték 

a kastélykertben az iskola és a pedagógus lakások sivár kockaépületeit is.  
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Az épület teljes értékű rekonstrukciójára 1989-ben került sor, az eredeti 

tervrajzok és az épségben megmaradt építészeti- és díszítő elemek 

feltárásának eredményei alapján. Az eredeti, arborétumszerű kastélypark 

alaprajza csak nyomokban, értékes növényállománya csak töredékesen 

maradt fenn, - a kertrekonstrukció még várat magára.  

Oldalhomlokzatain középen van a bejárat, háromtengelyesek, az észak-keleti 

udvari homlokzat hasonló a főhomlokzathoz; három középső tengelye előtt 

oszlopcsarnok, két oldalán kocsifeljáróval. 

1835-ben tűzvész pusztított a kastélyban, mely teljesen leégett. Szerencsére 

a felbecsülhetetlen értékű könyvtárat és levéltárat sikerült kimenekíteni. A 

leégett kastély alapjaira Teleki Sámuel, a Duna-melléki Református Egyház 

főgondnoka terveztetett új épületet Hild Józseffel.  

A II. világháborút a kastély szinte sértetlenül vészelte át, de később 

berendezését széthordták, az ötvenes évek elején már csak a puszta falai 

álltak. A szakemberek a hatvanas évek közepén kezdtek el a kastély 

megmentésén dolgozni, végül az eredeti tervrajzok alapján az Országos 

Műemléki Felügyelőség helyreállította és ahol kellett, újjáépítette a kastélyt. 

A Pest Megyei Gyógypedagógiai Intézet Internátusa működik azóta falai 

között. Egykori arborétum jellegű hatalmas parkja szinte teljesen 

megsemmisült. (A valamikori kastélykert leghitelesebb ábrázolása az 1880-as 

évek végén készült Kataszteri Felmérésen látható, ennek kivonatát mutatja 

be az ábra. Forrás: arcanum/mapire.hu) 
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TELEKI KISKASTÉLYOK 

A kiskastély építése Ürményi Bernát nevéhez fűződik, a szemben található 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna építésével egyidőben (1777) 

épült fel. A kiskastély tervét a templomhoz hasonlóan valószínű, hogy Fellner 

Jakab készítette. Az épületegyüttes többször cserélt gazdát, míg a Teleki 

család tulajdonába került, és a II. világháború végéig az ő tulajdonuk volt. Az 

épületnek jelenleg több tulajdonosa van. 

A klasszicista épület eredeti ornamentikájából mára kevés látható. Az 

épületek eredeti állapotán több klasszicista építészeti jegy is található, mint 

szimmetrikus épülettömeg, az utcafronton található háromszögletű oromzat, 

ritmusban kiosztott, keretezett ablaknyílások vakablakkal kísérve, 

párkányzat. 

Az alábbi korabeli térképen ábrázolt Kiskastély szimmetrikusan elhelyezett 

épületei között nagy műgonddal kialakított előkert és a főépületre rávezető 

nagyvonalú angolkert nyomtalanul eltűnt.  

Keskenyebbik homlokzata az utcára néz, háromszögű oromzattal lezárva, 

háromtengelyes, az ablakok között toszkán félpillérek tagolják a falat, 

felettük párkányzat. A középső ablaknyílást befalazták. Az oldaltengelyekben 

egy-egy süllyesztett keretelésű ablak, melyek könyöklőn állnak. Az épület 

egyes tengelyeit kváderes vakolás keretezi. Az udvarra néző főhomlokzat 

egykor háromtengelyes volt, bejárata mellett két toszkán félpillér, felette 

egyenes szemöldökpárkány.  

Gyakorlatilag semmi nem áll belőle: a gépállomás céljaira átalakították, 

védőtetőt építettek a homlokzat elé. A gazdasági épületek másik része egy 

hosszú "L" alakú épület; ablakai még épek, négy félköríves, egy szegmentíves 

záródású. Valószínűleg istálló és kocsiszín lehetett. Belsőben a boltívek még 

épek. Műhelyek működnek benne. Az egész Teleki-kiskastély együttest 

átalakították, kívülről módosították, a felületek pusztulók. Belül ipari 

műhelyek vannak. 
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TÁJHÁZ 

Az 1840-es években készült épületet a lakosok pénzadományaiból illetve a 

Műemléki Felügyelőség támogatásával vásárolta meg a község, és az id. Pál 

Mihály Baráti Kör szervezésében, széleskörű társadalmi munkával állították 

helyre. Megnyitására 1983-ban került sor. Néprajzi-, helytörténeti- és 

képzőművészeti kiállítás kapott otthont falai között. 

A ház belesimul az itt még fellelhető hagyományos, fésűs beépítésű 

utcaképbe. A szalagtelek két oldali soros beépítése (egyik oldalon ház, a 

másikon pince, fészer, ólak) is a gyömrői és környékbeli népi építkezés 

jellegzetes vonása volt. A tájház épülete téglaalapra épült vert fal, oromfalas, 

szarufás nyeregtetőjét korábban vegyes nád-zsúp, most hornyolt cserép fedi. 

Az utcafronton és az udvari oldalon kis méretű, kétszárnyú, háromosztatú 

ablakok láthatók. 

A tájház épületében jelenleg a két egymásba nyíló helyiségben a település 

helytörténeti anyagából készült kiállítást tekinthetik meg a látogatók. A 

kétoldalon beépített telek másik oldalán a rekonstrukcióban felépített fészer 

alatt a XX. sz. elején használatos gazdasági eszközök láthatók. A tájház külső 

képe és belső elrendezése, kiállításai Gyömrő hagyományos népi életének 

mozzanatait, a település történetét kívánja bemutatni a látogatóknak, minél 

nagyobb hitelességre törekedve. 

A tájház épülete téglaalapra épült vert fal, oromfalas, szarufás nyeregtetőjét 

korábban vegyes nád-zsúp, most hornyolt cserép fedi. Az utcafronton és az 

udvari oldalon kisméretű, kétszárnyas, háromosztatú ablakok láthatók. Az 

utcára néző keskenyebb homlokzata oromzatos, egy keretezetlen ablakkal, 

az oromzaton kis keretezett könyöklőpárkányos padlásablak. Az oromzat 

szélein a tető alatt plasztikus díszítőmotívum-sor húzódik végig. 

Nyeregtetős, cseréppel fedett helyreállított. 1993-ban épült újjá falumúzeum 

céljaira, ekkor épült az udvari hosszabb homlokzat elé a külső tornác. 

Udvarán és kocsiszínben régi földművelő szerszámok, kocsik: néprajzi 

gyűjtemény darabjai. 
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NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA 

A Teleki kiskastélyokkal szemben található kápolnát 1777-ben Ürményi 

Bernát gyömrői földesúr építtette barokk stílusban. A harangot 1782. május 

12-én szentelték. 

A kápolna tervezője és építője Fellner Jakab volt, a belső tér kialakítója Kilian 

Ignaz Dietzenhofer volt. 

A kápolna egy korábbi katolikus templom romjain épült. 1823, 1833 és 1845-

ben javították a tornyot, tetőzetet, ablakokat stb. 1833-ban új templomot 

építettek, 1877-ben a templomot jelentősen megújították, 1914-ig Üllő 

filiáléja volt. 

Jellegét tekintve magaslaton épült, szabadon álló, egyhajós, középtornyos, 

neobarokk stílusú kápolna. A hajónál keskenyebb szentély egyenes záródású, 

mindkét oldalon egy-egy szegmentíves ablakkal. A bejárat felett félköríves 

karzat található.  

Szabadon álló, keretelt, egyhajós, homlokzati középtornyos barokk templom. 

Bejárata: félköríves, kőkeretes kapu, szalagdíszes zárókővel, rozettás fa 

ajtószárnyakkal. Felette egyenes záródású ablak. A faltükörben kétoldalt 

szintén egyenes lezárású ablakok. A homlokzatot félkörívesen emelkedő 

tagozott párkány zárja le, e fölött ívelt oromfal. 

A kétszakaszos torony alsó részén keretelt egyenes záródású ablak, a 

párkányzat feletti falsávval keretelt felső részén félköríves ablak mind a négy 

oldalon. Hegyesszögben megtörő párkánya felett tört vonalú sisak. 

Oldalhomlokzatai kettős falsávokkal díszítettek, jobb oldalán kőkeretes 

szegmensíves ablak, a bal oldalán hasonló vakablak. 
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REFORMÁTUS TEMPLOM 

Az 1500-as évek közepén a mai templom helyén már templom állt, mely több 

ízben súlyosan megsérült.  

A templom szabadon álló egyhajós, középtornyos, neoklasszicista stílusú 

épület, mely a régi temetődombra épült lépcsős feljárattal. A kelet felé néző 

főhomlokzat homorított középső része előtt lábazatos timpanon áll. Az 

épület magas lábazaton áll, kétrészes párkányzat fut körbe a nyeregtető alatt. 

A téglalap alaprajzú belső teret sík mennyezet fedi, az épület két karzatos. A 

bejárat oldalán épített téglakarzat, a bejárattal szemben fakarzat, ami az 

orgonának ad helyet. Az ablak felett óra, óraíves párkányzat felett hegyes 

toronysisak. 

A bejárati ajtó mögött új kovácsoltvas rács található, amit Varga János 

kovácsmester készített 1993-ban. Két szárnyán a református egyház címere 

látható plasztikus kialakításban. 

1806-ban súlyos viharkár érte, ledőlt a templomtorony, a szél leszakította az 

egész tetőt. 1819-23 között a régi templom köré (annak lebontásával), a régi 

kövek felhasználásával újjáépítették, ami 1824-re készült el. A torony ekkor 

még alacsony tornyú hagymakupolás kialakítású volt. Eredetileg a 

templomnak két bejárata volt: a mostani bejárat mellett volt egy bejárat a 

Canova dombormű helyén. A templom a jelenlegi formáját 1928-ban kapta. 

Tornyát karcsú toronnyá építették át, bejáratát oszlopos portikusszal tették 

hangsúlyosabbá. 

1928-ban felújították, ekkor készítették a toronyórát. 1946-ban felállították 

az orgonát. 1963-ban főként festést és kisebb javítási munkákat kapott. 1990-

91-ben a tetőkijáratot felújították, ekkor a palafedést kettősfedésű, hódfarkú 

betoncserépre cserélték. Homlokzatjavítást, talajnedvesség elleni szigetelést, 

újrafestést, valamint bádogos munka felújítást kapott. Az önkormányzat 

díszvilágítást készíttetett. 
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I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

A településen hősi halált halt áldozatoknak állít emléket az I. Világháborús 

Emlékmű. Az emlékmű felirat nélküli fejfákból áll, amely letisztult eszközökkel 

egyszerűen értelmezhető üzenetet közvetít. Telepítéséből adódóan az 

emlékmű nem a megszokott emlékoszlop, ami egyedivé teszi. 

