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„MERT A HAGYOMÁNY NEM MEREV, FEJLŐDÉSKÉPTELENSÉGRE KÁRHOZTATOTT 
ESZME, HANEM A HELYHEZ ÉS KULTÚRÁHOZ KÖTŐDŐ, AHHOZ RÖGZÍTETT ÉS ANNAK 
TOVÁBBÉLÉSÉT, FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ EMBERI CSELEKVŐKÉSZSÉG.”

/ ISTVÁNFI GYULA, A MAGYAR FALU ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYA /
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Nagy örömmel számolhatok be minden jelenlegi és leendő polgárdi lakos számára, hogy elkészítettük a Településképi Arculati Ké-
zikönyvet. A városunk értékeit bemutató dokumentum létrehozásán önkormányzatunk hosszú hónapokat dolgozott. Célunk az volt,
hogy bemutassuk Polgárdi sajátos, egyedi arculatát, valamint felsorakoztassuk épített környezetünk védendő értékeit.

A Településképi Arculati Kézikönyv kiadásának célja, hogy egy olyan szemléletformáló kiadvány szülessen, amely a lakosság, a 
döntéshozók, valamint az újonnan betelepülők számára is tájékoztatást nyújt a város építészeti arculatának jellemzőiről és a lakó-
környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Változatos példákat sorakoztat a házak, udvarok, előkertek megtervezéséhez is.  
A különböző korú, jellemzően eltérő stílusú településrészek közötti építészeti egyensúlyt hivatott megteremteni. 
A jó példák ismertetésével nem uniformizálni akarjuk az épületeket, hanem iránymutatással szeretnénk segíteni a tervezés és 
kivitelezés folyamatát.

Ezúton köszönöm a dokumentáció összeállításában véleményükkel, javaslatukkal közreműködő polgárok, civil szervezetek, szak-
emberek munkáját!

Kellemes lapozgatást kívánok ehhez a kiadványhoz, amelyet szándékunk szerint Önökkel együtt folyamatosan fejlesztünk és a 
település mindenkori állapotához igazítunk!

Tisztelettel:

Nyikos László
polgármester
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A kézikönyv mindenkinek hasznos, aki új épületet szeretne építeni, vagy régit rendbe hozni, átalakítani, akár tulajdonos, tervező, építtető vagy hatósági ügyintéző. 
Konkrét példák segítségével  igyekszik bemutatni a jó és követendő példákat, amivel a széles körben elterjedt rossz, fantáziátlan, tájidegen és környezetszennyező építészetet 
kívánja megfékezni. Mindazonáltal, hogy a legnagyobb felelősség a tervező építészt terheli, a folyamatban résztvevő felek partneri hozzáállása és a szakemberekbe vetett 
bizalom nélkül az építés drámája fokozódik, az eredményesség pedig veszélybe kerül.

A felelősség ugyanis mindenkit terhel, de különösen azokat, akik egy-egy épület létrehozásában aktívan részt vesznek, így a megbízókat, tervezőket, kivitelezőket és a döntési 
joggal rendelkező hatóságokat egyaránt. A kollektív felelősség felismerése az első lépés az építészeti minőség fejlődése és az egységes településkép kialakulásához vezető 
úton. Hisszük és valljuk, hogy a kortárs építészet megtalálja azon üdvös megoldásokat, amelyekben a múlt értékeit tiszteletben tartva új, a kor igényeit maximálisan kielégítő, 
esztétikus és magas építészeti minőségű alkotások születnek.

KINEK KÉSZÜLT A KÉZIKÖNYV? 

SZEBB ÉS JOBBAN MEGTERVEZETT LAKÓÉPÜLETEK 

A TERVEZÉSI FOLYAMATOK HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

A TÁJ ÉS AZ EGYSÉGES TELEPÜLÉSKÉP MEGŐRZÉSE, KIALAKULÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

POLGÁRDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK BEMUTATÁSA ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE

KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA

A HELYTELEN ÉPÍTÉSI TRENDEK MEGFÉKEZÉSE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK ELŐMOZDÍTÁSA

A HELYES RÉSZLETKÉPZÉSEK BEMUTATÁSA KONKRÉT PÉLDÁK SEGÍTSÉGÉVEL

TERVEZŐK ÉS ÉPÍTTETŐK INSPIRÁLÁSA

Jelen útmutató nem építési szabályzat! 
Fontos, hogy a tervezők minden esetben ismerjék 
és vegyék figyelembe a hatályos építési előírásokat; 
környezetvédelmi és egyéb szakhatósági kérdések-
ben - szükség esetén - forduljanak szakértőhöz.

MI A KÉZIKÖNYV CÉLJA?

1
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MIRE HELYEZZÜK A HANGSÚLYT?

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Közös feladatunk minket körülvevő környezet megóvása és védelme, állandó 
felelősségünk a jövő nemzedékei számára alkotott új értékek megteremtése.