 

 

 

 

 

 

 

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

Az emlékhely az 1941-1945. évi II. Világháború gyömrői áldozatainak 

emlékére 1990. évben került felavatásra, felszentelésre.  

Az emlékmű közadakozásból valósult meg. Az áldozatok emlékműve a 

Gyömrőért Baráti Kör kezdeményező feladatvállalásának köszönhető. A II. 

Világháborús Emlékmű szomszédságában található. Az emléktábla avatás 

2004. november 21-én volt a Nepomuki Szent János Római Katolikus 

Kiskápolna és a Református Templom közötti Hősök Ligetében. A már 

meglévő emléktáblákon a katonai áldozatok nevei olvashatók. 
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JÉZUS SZÍVE RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM 

A templom a Mária és a Klotild telep betelepülésével párhuzamosan épült. Az 

építkezésre kiírt pályázatra 1938-ban került sor. Az építés 1938. szeptember 

11-én a templom felszentelésével fejeződött be. Az anyagi körülmények 

miatt az eredetileg tervezetthez képest elmaradt a két torony és a köztük lévő 

rész felépítése. A templom a mai napig így áll. 

1954-ben orgonát kapott a templom, 1954-55-ben karzat épült, mely id. Pál 

Mihály munkája. 1959-ben az áldoztató rács helyett műkő mellvéd készült, a 

domborműveket szintén id. Pál Mihály készítette. 

A templombelsőt 1955-ben Szilágyi Lajos festette ki. Az új liturgikus teret 

1979-ben alakították ki. Az ideiglenes harangtorony 1981-ben készült Perczel 

Dénes tervei alapján. 

A templomnak az eredeti terveknek megfelelő befejezése a mai kor 

embereinek feladatává vált. A gyömrői római katolikus közösség elhatározta, 

hogy a templom befejezésének munkálatait az anyagi segítség függvényében 

elindítja. A Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom méltó befejezése 

Gyömrő ügye, mint ahogy annak idején az egész lakosság felekezetre való 

tekintet nélkül összefogott az építésére. 2005-2006-ban elkészült a templom 

teljes belső felújítása. 

Belsejét Kontuly Béla, Aba Novák Vilmos, Jeges Ernő korabeli freskói díszítik. 

A templom előtt különleges formájú harangtorony áll. 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL „RÉGI” ÉPÜLETE 

A számos átmeneti megoldás után világossá vált, hogy egy sokkal nagyobb és 

kifejezetten hivatali célokra tervezett épületet kell létrehozni. 

Megbízták Imrényi Imre építészmérnököt, aki romantikus - szecessziós stílusú 

homlokzattal, a bejáratnál oszlopcsarnokkal és tágas lépcsősorral tervezett 

egy olyan épületet, ami hosszú évtizedekre megoldotta a problémát. 

Az épületet Juhász Pál építőmester kivitelezésében még ma is láthatjuk. 

1998-ban elhatározta az akkori önkormányzati testület, hogy az 1966-ban 

kifejezetten irodaház céljára épült és 1992-ben megszűnt Építőipari Vállalat 

felszámolása során 1994-ben megvásárolt ún. TÖVÁLL épületbe költözik a 

Polgármesteri Hivatal nagyobbik része. Ebben az épületben működik a 

kistérségi szerepet is betöltő Okmányiroda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARJAY-BAKÓ-PETRICHEVICH-HORVÁTH KASTÉLY 

„A kastélyt a századfordulón Építtette Samarjay Lajos, majd bakóhetei lovag 

Bakó Károly vásárolta meg. Később széplaki báró Petrichevich-Horváth Emil 

jogászdoktor, egyetemi tanár tulajdonába került, aki az akkori közélet egyik 

ismert alakja, Nagyküküllő vármegye főispánja volt. Fia a kastélyt 1946 körül 

eladta a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének, amely szociális otthont 

létesített benne. 

Az államosítás után is ezt a célt szolgálta, jelenleg Erdei Fenyő Idősek Otthona 

néven működik. Egyemeletes, összetett alaprajzú eklektikus épület, sokféle 

stílus egyvelege. Egykor tornya is volt, ez ma már nincs meg. A főhomlokzat 

kiemelkedő rizalitjának földszinten 2 ablak látható. Hátsó homlokzatán 

legmarkánsabb eleme a hatalmas, törtívű kőbábos mellvédű terasz húzódik. 

Az épülete ablak. A rizalittól balra nyílik a bejárat, melyhez ezen részéhez 

utólagos toldalékot lépcső vezet fel, jobbra pedig az emeleten 3, a 

csatoltak.”(1.95-96.0.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 20 

TELEKI KRIPTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŐTOJÁS:  

Az ún. Leányvár közelében 

Túzbereken, egy helyi kőfaragó 

művész alkotása, egy „kőtojás” 

emlékeztet a környék egykor 

jelentős túzokállományára. 

 

 

 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKMŰVE:  

Az Eskü téren faragott kopjafa 

és a 13 tábornok faragott 

képmása emlékeztet az 1848-

49-es szabadságharc aradi 

vértanúira. 

 

 

 

 

 

 

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKOSZLOPA:  

1705. július 3-án II. Rákóczi 

Ferenc a gyömrői Mánya-réten 

összegyűlt kuruc seregek előtt 

beszédet tartott, melyben a 

szabadságharc nemes céljairól 

és a csüggedés veszélyeiről 

szólt. Az egykori esemény 

színhelyén ma faragott 

kövekből állított emlékoszlop 

emlékeztet a történtekre. A 

városban évenként megrendezik a hagyományőrző Országos Rákóczi 

Napokat. 
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PETŐFI SÁNDOR MELLSZOBRA:  

A Polgármesteri Hivatal melletti parkban 

található Petőfi-szobrot Gyömrőn 1974. 

március 15-én avatták fel, a monori járás 

kiemelt ünnepségén, ifjabb Pál Mihály 

szobrászművész alkotását. Piszkei 

mészkőből faragta a művész 

 

 

 

 

 

DÓZSA GYÖRGY MELLSZOBRA 

Az 1514-es Dózsa-féle paraszt-

felkelésnek állít emléket, melyen jó 

néhány gyömrői jobbágy is részt vett. A 

szobor a Polgármesteri Hivatal melletti 

parkban található. 

 

 

 

 

II. RÁKÓCZI FERENC MELLSZOBRA 

A Szabadság téren a Polgármesteri 

Hivatal előtti területen található. 

2005. július 2-án került felavatásra, 

szintén II. Rákóczi Ferenc gyömrői 

beszédének 300. évfordulójára. 

Ifjabb Pál Mihály Munkácsy-díjas 

gyömrői szobrászművész alkotása 

embermagasságú alapzaton álló 

bronzszobor Rákóczit 29 éves 

korában ábrázolja. 

 

RÓMAI KORI KŐHÍD, 
amelyet a római birodalom 

idején őrtorony védett. A 

Római Birodalom hidat 

veretett a Dunán, és 

cserekereskedelem folyt a 

nomádokkal. A 

hagyomány úgy tartja, 

hogy a Kőhidat is római 

őrtorony őrizte, s alapjait 

több mint 60 éve meg is 

találták. Római korra emlékeztető leletek is előkerültek. Ekkor alakulhatott ki 

a később az Alföld felé induló út, amelyet a középkori térképek Pesti útnak is 

jelölnek. Az idők során fontos szerepet töltött be a híd. A XIX. század végéig 

ez volt az a kapocs, amely összekötötte Gyömrőt a fővárossal és általa szinte 

az egész ország vérkeringésébe bekerült. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
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A VÁROS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGE 

Az eredeti felszín és növénytakaró maradványai Gyömrő területén 

elsősorban a kisvízfolyások völgyeihez, a mélyebben fekvő területekhez 

kötődő vizes élőhelyek. 

Ezek elhelyezkedését mutatja be a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 

küldött alábbi térképi adatszolgáltatás, amelyen jól látható, hogy az ábrán 

vörös színnel jelzett ökológiai folyosókhoz tartozik a megőrzésre érdemes 

természeti és természetközeli területek döntő többsége. 

Területileg kisebb, de természeti értékeit tekintve cseppet sem kevésbé 

jelentős a belterületen fekvő Tőzeges tó és környezete, amely országos 

jelentőségű védett természeti terület és az ökológiai hálózat magterülete. 

Ezek mellett évtizedek óta helyi védettség alatt áll a külterületen a Mánya – 

rét és a Nagy – rét területe. (Ez utóbbi egyben az ökológiai folyosóhoz is 

tartozik.) 

A fentieken túl a 2017-ben hatályos településrendezési terv a helyi területi 

védelemre javasolt értékek között felsorol néhány természeti, zöldfelületi 

jellegű területeket is: 

a Szabadság téri Park;  

a Szabadság téri hársfasor;  

a Szt. István úti gesztenyefasor; 

az Eperfasor utcai eperfasor; 

a Döbön patak forrásvidéke;  

a Búcsú tér (a védett tőzeges tavi láphoz kapcsolódó magterület). 

Ezek kiegészíthetők a Teleki kastély parkjával, mint történeti kerttel, - amely 

ugyan jelen állapotában meg sem közelíti a hajdanvolt, arborétumszerű 

parkot, de területének a többsége, néhány idősebb faegyeddel még megvan 

és műemléki védettséghez kapcsolódik. (A történeti park - kastélyegyüttes 

hajdani alaprajzát a fenti, Kastélyt és Kiskastélyt leíró fejezetekhez illesztett 

ábra mutatja be.) 

A város általános tájképi értéke erdő- és mezőgazdasági tájhasználat alatt álló 

külterületeinek jellemzően beépítetlen karaktere, síkvidéki de enyhén 

hullámzó felszíne. Rálátási szempontból kiemelt tájképi érzékenységű terület 

a Teleki kastély környezete. 

 

Az ökológiai hálózathoz tartozó és helyi védett természeti területeket a 

Kézikönyv külön, eltérő karakterű településrészként határozza meg, mint 

„Védett természeti területeket”.   

Az országos jelentőségű lápterületként védett tőzeges tó területe, a mellette 

lévő városi tóval együtt ugyancsak külön településrészhez sorolt („Tavak 

környezete”). 

(A természeti értékeket dokumentáló fotóanyagot a településrészek szerinti 

fejezetek tartalmazzák.)   
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4. AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI MUTATÓ  

 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 

TELEK KIVÁLASZTÁSA 
 
Olyan helyet válasszunk, amely nem csupán álmainknak, de életmódunknak 
és az általunk összeállított építési programnak is megfelel. Más szempontokat 
kell figyelembe venni egy történelmi utcakép vagy egy új parcellázás esetén. 
Lehetőségeinket a terepviszonyok, a telek beépíthető részének helyzete, 
azon belül a beépítés mértéke is meghatározzák. Egyeztessünk a főépítésszel, 
tisztázva, hogy a területre érvényes előírások lehetőséget adnak-e az általunk 
elképzelt épület megvalósítására? 
Egy-egy területre eltérő településképi előírások érvényesek, melyek eleve 
meghatározhatják épületünk jellegét: a tető formáját, a fedés típusát, a 
kerítést stb. Tájékozódjunk a terület sajátos tulajdonságairól (széljárás, 
benapozás, szabályozás, fejlesztési kilátások), a szomszédban várható 
beépítésekről és azok hatásairól, a közművesítés mértékéről. 
 
 
 

ÉPÍTÉSZ KIVÁLASZTÁSA 
 
A tervezéssel építészt bízzunk meg, akit elsősorban a referenciamunkák 
alapján válasszunk ki! Ebben segítségünkre lehetnek a szakfolyóiratok, az 
építészek saját honlapjai, vagy a település büszkeségeit felsorakoztató, 
zsűrizett mintaportfolió. Az engedélyezéshez vagy bejelentéshez szükséges 
tervdokumentáció mellett a kiviteli terv garantálja számunkra, hogy 
átgondolt részletekkel, az előirányzott költségkereten belül maradva, 
építészetileg magas színvonalú, értékálló épület szülessen. 
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TÁJOLÁS 
 
A megfelelő tájolásra az energiatakarékosságon túl a mentális komfortérzet 
miatt is figyelnünk kell. Általános szakmai konvenció, hogy a hálószobák keleti 
(É-K, D-K), a konyha és a kamra északi (É-Ny, É-K), a nappali déli (D-K, D-Ny) 
tájolása a kedvező, ezek maradéktalan érvényesítése ugyanakkor nem mindig 
lehetséges. Fontos, hogy a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség lehetőleg 
benapozott legyen, a napsugárzás ugyanakkor hátrányos lehet nyáron, mert 
a helyiségeket túlságosan felmelegíti. Ez ellen a legegyszerűbben átmeneti 
terekkel és árnyékolással lehet védekezni.  
 
Az évszakonként változó napmagassághoz igazodva egy jól elhelyezett tornác 
télen és tavasszal, amikor nagy szükség van az energiafelvételre, nem 
akadályozza a benapozást, a nyári időszakban azonban védelmet nyújt a 
túlzott felmelegedés ellen. Természetes árnyékoló például egy megfelelő 
helyen álló lombhullató fa koronája. A benapozás vizsgálatakor vegyük 
figyelembe a környezetben lévő árnyékot vető objektumokat, 
épületszárnyakat is. A hazánkban uralkodó észak-nyugati homlokzatokra 
kevesebb nyílás kerüljön, a teraszt lehetőleg a széltől védett oldalra 
helyezzük. 

 
 

 
 

 
Déli homlokzat árnyékolása vízszintes árnyékoló síkkal 

 

 
                       Növényzet árnyékoló hatása télen 

 
 

 
                        Növényzet árnyékoló hatása nyáron 
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A HÁZ ELHELYEZÉSE 
Minden telekre egy meghatározott beépítési szabály vonatkozik, ez lehet 
oldalhatáros, szabadonálló, ikres, vagy zártsorú. Ez határozza meg, hogy a 
telken belül hova helyezhető el az épület. 
 
SZABADONÁLLÓ 
A szabadonálló beépítés esetén 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.  
 
OLDALHATÁRON ÁLLÓ 
Az épület helye és az oldalhatáron álló homlokzati nyílászárók elhelyezése 
korlátozott, ugyanakkor vitathatatlan előny a kíváncsi tekintetek és az 
áthallások elől védettebb intim udvar, és a kedvező tájolás. Egy jó arányú 
oldalhatárosépület egyszerű tetőformájával gazdaságos kialakítást tesz 
lehetővé, jól tagolható, és rugalmasan bővíthető. 
 
IKRES 
Az ikres beépítéskor arra kell ügyelni, hogy a két ház tömege és homlokzata 
illeszkedjen egymáshoz. Fokozott figyelmet igényel a jó kertkapcsolat, a 
benapozás és a jó tájolás biztosítása. A jó szomszédsági viszony és az ingatlan 
értéke nagyban függ attól, hogy egy átgondolt tervezés eredményeként jól 
elkülönül-e egymástól a két ház élettere. 
 
ZÁRTSORÚ 
A zártsorú beépítés leginkább régebbi, városi szövetben fordul elő, ahol 
kötött az épület helye, hiszen a kialakult állapotra tekintettel kell lenni: 
adottak a szomszédos épületek, melyekhez igazodnunk, tűzfalaikhoz 
csatlakoznunk kell. A meglévő szövetbe illeszkedő homlokzat mellett nagy 
gondosságot igényel a kapuáthajtó, az udvar kialakítása, a kertkapcsolat és a 
megfelelő benapozás megoldása.  
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGVÁLASZTÁS 
 
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is 
kedvelt tulajdonosi eszköz volt, használjuk bátran, de figyeljünk a végső 
összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és 
utána inkább zavaróan hat a településképben. A jól megválasztott burkolat 
nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. 
 
A régiek még tudták, hogy az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon 
fontos, hogy mi az az arc, amit megjelenít. Kialakításakor törekedni kell a 
hagyományos arányok megtartására, az ablakok megfelelő kiosztására. 
Kerülendő az utca felé a garázskapuval fordulni, javasolt inkább a garázsokba 
oldalról, a telken belül behajtani. 
 
A homlokzaton vakolt felületet készítsünk egyszerű architektúrával. A 
kiegészítő szerkezetek természetes anyagokból, pl. fából készülhetnek. A 
visszafogott színek használata javasolt, mint a fehér és a meleg földszínek 
halvány változatai és kerülendők a harsány színek. 
 
Részesítsük előnyben a helyi természetes anyagokat, kerüljük a túl sokféle 
anyag használatát. Részesítsük előnyben a tartós anyagok használatát az 
idővel értéküket vesztő anyagokkal szemben.  
 
A homlokzaton gyömrői tégla vagy vakolt felületet készítsünk egyszerű 
architektúrával, egy tagolt vakolatfelület is lehet hasonlóan elegáns, mint egy 
kő vagy téglafelület. Felújítás esetén tartsunk meg minél többet a régi 
elemekből. 
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TETŐFEDÉS 
 
A héjazat kiselemes, pikkelyszerű fedésként készüljön, lehetőleg égetett 
agyag kerámiacserépből. Kerüljük a mű antikolt, mintás, nem természetes 
színű fedéseket. Az épületek meghatározó tömegén a héjazat anyaga – 
előpatinásított, korcolt síklemez kivételével – fém, bitumenes zsindely és 
hullámpala nem lehet.  
 
Nem minősül pikkelyszerű fedésnek a cserepes lemez és a pikkelyfedést 
imitáló nagytáblás fémfedés, a hullámlemez és a trapézlemez. A tetőhéjazat 
anyagaként nád és fazsindely nem alkalmazható. A tetőhéjazat színezése csak 
homogén lehet tarka színű, valamint kék, zöld és világosszürke színek nem 
alkalmazhatók. Fémlemez fedés csak előpatinázott horgany-, vörösréz- illetve 
antracit színnel alkalmazható. 
 
 
 
 
 
 
LÁBAZATOK 
 
A lábazat egy szükséges építészeti elem, nem egy épületdísz. Legyen 
semleges és visszafogott. Az épület lábazata vakolt felülettel vagy 
téglaburkolattal készüljön.  
 
Vakolt felület esetén a homlokzat színénél sötétebb árnyalatot alkalmazzunk. 
Kerüljük a ragasztott, csempeszerű burkolatok alkalmazását. 
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NYÍLÁSZÁRÓK 
 
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják.  
A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott ablakokat, 
ajtókat használtak. A nyílások és a tömör falfelületek jellegzetes aránya, 
különösen az oromfalon, karakteres arcot ad a háznak. Amennyiben 
nagyobbra, szélesebbre vesszük ezeket a nyílásokat - legyen az egy felújítás, 
vagy egy új építés -, a ház arca idegenül fog hatni környezetében. 
 
Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy 
fegyverzetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése 
javasolt. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert kialakítani, 
illetve redőnyszekrény csak beépített, rejtetten javasolt, a nyílászáróval 
megegyező színben. A nyílászárók javasolt színe világos és középbarna, 
olívazöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

SZÍNEK 
 
A szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület többi 
eleméhez való harmonikus illeszkedést. Általánosságban az élénk, rikító 
színeket érdemes kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek 
előnyösek. A színválasztás az építészeti terv része, a színekre vonatkozó 
ajánlásokról az egyes területekre vonatkozó fejezetekben tájékozódhatunk. 
A kiegészítő szerkezetek természetes anyagokból, pl. fából készülhetnek. A 
vakolat szempontjából kerülendők a harsány színek. A visszafogott színek 
használata javasolt, mint a fehér illetve a meleg földszínek halvány változatai. 
Homlokzatra javasolt színek 

 
Nyílászárókhoz javasolt színek 
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KERÍTÉSEK 
 
A kerítés kapcsolatot teremt a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 
ingatlantól. Térfalat képez, mely lehet tömör, de lehet áttört, átlátható is.  
A kerítések az utcaképek legfontosabb épített kiegészítő elemei, amelyeknek 
vagyonvédelmi funkcióik mellett fontos térformaló szerepük is van. Igényes 
építészeti kialakításukkal sokszor az épületekkel egyenrangúvá válhatnak. Az 
épületek mellett a kerítések is formálják az építészeti arculatot. 
 
Kerítés építése esetén az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 
megfigyelni, azokhoz illeszkedő áttört kerítést építeni, természetes 
anyagokkal és szerkezetekkel. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés 
kerülendő, csak a kapu szakaszán lehet indokolt. Ezen kívül az élő sövény is 
elképzelhető kerítésként. Ne alkalmazzunk nád vagy műanyag háló fedést és 
kerüljük az előregyártott kerítéselemek alkalmazását is! Kerítésünk legyen 
növényzettel kombinált, a kerítés anyaga, megjelenése legyen összhangban 
az épülettel.  
 
A kerítések kialakítása során használjuk a lakóépületünknél is alkalmazott 
anyagokat, színeket: így harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el.  
Gyömrőn az áttört kerítések javasoltak, nem javasoltak a tömör kerítések.  
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KERTEK 
 
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, 
amelyet az adott helyen az ember és a természet közösen formált. A történeti 
településrészben a tájba illesztés során a hagyományos településkép 
megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, 
árnyékoló fákat a déli 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. Elsődlegesen tehát az épület 
stílusához, üzenetéhez, közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti 
megoldásokat alkalmazzunk. 
 
A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő-, illetve oldalkert lehet, 
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. 
Érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem 
levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik 
udvarunkat. Ne csak a házban, hanem kertben is gondolkozzunk. 
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A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal 
harmonizálva készüljenek. A pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, 
kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal 
harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel 
való befuttatása javasolt. A hulladéktárolók számára a kertkaputól balra, az 
épülethomlokzat vonalában alakítsunk ki helyet, növényekkel takarjuk. 
Helyezzünk el kerti padot, ahonnan gyönyörködhetünk házunkban, 
kertünkben. Az előkertben a helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet 
keretező, alacsony fa léckerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve az 
épülethez és a kerítéshez. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A 
kevéssé használt részeken dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki 
járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki. 
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5. AJÁNLÁSOK AZ ELTÉRŐ KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZEKEN 
 

Egy településképi szempontból meghatározó 

területet alapvetően a jellegzetes, értékes, 

illetve hagyományt őrző építészeti arculat, 

település- vagy tájkarakter határoz meg. 

Gyömrő településképi szempontból 10 területre 

osztható: 

 

 
 

A város településtörténeti és 

településszerkezeti fejlődésével összhangban 

alakultak ki a ma is látható településszerkezeti 

egységek: az egyutcás településmag, az Ófalu 

területe és a XIX. század végén szabályosan 

parcellázott terület, amelyet a kelet-nyugati 

irányban haladó vasútvonal megosztott.   
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1. TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Gyömrő településközpontja jellemzően a kertvárosias településrészek között, 

a Szabadság téren és környezetében található. Ez a terület tekinthető a város 

központjának, széles körű városi funkcióival és arculatával, és ez a terület ad 

helyet a meglévő intézmények nagy részének is. A terület a szabályosan 

tervezett területrészen alakult ki, mellette található az Ófalu felé eső 

területen a két tó és a hozzá kapcsolódó területek.  

A Szent István út, a Táncsics út és a Széchenyi út menti területeken, valamint 

a vasúttól északra az Erzsébet utca mentén találhatók a településközponti 

területek, melyeken Gyömrő intézményeinek nagy része elhelyezkedik, az 

intézményi funkciók a merőleges úthálózat gyűjtőútjai mentén lineáris 

tengelyeket alkotnak.  

Ez azt eredményezte, hogy a hagyományos oldalhatáros beépítés helyett 

ezeken a területeken részben zártsorúvá alakult a beépítés, és az átalakulás 

jelenleg is folyamatban van. Itt található a Városi Önkormányzat a Szabadság 

téri parkban, és ettől dél-keletre a Tófürdő területe, mely jelentős 

idegenforgalmi vonzerőt jelent a városnak.  
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AJÁNLÁS 

TELEPÍTÉS 

 

Az épület elhelyezése az 
utcavonalon történjen, a 
szomszédos épületekhez 
alkalmazkodva.  
Az utcaképben mindig jelenjen meg 
a főépület, ne telepítsünk az 
utcafrontra magában álló garázst, 
illetve más melléképületet.  
 
A városközpont egy részén a házak 
telepítése jellemzően zártsorú, a 
szomszédos épületekhez tűzfalakkal 
kapcsolódnak. Az új épületeket a 
városközpontban úgy kell 
elhelyezni, hogy városias beépítést 
mutasson.   
A saroktelek beépítésénél fontos, 
hogy az épület mindkét utcai 
homlokzata a szomszédos 
beépítésekhez illeszkedő legyen. 

 

MAGASSÁG 

 

A szomszédos épületekhez 
alkalmazkodó magassággal javasolt 
az épületeket kialakítani.  
 
 
 
 
 
Nem javasolt a környezetből 
túlzottan kiugró, magasabb épületek 
elhelyezése. Kerülendő az utcakép 
harmóniáját romboló megoldás.  

 

 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

A tetők hajlásszögének kialakítása a 
környezethez igazodva javasolt.  
Az új építésnél a szomszédos 
épületekhez való illeszkedésnél a 
csatlakozó történelmi épületek, 
szomszédok tetőjellemzőit 
figyelembe kell venni.  
 
A túl magas vagy túl alacsony 
hajlásszögű tetők nem illeszkednek 
Gyömrő központjának utcaképébe, 
ezért ez nem javasolt. 
Nem javasolt a tetősíkból kiugró 
tetőablak. 

 

 
 
 
SZÍNEK 

 

A meglévő épületek színvilágához 
illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. 

 

Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat 
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Az üzletek utcai portáljai egységesek legyenek egy-egy utcaszakaszon. Nem javasolt 

különböző utcai reklámok, oszlopok elhelyezése, melyek a gyalogos és esetlegesen a 

gépkocsi közlekedést is zavarják. A kisebb méretű kereskedelmi-szolgáltató egységek 

homlokzatfelületén, kerítésén elhelyezett cégérek, üzletfeliratok az utcaképek 

elemei. A cégérek, utcafeliratok illeszkedjenek az épületek vízszintes és függőleges 

homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához, legyenek 

összhangban az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti 

hangsúlyaival. A vendéglátóhelyek utcabútorai egységesek, környezethez illőek 

lehetnek, természetes anyagokból kialakítva.  

 

A közterületi bútorok legyenek 
egységes kialakításúak! 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 

A település helyi védelemre javasolt területei közül 2 (Szabadság téri park és 

hársfasor, a Szt. István út vadgesztenye fasora) a városközpontban található, az 

egyéb nem védett zöldfelületei is arculati szempontból értékes, jól karbantartott 

fasorok, zöldsávok és kertek. A központi településrészen a tájbaillesztés és a 

kertészeti kialakítás során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. 

Ezért a város területén általános zöldfelületi ajánlások, irányelvek mellett a központi 

településrészen külön hangsúlyt kell fektetni a növénytelepítések, a kertépítészeti 

tervezés és kivitelezés során a igényes településképi megjelenés biztosítására, a 

kedvező építészeti, utcaképi elemek kiemelésére, a kedvezőtlenek takarására. Ez 

értelemszerűen elsősorban azt jelenti, hogy a nagyobb termetű és lombtömegű 

növényzetet – elsősorban a fákat – úgy kell telepíteni és alakítani, hogy ne takarják, 

sőt, lehetőleg kiemeljék az arculati szempontból értékes művi elemeket – 

épületegyütteseket, épületeket, ezek homlokzati részleteit -, valamint a feltáruló 

szép település- és tájképi részleteket; - viszont, ha szükséges, takarják az összhatást 

rontó, csúnya építményeket és látványelemeket. 

Az épületeket csak részlegesen takarjuk, az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének 

megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak 

elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy a főépület jobban érvényesüljön, a 

jelentősen árnyékoló fákat a déli kitettségű falak közelébe ültessük. 
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2. TAVAK KÖRNYEZETE 

A Strand-tó körüli rekreációs terület, ahol a település lakossága és az 

idegenforgalom számára a szabadidő eltöltéshez szükséges sport- és 

zöldterületek találhatók, igényesen parkosított közhasználatú zöldterületek 

biztosítottak, valamint a Tőzeges-tó körüli országos szinten védett 

lápterületek tartoznak a tavak környezetéhez.  

A város jelentős üdülési tradíciókkal rendelkezett az 1930-as évektől kezdve, 

mivel a Tó környéke és strandja a budapesti polgárok közkedvelt 

üdülőterületeként működött (a melegvizű forrás vízfelületei), és vonzotta a 

településre az idegenforgalmat. A tó közelében - a Klotild telepen - zömmel 

üdülőházak épültek, amelyeknek funkciója, a tavak vízminőségének 

romlásával egy időben, folyamatosan átminősült lakó funkcióra. A területen 

mára már csak pár terület maradt üdülőházas üdülőterületként, de ezek is 

inkább lakóterületként funkcionálnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tófürdő és a Tőzeges-tó területe viszont már nagyrészt körbeépült 

lakóterületekkel, ezek közül az elmúlt években is több nagyobb méretű sűrű 

beépítésű lakóterület került megépítésre, emiatt a strand és a Tőzeges-tó 

melletti területek már erősen lecsökkentek, ami a strand esetében 

mindenképpen a minőség rovására is megy.  

Fontos lenne tehát a területen az egybefüggő, még természeti állapotokat 

tükröző területek megőrzése és a további sűrű beépítés megakadályozása, a 

két tó és környezete természeti értékeinek védelme mellett. Tájszerkezeti, 

táj- és természetvédelmi, zöldfelületi és rekreációs szempontból kedvezőtlen 

az ökológiai hálózat menti területek további terhelése, a tavak 

környezetében levő még szabad területek további beépítése. Azonban 

nemcsak ökológiai – természetvédelmi szempontból kerülendő a 

területegység további túlépítése, túlterhelése, hanem településképi – vizuális 

szempontból is törekedni kell a szabad látvány, a természetközeli képek és 

összhatás megőrzésére, a területegység szinte egyedülálló arculatának 

védelmére és hosszútávú fenntartására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 40 

 

 

 

 

 

  



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 41 

AJÁNLÁSOK 

TELEPÍTÉS, ÉPÜLETTÖMEG 

 

Az épületeket a már kialakult rend 
szerint javasolt elhelyezni, akár 
oldalhatáron, akár szabadonállóan 
állnak a házak, azokhoz javasolt 
alkalmazkodni.  
 

 

Nem javasolt a nagy tömegű ház, 
ami nem illik a tavak környezetébe.  
 

 
MAGASSÁG 

 

Meglévő épületek közé kerülő új 
épületeket közel hasonló 
magassággal kell építeni, mint a 
környezetben álló épületek.  
 

 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

Ahol a házak tetőhajlásszöge 
általában 30-45 fokos, ott az új 
házak tetőhajlásszöge is ilyen 
legyen.  
Kerüljük a bonyolult, összetett 
tetőkialakítást!   

 
 
ANYAGOK, SZÍNEK 

 

A meglévő épületek színvilágához 
illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. 
Részesítsük előnyben a természetes 
anyagokat. 
Nem alkalmazható feltűnő és kirívó 
színhasználat, rikító színű fémlemez 
fedés és burkolat! 

 

A településrész lényege, fő karaktere meghatározó eleme annak zöldfelületi jellege: 

a vizek és növényzet együttes megjelenése többféle formában.  

Azonban a településrész zöldfelületi szempontból is két, alapvetően eltérő félre 

oszlik: a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező és ennek megfelelő szinten 

védett Tőzeges tó, valamint a városi rekreációs vízfelületként kialakított valamikori 

téglagyári bányató, a Strand-tó (Tófürdő) területére. 

Ez utóbbi egy komplex szabadidős szolgáltatást nyújtó, jól kiépített tófürdő, 

vendéglátó létesítményekkel, körüljáró sétánnyal, parkberendezéssel, keleti parti 

oldalán jelentős faállománnyal. 

A Tőzeges tó jelentős nyílt vízfelülettel is rendelkező lápterület, amely természeti 

értékének és védettségének megfelelően jóval extenzívebben, csak horgásztóként 

hasznosított. Szűkebb környezetével együtt az ökológiai hálózat magterülete. 

A területegység egészére megfogalmazható legfontosabb közös ajánlás a 

városközpont közvetlen szomszédságában levő szabad tér, a vízfelületek és a 

zöldfelületek együttesének, jellegének maradéktalan megőrzése, beleértve szűkebb 

környezetük védelmét, további beszorításuk, körülépítésük elkerülését is. A két tó 

közti teljes terület zöldterületi kialakítása ugyan nem reális, - az ottlévő 

magántelekek és néhány épület miatt,- de legalább az ezeken lévő faállomány 

megtartását és a beépíthetőség minimalizálását biztosítani kell, a zöldfelületi – 

ökológai kapcsolat fenntartása érdekében. A strand lehetséges fejlesztési területét is 

elsődlegesen zöldfelületként javasolt kialakítani.  

Ugyancsak közös ajánlásként fogalmazhatók meg a növényalkalmazás alapelvei: a 

tavak környezetében csak tájbaillő, vízkedvelő, őshonos fajok telepíthetők, kerülni 
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kell az adventív, gyomosító fajok mellett az itt idegen, kertészetileg nemesített 

díszfák és az örökzöldek telepítését is. 

Eltérő ajánlások az eltérő védettségi szint alapján foglamazhatók meg, elsődlegesen 

az ökológiai magterülethez tartozó védett lápterületre. Itt mindenféle beépítés, 

továbbá felszínmgegbontással, az ertedeti növény takaró, lápos és vizes felszín 

károsításával járó tevékenység tiltott, ide értve a művi kertépítészeti 

beavatkozásokat is. Vízrendezési, vízkormányzási műveletek (a katasztrófavédelem 

kivételével) kizárólag a természeti állapot, a természetvédelem érdekében történhet. 

Növényalaklmazási szempontból a a közös ajánlásokhoz képest annyi az eltérés, hogy 

itt növénytelepítés csak kivételes esetben (pl. egyes veszélyeztett fajok 

állománxyának megrerősítés vagy pótlása, viiszahohosítása érdekében) végezhető, 

annál fontosabb viszont az ökológiai szennyezőfaktorként megjelenő gyomok, invazív 

növények írtása, kiszorítása a területről. 

Ez utóbbi feladat a tófürdő környezetében is elvégzendő, mivel ökológiai szinten 

egységet képez a két szomszédos részterület. 

 

 

A két gyömrői tó képe Google űrfelvételen (balra a világosabb tónusú fürdőtó, jobbra 

a sötétebb tónusú Tőzeges-tó, közöttük a részlegesen beépült, de jelentős 

faállománnyal rendelkező köztes területek. A város belterületének ökológiailag 

legértékesebb és legkülönlegesebb területegysége.) 
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3. ÓFALU 

A város településtörténeti és településszerkezeti fejlődésével összhangban 

alakultak ki a ma is látható településszerkezeti egységek: az egyutcás 

településmag, az Ófalu területe és a XIX. század végén szabályosan 

parcellázott terület.  

Gyömrő déli része, az ősi településmag utcahálózata nőtt településre utal, 

eredetileg egyutcás település volt, bevezető keresztutakkal, hosszú, keskeny, 

nagyméretű szalagtelkekkel, és fésűs beépítéssel. Az Ófalut nagy, hosszú 

keskeny telkek, oldalhatáros beépítésű, falusias jellegű, földszintes, 

nyeregtetős beépítés és részben még ma is fésűs beépítés jellemzik.  

A műemlékek és a helyi védelemre érdemes épületek egy része jellemzően 

az Ófalu környezetében található. Ezek a karakteres régi épületek 

többségében a népi építészet emlékét őrző lakóházak, jellemzően 

oldalhatáron álló, ún. „fésűs beépítésű” lakóházak, hosszúkás téglalap 

alaprajzzal. Jellemzően előkertes beépítésűek, utcára merőleges gerinccel, és 

nyereg-, vagy kontyolt nyeregtetővel.  

Az oldaltornácos, pilléres önálló épülettípus a tornáccal kibővített épület, 

melynek fedélszéke egy állószékes fedélszék és általában oromfallal és 

nyeregtetővel vagy kontyolt nyeregtetővel épült. Előfordul a tornác utca 

felőli lezárása és a sövény vagy deszka oromfal is. A homlokzaton 

elhelyezkedő nyílászárók többsége viszont áldozatul esett az átépítéseknek.  

A terület hagyományos beépítése a helyi adottságoknak megfelelően a 

közép-magyar, alföldi háztípushoz tartozott. Az egykori vertfalú, ágasfás, 

szelemengerendás, sövényoromzatos lakóházak azonban már elpusztultak. A 

jellegében megmaradt, bár részleteiben sokszor már átépült (pl.: tornácok 

beépítése, kétszárnyú ablakok háromosztásúra történő cseréje), 

oldalhatáron álló, oromhomlokzatos, már csak ritkán tornácos lakóépületek 

egy része már jelenleg is helyi védelem alatt áll, és javasolt védelem alá 

helyezni a további még meglévő hagyományos kialakítású épületeket.  

A teljes területen a kialakult településszerkezeti elemek, az úthálózat, a 

telekstruktúra, a történeti falusi, fésűs beépítési jelleg, a településkép, 

különös tekintettel a műemléki elemekre, mind megóvásra érdemesek. 

Megőrzendő a terület hagyományos építészeti karaktere, a közterületek, a 

telek- és a beépítési struktúra egyaránt.  

Tájképileg a terület magaslatán a déli domboldalon épült a Teleki kastély, ami 

a településre vezető utakról építészetileg hangsúlyos, védendő látványt 

nyújt. A völgy szemben lévő, északi magaslatairól, az Öreghegyről, valamint a 

Kossuth úti tömbről az egész műemléki együttes látványa tárul fel, ez a rálátás 

ugyancsak védelemre javasolt. 

A területen különös gondosságot igényelnek a hosszú, a domboldalra 

felhúzódó telkek, melyek a műemléki környezetet alkotó szerkezeti egység 

részei. Ezeknél kell ügyelni a Teleki kastély, mint domináns épület 

megőrzésére.  

 

Ezen a területen javasolt továbbra is megőrizni a hagyományos karaktert: 

- földszintes lépték (mértéktartó tetőtér-beépítés, kizárt erkély, 

loggia), 

- az utcaképbe való beillesztést alá kell támasztani utcaképi 

ábrázolással  

- a beépítést a homlokzati tömegek ábrázolásával, 

- az összkép, tömeg arányok, anyagok használata, a részletek világa, 

- természetes anyagok használata követelmény, 

- a beépítés módja oldalhatáron álló legyen,  

- a tető kiképzés: orom-homlokzat (merőleges gerinc az utcafrontra, 

illetve a párhuzamos gerinc az út-tengellyel, 

- részletek világa: ablakok aránya, osztása, kapuk, kerítések (léc, 

kovácsoltvas, kőlábazatos oszlopos) 
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AJÁNLÁS 

MAGASSÁG 

 

A szomszédos házakhoz illeszkedő 
oldalhatáron álló, nyeregtetős 
épület javasolt az Ófalu területén.  
Nem építhető a környezetből 
túlzottan kiugró, magasabb 
épületek elhelyezése, ami nem illik 
bele az Ófalu falusias környezetébe! 

 

TELEPÍTÉS, ÉPÜLETTÖMEG 

 

A területen egyszerű tömeg, 
nyeregtetős kialakítás építendő! 
 

 

A nagy tömegű, léptéktelen ház nem 
illik a településrész képébe. 

 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

A házak tetőhajlásszöge általában 
37-45 fokos, az új házak 
tetőhajlásszöge is ehhez illeszkedő 
legyen! 
 

 
 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 
 

Az „ófalui” jellegnek megfelelően kialakított közterületi zöldfelületek a 

hagyományosan kialakult növényalkalmazással, fafajhasználattal tartandók fenn. Az 

utcai zöldsávok, fasorok felújítása során kiegészítő jelleggel alkalmazni lehet a 

cserjetelepítést is. Ügyelni kell a közterület zöldsávok és az előkertek kertészeti 

kialakításának összhangjára is.  

 

A templomdomb hagyományosan kialakított szabad gyepfelülete megőrzendő, a 

rézsűk további fásítása, cserjetelepítése kerülendő. 

 

A hagyományos fésűs beépítésű lakótelek közterület felé eső áttört kerítései 

betekintést nyújtanak nem csak az előkertekbe, hanem a belső kertrészekbe is. 

Ügyelni kell ezek egyszerű, sallangmentes, hivalkodást kerülő kialakítására, a 

zsúfoltság kerülésére. A virágzatukkal, terméseiikel díszítő dísznövények mellett 

helye van ezekben a kertekben a gyümölcsfák és a szőlő telepítésének is. 
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4. KERTVÁROSOK 

A XIX. század fordulóján a beépítés az Ófalutól északra tolódott el. Ez az 

északi, nagyobb kiterjedésű településrész már szabályos szerkezetű 

utcahálózattal, tömbökkel és telkekkel rendelkezik, a kertvárosias 

településrész teljesen eltér a nőtt, ősi községrésztől, mind a telekstruktúra, 

mind a beépítés vonatkozásában 

A területegység eredeti funkciója kettős volt: eleinte lakó- és 

üdülőterületként is hasznosították. A merőleges szerkezetű nagybirtokok 

felparcellázása a korábban meglévő szabályos derékszögű szerkezethez 

igazodott, és szabályos telekosztást, szabályos tömböket eredményezett. Így 

alakult ki egy sajátos településkép, eleinte üdülési célú beépítéssel, ami 

később inkább kertvárosias lakóterületté alakult át. A XIX. század fordulóján 

alakult újabb beépítésű település-részeken (Klotild-telep, Mária-telep, 

Erzsébet-telep, Petőfi-telep) a kertvárosias jelleg dominál, oldalhatáron álló 

beépítési móddal, kisebb méretű, szabályos telkekkel. 

A területeken a szabályos, tervezett tömbökön szabályos alakú és méretű 

telkek találhatók, nagyjából egyforma, 1500 m2-es telekméretekkel, azonban 

a főbb utak mentén a meglévő telekstruktúra tovább osztása eredményeként 

már kisebb telekméretek is előfordulnak.    

A területen sok helyen jellemzőek a párhuzamos gerincű, aránylag nagy utcai 

építménymagasságú, földszintes, 4-5 ablakos „polgári” épületek is.  

Helyi sajátosság a tetőgerinc utca felé történő kifordítása és oromzatos 

kialakítása. Tipikusak az épületek sarok megoldásai, gyakran toronnyal 

kialakítva. Jellemzőek a vertikális hangsúlyú ablakarányok, ablakosztások is a 

sok esetben igényesen megoldott vakolat-architektúrával, valamint szépek a 

díszes eresz- és oromdeszka megoldások. Az építészeti részletek gazdag 

világa és a meglévő növényzet védelemre érdemes a területen.  

 

 

 

 

 

A kertvárosok területe nagy része teljes egészében lakóterület, azonban 

intézmények épületei, oktatási intézmények is találhatók itt és jelentős a 

kiskereskedelmi egységek száma is. A főbb utak mentén jellemzőek a 

kereskedelem, szolgáltatás funkciójú épületek is, amik méreteikben és 

megjelenésükben is sokszor eltérnek a kialakult beépítéstől.  
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AJÁNLÁS 

TELEPÍTÉS, ÉPÜLETTÖMEG 

 

Az épületeket a már kialakult rend 
szerint javasolt elhelyezni, akár 
oldalhatáron, akár szabadonállóan 
állnak a házak, azokhoz javasolt 
alkalmazkodni.  
 

 

 

 

Nem javasolt a nagy tömegű épület, 
ami nem illik a településrész képébe.  
 

 
MAGASSÁG 

 

Meglévő épületek közé kerülő új 
épületeket közel hasonló 
magassággal kell építeni.  
 

 

Nem javasolt a környezetből 
túlzottan kiugró, magasabb 
épületek elhelyezése, ami nem illik 
bele a kertvárosias környezetbe.  
 

 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

Ahol a házak tetőhajlásszöge 
általában 30-45 fokos, ott az új 
házak tetőhajlásszöge is ilyen 
legyen.  
 

 

Kerüljük a bonyolult, összetett 
tetőkialakítást, ne szabdaljuk a 
tetőfelületet sok apró tömegre.  
 

 

A kertvárosokban is kerülendő az 
ún. alpesi típusú ház, ezt nálunk nem 
indokolják az időjárási körülmények.  
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SZÍNEK 

 

Vakolatok tekintetében 
gondolkodjuk természetes, föld 
színekben, azok világosabb 
árnyalataiban. 
 
 
 
 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat! 
 
 

 
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS 

A nyolcvanas évek tipikus, terjengős tömegű, széles fesztávú családi házát több 

esetben szeretnék átalakítani, korszerűsíteni tulajdonosaik. Bármekkora is legyen a 

beavatkozás, jó alkalom a településképi szempontból is meghatározó felújításra és 

értéknövelésre.  

A cserépfedés, az egyszerű nyíláskeretezések, vakolatdíszek, a megemelt lábazat, a 

magasságot optikailag csökkentő vakolat és színjáték, a meleg föld színek, valamint a 

természetes anyagok használata látványosan változtatja meg az épület jellegét. 

Kerüljük a harsány színeket, a hungarocell stukkókat és az előregyártott faragott fa 

korlátléceket, melyek túl könnyedek a léptékhez. 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 

A Kertvárosok a település újabbkeletű részei, de a Klotild telep és az Erzsébet telep 

első tömbjei már jópár évtizede kialakultak. Ennek megfelelően a szabályosan 

kiosztott normál méretű telkeken és utcákon több évtizedes, értékes növényzet, 

számottevő fa- és cserjeállomány található, amelyek kedvező arculatot meghatározó 

szerepe sem lebecsülhető. 

A feladat ennek a kedvező képnek a megőrzése, illetve, ahol ez hiányos, ott a 

kialakítása. A legrégebben betelepített területrészeken már aktuális a kertfelújítás, a 

faállomány részbeni utántelepítése. ennek során a területen jól bevált, szép 

növekedést mutató, magukat otthon érző fajok telepítése javasolt elsődlegesen. 

Nem kívánatos a múltban túlzott mértékben telepített tű- és pikkelylevelű 

örökzöldek, fenyő- és tujafélék alkalmazása. 

A jellemzően oldalhatáron álló és szabadonálló beépítési mód alkalmat ad az elő- és 

oldalkertek dekoratív kialakítására, az utcai zöldsávok növénytelepítésével 

összahangban. Célszerű figyelmet fordítani arra, hogy a kertek és a közterületek 

fásítása együttesen ne eredményezzen „túlárnyékolást” a családiházak kertjeiben, 

ahol fontos a jó benapozás biztosítása. Ugyanakkor, a túlmelegedés elkerülése 

érdekében szükséges a napvédelem, főleg a déli- délnyugati kitettség irányából. A 

kellő egyensúly kialakításával növelhető a kert használati értéke is. 

A növényfajok megválasztásának alapelvei nem térnek el a különböző karakterű 

városrészekben, itt is lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és 

hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A kertekben 

a díszfák mellett gyümölcsfák is ültethetők, az itt jól bevált választék szerint. 
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5. KASTÉLYDOMB TERÜLETE 

A Kastélydomb-lakópark a város keleti szélén, a Péteri felé vezető út mentén 

alakult ki az elmúlt 5-10 évben, a terület beépítése még jelenleg is 

folyamatban van.  

A Kastélydomb a város új beépítésű lakóparkja, mely egyedi tervezésű családi 

házakkal kezdett kialakulni, a mai igényeknek már inkább megfelelő kisebb 

méretű telkeken, jellemzően földszintes, és földszint+tetőteres, oldalhatáron 

álló beépítéssel, ún. mediterrán jellegű lakóházakkal, sok esetben a területen 

hagyományosan megszokottól eltérő, alacsonyabb tetőhajlásszöggel 

kialakított épületekkel még csak részben épült be.  

A településrész szélén, a Péteri felé eső határán azonban már magasabb, 

többlakásos és többszintes társasházak állnak, melyek kisvárosias jellegűek.  
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AJÁNLÁSOK 

TELEPÍTÉS, ÉPÜLETTÖMEG 

 

Az épületeket a már kialakult rend 
szerint javasolt elhelyezni, a 
meglévő beépítéshez kell 
alkalmazkodni.  
 

 

Nem javasolt a nagy tömegű, 
léptéktelen ház, ami nem illik a 
Kastélydomb településképébe.  
Kerülni kell a bonyolult, összetett 
formát és tagolt tömeg kialakítását. 

 
MAGASSÁG 

 

Az épületek magassága illeszkedjen 
a szomszédos épületekhez, a 
környezetben már megépült 
beépítéshez. 
 

 

Nem javasolt a környezeténél 
magasabb épületek elhelyezése, 
ami nem illik bele a kertvárosias 
környezetbe.  
 

 
 
 
 

 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

Ahol a házak tetőhajlásszöge 
általában 20-40 fokos, ott az új 
házak tetőhajlásszöge is ilyen 
legyen.  
 

 

Kerüljük a bonyolult, összetett 
tetőkialakítást, ne szabdaljuk, 
tördeljük a tetőfelületet.  
A Kastélydombon is kerülendő az 
ún. alpesi típusú ház.  
 

 
SZÍNEK 

 

A városrészben a meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. 
Nem alkalmazható feltűnő és kirívó 
színhasználat, rikító színű fémlemez 
fedés és burkolat! 
 
Alkalmazzunk természetes, föld 
színeket, azok világosabb 
árnyalatait. 
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ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 

A lakótömbök és a lakóutcák zöldfelületi kapcsolata közvetlen, a jelenleg még hiányos 

utcafásítás településképileg együtt jelenik meg a kertek, főleg az előkertek 

növényzetével, részben pótolhatja is az előkerti növényzet a hiányzó közterületi 

növényzetet is.  

A településrész településszerkezeti meghatározója a szabadonálló beépítés, amelyen 

belül előfordulnak intenzívebb telepítési formák is. Ezen a településrészen a 

tájbaillesztés során egy településsziluett kedvező kialakítása, a beépítésre nem szánt 

területekkel körülvett új településrész minél kedvezőbb arculatának létrehozása a 

cél. Ebben fokozott szerepe lehet az intenzív zöldfelületi kialakításnak, a közterületek 

és a kertek fásításának.   

A jelenlegi kedvezőtlen utcaképi megjelenést éppen a az utcafásítás hiányosságai 

okozzák, amelyeket részben majd megold az idő, a közelmúltban eltelepített fák 

felnövekedésével. Az épületeket legalább részlegesen takarjuk növényzettel, de az 

előkertbe ültetett fák, cserjék megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati 

kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését is.  

 

 

Telkünk láthatóbb része az elő-, illetve oldalkert, amelyek elsősorban díszítő szerepet 

látnak el. A gondozott előkert hozzájárul utcánk, településünk szép arculatához. Ide 

érdemes magasabb díszértékű fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, 

hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik 

nem csak kertünket, hanem a kapcsolódó közterületeket is.   

A kertben levő egyéb építményeket is lehetőleg takarjuk, megfelelő 

növénytelepítéssel. Jó eszközök lehetnek az építmények kúszónövénnyel való 

befuttatása, fásítással, sövénnyel való takarása, illetve kerti építményekkel – 

pergolával, növényrácsokkal való integrálása az épülethez, vagy a kert egyéb 

építményeihez.  

A megfelelő eszközökkel kialakított, nagy zöldfelülettel rendelkező kert a helyi 

vízvisszatartás legfőbb eszköze is egyben. Kerüljük a nagy összefüggő víz át-nem-

eresztő burkolatok kialakítását.  
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6. LIGET-LAKÓTELEP 

Gyömrő egyik legkésőbb kialakult településrészének a belterület észak-

nyugati szélén található lakóterület tekinthető a vasút északi oldalán a piac 

mögötti területen. Jelentős számban épültek lakóépületek az elmúlt 10-15 

évben ezen a területen, de a terület beépítése még folyamatban van. A 

területen jellemzően kisvárosias, többlakásos, sűrű beépítésű lakóterület 

található.  

A terület elég sűrű beépítésű, az épületek szabadonálló vagy oldalhatáron 

álló beépítésűek, az épületek magassága F+2 szintes, de tetőtér is előfordul 

sok helyen és jellemzően kis tetőhajlásszögű mediterrán tetővel kialakított 

épületek fordulnak elő ezen a területen.  

Nagyméretű településközponti vegyes területek találhatók ezen a területen, 

ami tulajdonképpen egy újabb alközponti területet is jelent Gyömrőn. A 

lakóterületen jellemzően 720 m2-es lakótelkek találhatók, de előfordulnak 

nagyobb, 1500m2 körüli telkek, főleg a vegyes övezetekben, a nagyobb 

méretű többlakásos társasházak, illetve intézmények részére.  
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AJÁNLÁS 

MAGASSÁG 

 

Az épületmagasság tekintetében 
javasolt a közel azonos magasság 
kialakítása.  
A többihez hasonló tömegű és 
egyszerű tetőformájú épületet 
építsünk a meglévő utcaképbe 
illően. 

 

Nem javasolt a környezetből kiugró, 
magasabb épületek elhelyezése, 
ami nem illik bele az utcaképbe. 
Kerülendő a bonyolult, összetett 
forma.  

 
TELEPÍTÉS 

 

Az épületek az utcától azonos 
távolságban álljanak, hogy egységes 
legyen az utcakép. Alkalmazkodni 
kell a már kialakult rendhez. 
 
A szomszédos épületekhez való 
alkalmazkodás és egyszerű, nyugodt 
forma, jó arányok, minőségi 
anyagok javasoltak az egész 
lakótelepen.  
 
Ne az utcafronton álljon a garázs, 
illetve más melléképületet, hanem 
az utcafronton a főépület álljon.  

 
  

 
 

 
 

TETŐK, TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

A tetők hajlásszöge 25-45 fok közötti 
lehet a városrészben.  
 
Ha az utcával párhuzamos 
tetőgerinc a jellemző, akkor a 
beépítés fő tömege is kövesse ezt.  
 
 
A környezetre jellemző, hasonló 
tömegű és egyszerű tetőformájú 
épületet építsünk. 

 

 

Ne szabdaljuk, tördeljük a tetőt sok 
apró tömegre, egyszerű 
szerkesztésű legyen a tető. Nem 
javasolt a tetősíkból kiugró 
tetőablak! 

 

Nagy hajlásszögű tető vagy 
manzárdtető nem javasolt.   
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SZÍNEK 

 

A meglévő épületek színvilágához 
illeszkedő új épületek építése 
ajánlott.  
 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 

A településrész Gyömrő telepszerű sűrűséggel beépített, zsúfolt lakóterülete, ahol a 

zöldfelületeknek kevés hely és szerep jut. Az alábbi google–légifotón látható 

állapotot még tovább súlyosbítja, hogy az itt még beépítetlen telkek és tömbök is 

(intenzív) beépítésre vannak kijelölve (egy periférikus közmű-védőzöldsáv 

kivételével). 

Ezért is kell fokozottan megragadni minden lehetőséget a terület fásítására. ez itt 

gyakorlatilag az utcafásításra korlátozódik, mivel a telkeken belüli magas 

beépítettség és beépíthetőség ezt szinte kizárja, legfelejebb 1-2 fa elültetését teszi 

lehetővé. A telken belüli egyéb zöldfelületek további veszélyeztetését jelentik a 

megoldatlan parkolási problémák, amelyek az udvari zöldfelületek tönkretételével, 

megszüntetésével járnak.  

A terület zöldterületi ellátásának lehetősége nem arculati kérdés, hanem rendezési 

tervi szintű megoldást kíván, a jelenleg hiányzó közpark kijelölésével (pl. az 

esetlegesen kitlepülő piac és környezetének felhasználásával).  
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7. ÖREGHEGY 

Az Öreghegy területe Gyömrőn a Mendei úttól keletre eső többféle funkciójú 

és beépítésű területek, a terület elég vegyes képet mutat, mivel ezeken a 

területeken sokféle funkció és sokféle beépítésű terület megtalálható, 

amelyek nem sorolhatók a belterület eddig felsorolt kategóriáiba. Az eltérő 

karakterek ellenére a terület mégis egy városrésznek tekinthető az 

alkotórészek egymáshoz közeli elhelyezkedése miatt. 

Ide tartoznak családi házas és sorházas beépítésű lakóterületek, különleges 

területek, mint idősek otthona, és uszoda területek, egy kisebb állatkert 

területe és a temető, valamint kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek, 

mint szupermarket területe is, valamint s közigazgatási határ északi szélén új 

sportpálya és sportlétesítmények területe. 

A lakó- és intézményi területek főleg itt is kertvárosias jellegű, oldalhatáros 

beépítésű, főleg földszintes épületekkel beépült területek, egy-két keskeny 

kis lakóutcával.  
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AJÁNLÁS 

TELEPÍTÉS 

 

Az épület elhelyezése a szomszédos 
épületekhez alkalmazkodva 
történjen. 
 
Az utcaképben a főépület legyen 
meghatározó, ne melléképületek, 
melléképítmények vagy garázsok 
legyenek az utcai homlokzaton.  
 

 

 

Az épületet a meglévő beépítésnek 
megfelelően kell elhelyezni.  
A bonyolult, összetett épület és 
tetőforma kerülendő. 

 
MAGASSÁG 

 

Az épületek magassága illeszkedjen 
a szomszédos épületekhez és a 
környezetben kialakult beépítéshez. 
 

 

Javasolt a hagyományos építészetre 
jellemző arányok megtartása, mert 
a nagy tömegek felborítják az 
egyensúlyt. 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK 

A településrész természetesen zöldfelületi szempontból ios kiérdemli a „vegyes” 

jelzőt, a különböző funkciójú, léptékű és korú beépítéseknek köszönhetően 

Az előforduló lakóterületekre vonatkozó zöldfelületi ajánlások megegyeznek a 

kapcsolódó kertvárosi területekre leírtakkal, talán azzal az eltéréssel, hogy az itt 

található lakóteleksorok esetében nem mindenütt a meglévő adottságokhoz való 

illeszkedés, inkább az egységesebb utcaképet kilakító növénytelepítés – utcafásítás, 

zöldsáv rendezés – a hangsúlyosabb. A lakókertek kialakítása itt a is hagyományok 

alapján, a dísz- és a gyömölcstermő haszonnövények együttes alkalmazásával 

javasolt. 

A különleges intézményterületek környezetének rendezése, parkosítása többnyire 

színvonalasan megoldott (pl. az idősotthon területén).  

Az egyes, közvetlen közterületi kapcsolattal rendelkező közintézmények (abc, 

uszoda) zöldfelületi kialakítása is megfelelő, néhány hiányzó fa telepítésével 

kiegészíthető. Az új sporttelep kialakítása és belső növénytelepítése is befejezésre 

vár.  

A belterület szegélyterületein, a főleg védelmi és takaró funkcióval telepítésre 

javasolt fák esetében ajánlott a gyors növekedésű, nagy tűrőképességű lomblevelű 

fajok alkalmazása. A védőfásítások, fasorok környezeti hatásfoka és arculati 

megjelenése is fokozható cserjék telepítésével, akár a fásítás alatti cserjeszint 

kialakításávsal, akár a fasorok megszakításaként önálló cserjesorok, cserjefoltok 

beiktatásával. Értelemszerűen az előbbi esetben az árnyéktűrőbb, utóbbi esetben a 

napfényt kedvelő fajok alkalmazása vezethet a kívánt eredményre. 
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8. KÜLTERÜLETI RÉSZLEGESEN BEÉPÍTETT TERÜLETEK 

Az Üllői út menti gazdasági terület beépítése elég sűrű, a kialakításuk nem 

egységes, a területen több gazdasági társaság kisebb-nagyobb gazdasági, 

csarnok szerkezetű épületei helyezkednek el, melyek általában csak 

földszintesek. Az erre a területre betelepülő vállalkozások kiváló közlekedési 

kapcsolatokkal rendelkező környezetben alakították ki telephelyüket.  

Az Üllői út menti területegység épületállománya elég vegyes képet mutat 

Gyömrő településképében, azonban az Üllői út mentén fontos lenne az 

épületek egységes megjelenése, hogy ez pozitívan befolyásolja a város 

arculati megjelenését a dél felől (M4 gyorsforgalmi út, Budapest irányából) 

érkezők számára. Az Üllői úttól nyugatra eső területek még nem beépült 

területek, leszámítva a szennyvíztisztítómű telephelyét. 

Erre lehetőséget is ad a terület jövőbeli felhasználása, ugyanis a rendezési 

terv szerint itt további (gazdasági és településüzemetetési célú) beépítések 

megjelenése várható. Utóbbiak véderdősávval való takarására is javaslatot 

tesz a terv.  

A településrészhez tartozó másik területegység, a Töves-major és környezete, 

kevésbé van „szem előtt”, településképi szempontból kevésbé jelentős. A 

történetileg kialakult majorban különösen a környezetéhez képest kiugróan 

magas épületek, építmények elhelyezését kell elkerülni a kedvezőtlen tájképi 

hatások miatt, de a meglevő beépítés arculata, az esetleges átépítések 

milyensége csak helyi szinten értékelhető, hatásterülete korlátozott.  
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AJÁNLÁSOK 

TELEPÍTÉS 

 

Általában javasolt az egyszerű 
tömeg, nyeregtetővel.  
 

 

A külterületeken nem javasolt túl 
nagy méretű házat építeni. Javasolt 
a keskenyebb a homlokzat, és ha 
szükséges, inkább a hátsó kert 
irányába bővüljön az épület. 
 

 

MAGASSÁG 

 

A környezetéhez illeszkedő 
magasságú épület építése javasolt.  

 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

A házak tetőhajlásszöge általában 
35-45 fokos, az új házak 
tetőhajlásszöge is ilyen legyen.  
Nem javasolt a túl magas vagy túl 
alacsony tetőalakítás és a tetősíkból 
kiugró tetőablak.  
 

 

 
Legyen egyszerű a tető, ne 
szabdaljuk, tördeljük sok apró 
darabra.  
 

ANYAGOK, SZÍNEK 

 

Az új épületeknél javasolt a meglévő 
épületek színvilágához illeszkedő 
színezés. Előnyösek a természetes 
anyagok a vakolt felületekkel együtt. 
 
Nem javasolt a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 

 
 
ZÖLDFELÜLETEK, TÁJKÉPVÉDELEM 
A területegységhez tartozó részterületek többsége egyfajta átmeneti zónát képez a 
jellemzően beépítetlen külterületek és a belterület között. Ebből adódóan táj- és 
településképvédelmi szempontból sajátos, frekventált megjelenésűnek tekinthető, 
különösen az Üllői út menti, illetve az útról jól látható területsáv, amely a város déli 
kapujához vezető főutat szegélyezi és a városképi feltárulás egyik fő irányának 
tekinthető. 
 
Kiemelt jelentőségű ezért a meglévő és fennmaradó igénytelenebb beépítések, 

zavaró arculati elemek (pl. egyes zártkerti épületek, egyes üzemcsarnokok, telephelyi 

lerakatok) minél nagyobb mértékű takarása, növényzettel (fásított védőzöldsáv vagy 

véderdősáv) vagy a kerítés kialakításával. Ez utóbbi esetben is kedvező, ha domináns 

a növényzet a kerítés szerkezetében (pl. drótfonattal kombinált sövény) vagy 

kiegészítő elemként (kerítés befuttatása kúszócserjével vagy többszintes fás 

növénytelepítés alkalmazása). 

Legalább ilyen fontos a még meg nem valósult beépítések településképvédelmi 

követelményeknek megfelelő kialakítása, az épülettömegre, színezésre és 

növénytelepítésre vonatkozó előírásainak a tájbaillesztést szolgáló eseti 

meghatározása és kontrollja a településképi és az engedélyezési eljárások során. 
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9. TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A külterület védett tájrészletei nem alkotnak összefüggő területegységet, 

több kisebb foltban, illetve sávban jelennek meg, elsősorban a 

kisvízfolyásokhoz, vizes élőhelyekhez kötődő, mélyebb fekvésű területeken. 

A védett és védendő értékekkel rendelkező külterületek a patakmedrek 

(Tápió-, Halas- és Gyáli-patak) és kapcsolódó völgyi területek, amelyek az 

ökológiai folyosó részei, valamint az ezekhez kapcsolódó (Nagy - rét) vagy 

ezektől független (Mánya - rét) helyi védettség alatt álló természeti területek. 

A rendezési tervi szabályozás e területek táji – természeti adottságainak 

megfelelően tiltja ezek beépítését, természetbeni arculatuk, állapotuk 

megváltoztatását. Ez utóbbi szempontból különösen fontos a területek 

vízellátásának biztosítása, növény- és állatvilágának védelme. Ezen érdekek 

érvényesítése érdekében az ökológiai értékű területek – jellemzően gyepek – 

védett mezőgazdasági övezeti kategóriába kerültek. 

A helyi védelem alatt álló Nagy – rét és Mánya – rét területének természeti 

értékei és tájképi megjelenése is hasonló. A táji – természeti értékeken túl a 

Mánya – rét helytörténeti szempontból is jelentős, mivel itt állították fel a II. 

Rákóczi Ferenc 1705. évi gyömrői látogatásának emléket állító oszlopot. 

 

A MÁNYA RÉT - a Rákóczi emlékoszloppal és emléktáblával 

 

 
MÁNYA - RÉT 

AJÁNLÁSOK 

ZÖLDFELÜLETEK, TÁJKÉPVÉDELEM 

Táj- és településképi védelmük érdekében fontos, hogy ne csak lehatárolt 

területükön belül, hanem a velük határos kül- és belterületeken sem valósulhasson 

meg a táji - természeti értékeket és ezek feltárulását, tájképi megjelenését zavaró 

beavatkozás, területhasználat és beépítés. Ezek eszközeire, a szükséges tiltásokra és 

korlátozásokra is javaslatot kell tenni a településkép védelmi rendeletben. 

Itt a – más jogszabályokban megfogalmazott természetvédelmi és környezet- (pl. víz) 

védelmi előírások mellett célszerű javasolni az ökológia folyosó területek és védett 

külterületek környezetében (pl. 100 m-es védősávjában) a táj meglévő, beépítetlen 

jellegének fenntartását, új beépítés, illetve beépítésre szánt területi kijelölés tilalmát. 

A település természeti értékeinek teljessége megkívánja, hogy itt is megemlítsük tán 

legértékesebb, ex lege védettségű lápterületét, amely azonban a belterület központi 

részén található, védelmi ajánlásai így a „Tavak környezete” (2. sz.) fejezetben 

kerültek megfogalmazásra. 
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Patakok, patak menti területek – az ökológiai folyosók fontos részterületei. 
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10. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

A külterületi mezőgazdasági területek elég vegyes képet mutatnak: 

előfordulnak nagyon kis méretű szalagtelkes részek, ahol a földrészletek 

mérete 2000 m2-nél kezdődik, a nagyobb földek mérete pedig 1 ha-tól 20 ha-

ig terjed, de előfordul néhány nagyobb, 30-50-100 ha közötti méretű terület 

is. Ezek jellemzően beépítetlenek. 

A belterülettől és a gazdasági területektől is délre található kertes 

mezőgazdasági területek Üllői úttól keletre eső részén hosszú keskeny 

szalagtelkeken kisebb-nagyobb hétvégi házak, mezőgazdasági hasznosítású 

épületek találhatók, meglehetősen vegyes összképet mutatva.  

Ezek egy része (Töves dűlői zártkert) beépített, viszonylag rendezett, de 

településképi – építészeti, környezeti értéket nem képvisel, más része, amely 

nem hagyományos zártkerti telekosztás, beépítetlen. 

A külterületi mezőgazdasági földek tengerében megjelenik két nagyobb és 

néhány kisebb erdőtömb, ezek úgyszintén beépítetlenek. 

A külterületek mezőgazdasági táblái és erdőterületei között viszont 

szórványosan megjelenik néhány beépített telek, részben hagyományos 

majorhelyeken (pl. Új-major), részben újabb keletű beépítések (pl. a Péteri út 

menti lakótelep 2 telke).  

 

 

  



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 68 

AJÁNLÁSOK 

TELEPÍTÉS, ÉPÜLETTÖMEG 

 

A jelenlegi állapot értékei 
megőrzésének érdekében törekedni 
kell a meglévő növényállomány 
megtartására és az épület 
anyaghasználatánál, színezésénél 
törekedni kell a természetes 
anyagok és színek használatára.  

A területen 30-45° közötti 
tetőhajlásszögű épületek javasoltak. 

 
 

 

 

ZÖLDFELÜLETEK, KERTEK, TÁJKÉPVÉDELEM 

A mezőgazdasági területek, alacsonyszintű beépítettségüknek és rendeltetésüknek 

megfelelő művelésüknek köszönhetően jelenleg nem hordoznak táj- és településképi 

problémákat. Potenciálisan egyes mezőgazdasági területek szabályozás által 

lehetővé tett beépíthetősége okozhat ilyeneket, amennyiben nem kellő 

igényességgel és ellenőrzés mellett valósul meg az építés és ennek járulékos hatásai 

(tereprendezés, lekerítés, telekhasználat, stb.). Ezek a veszélyek azonban viszonylag 

egyszerűen elháríthatók, ha az alapvető építési szabályok betartásán túl kellő 

figyelem fordítható a külterületen megjelenő új beépítés színvonalas, jó építészeti 

terv alapján való kialakítására, különös tekintettel a terepre- és tájba-illesztési 

követelmények teljesítésére, az épület visszafogott magassági és tömegformálására. 

Itt is nélkülözhetetlen eszköz a gazdag növénytelepítés. Egyrészt a kertek kialakítása, 

ahol alárendeltek a díszkerti funkciók, viszont tájba illőek a jól megválasztott 

fajtákból álló gyümölcsös és szőlős kertek. Másrészt tájképileg is kedvező hatásúak a 

védelmi és takaró funkciót is ellátó fásítások, a tanyaudvar körülfásítása, a dűlők 

menti fa- és cserjetelepítés (az egykori gyepűk visszaállítása), a szélvédő fásítások, 

erdősávok alkalmazása, a talaj- és vízvédelmi célú telepítések (gyepesítés, 

talajmegkötő cserjetelepítés, stb.). Mindezeken túl azonban a táji léptékben is 

érvényesítendő településkép-védelem elsődleges eszköze a külterületek 

hagyományosan kialakult, és nagymértékben máig megőrzött, alapvetően 

beépítetlen jellegének megtartása. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

Épületrészletek 
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Jó példák kerítések, kerítésrészletek kialakítására 
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Jó példák kapuk kialakítására:  

 

                 

 

      



 

GYÖMRŐ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 72 

Új építésű, követendő példák 
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Jó példák gazdasági épületekre:  
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Régebbi épületek felújított vagy részben felújított állapotban: 
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Egységes utcaképek:  
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Kertek, zöldfelületek 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
utcák, terek, közparkok, közkertek kialakítása 

Alapvető fontosságú a közterületek esztétikus, élhető, biztonságos kialakítása, mely 

igen fejlettnek tekinthető Gyömrőn. Ennek a szemléletnek kell tükröződnie a 

meglévő létesítmények tervezésekor, építésekor és működtetésekor, valamint 

korszerűsítésekor is. A város vonzerejét nagymértékben befolyásolja a közterületek 

állapota, azok településképi megjelenése, és a közterületek minőségét, esztétikáját, 

vagy azok hiányát az épületekkel azonos mértékben és szinten befolyásolják a 

közlekedési létesítmények és eszközök. A közterületek minőségi fenntartása, 

alakítása kiemelt odafigyelést érdemel a Tulajdonos, kezelő részéről.  

A városi közterületek megújítási, korszerűsítési igénye a város életében folyamatosan 

jelen van, a megfogalmazott feladatok végrehajtása, a város egészére kiterjedően 

összességében jelenti a kulturált települési lakókörnyezet megvalósítását.  

A külterületi útszakaszokon telepített útfásítások esztétikailag is kedvező látványt 

nyújtanak, - számos egyéb – közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi – hatásaik 

mellett. A főbb utakon, tereken és a városközpontban legyen egységes a virágdísz. 

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 BEMUTATÁSA 

sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések  

Kőhíd 

 

 

Gyömrőy család sírhelye 
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Tófürdő építményei 
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