HELY ÉS KÖZÖSSÉG

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

A Polgárdin építkezők saját tevékenységükkel formálják a település képének 
kialakulását, mellyel gazdagíthatják a város kulturális örökségét. A múlt imi-
tációja, idegen tájakra jellemző stílusok helyett a helyi értékek, jellegzetes-
ségek és anyagok használatát támogatjuk, melyek egysége egy új építészeti 
megfogalmazásban ölt testet.

A település történelmét sugárzó épületek mellé különös körültekintéssel ter-
vezzünk házat. 
A meglévő építészeti értékek, régi, olykor rosszabb állapotban lévő házak 
felújításakor vizsgáljuk meg annak értékeit, arányait, színeit, egyedi stílusje-
gyeit, és azok figyelembe vételével tervezzük meg a felújítást. 
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HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK
Minden beavatkozás, így egy új lakóház is megváltoztatja az addigi tájat, 
utcaképet. Az épület megtervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú 
távú hatását a környezetére, célunk egy tartós, átalakítható, a környezetével 
egységet alkotó épület megtervezése legyen.

MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ
Egy jó épület megtervezése egy jó építész kiválasztásával kezdődik. Az épí-
tész ismeri és alkalmazza a múlt értékeit, miközben korszerű megoldásokkal 
alakítja ki az igényeknek megfelelő, környezetébe illeszkedő tervet. 
A formaképzésen túl különösen nagy hangsúlyt fektet a minőségi anyag-
használatra és a harmonikus összhatásra is.

Lakóhelyünk megtervezésekor törekedjünk a valós igényeink praktikus, mér-
tékletes és egyszerű megvalósítására. A jó ötletek szakszerű megoldásával 
megfizethető áron valósíthatjuk meg álmainkat és az üzemeltetési költsége-
ket is optimalizálhatjuk.

GAZDASÁGOSSÁG, FENNTARTHATÓSÁG
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HOGYAN ÁLLJAK NEKI AZ ÉPÍTKEZÉSNEK?

Az alábbi szempontok mindegyike azonos súlyú fontossággal bír, egységben kezelendő 
és az építkezési szándék megszületését követően ezek figyelembe vételével kell  haladni:

ELSŐ LÉPÉSEK

KÖRÜLTEKINTŐ TELEKVÁLASZTÁS

IGÉNYEK PONTOS MEGFOGALMAZÁSA

HOGYAN VÁLASSZUNK ÉPÍTÉSZT?

A megfelelő otthon megteremtése a megfelelő telekválasztással kezdődik. Ismerjük meg 
Polgárdit, járjuk körbe többször, majd válasszunk egy olyan telket, ami igényeinknek, 
ízlésünknek és életmódunknak a leginkább megfelelő. Tanulmányozzuk a Helyi Építési 
Szabályzat és a Szabályozási terv telkünkre vonatkozó részeit. Lehetőleg olyan utcában 
válasszunk telket, amely adottságait tekintve számunkra a leginkább tetszetős.

Mielőtt bármibe belekezdünk, gondoljuk végig, hogy pontosan mire 
is van szükségünk? Mérjük fel anyagi lehetőségeinket, a családi igé-
nyeit vagy az építendő ház funkcióját, majd alakítsunk ki egy tervezé-
si programot (szobaszám, fontosabb berendezések helyszükséglete, 
tárolási igények, szokások, hobbik, hangulatok, stb.). 

Az építkezés előtt feltétlenül keressünk fel egy építészt, akit már a telekválasztásba is vonjunk 
be.  Válasszunk olyan építészt, aki elképzeléseinknek megfelelő referenciákkal rendelkezik, 
tájékozódjunk a szakfolyóiratokból, szomszédoktól vagy az internetről. Az értékálló, magas 
építészeti sznvonalú  és jól használható épületek kulcsa az átgondolt és precíz tervezés. Ne 
spóroljunk az időn és a tervezési díjon! Az építész díja elenyésző a teljes kivitelezési költsé-
gekéhez képest, ráadásul egy jó tervező okos megoldásaival díjának sokszorosát takaríthatja 
meg  számunkra.

 Az építésszel közösen fogalmazzuk meg a  számunkra fontos tervezési szempontokat 
is (passzivház, kortárs vagy hagyományos, ökologikus, okosház, többgenerációs, stb.). 
Törekedjnünk a praktikus méretekre, tervezzünk hosszú távra, hogy az esetlegesen  válto-
zó igényeket az épület kisebb átalakításokkal vagy bővítséssel le tudja követni.
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MIRE FIGYELJÜNK?
A JÓ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS ALAPJAI

ILLESZKEDÉS

TERVEZÉS - ÉPÍTÉSZETI KARAKTER

A telek vagy ház, amelyből otthonunkat szeretnénk kialakítani, egy meglévő tele-
pülésképbe, egy utcaképbe tartozik. Vegyük szemügyre az utcában található há-
zak jellegzetességeit, tömegét, stílusjegyeit, törekedjünk arra, hogy a tervezendő 
házunk illeszkedjen az összhatásba. A kerítés és a kert szerves részét képezi a 
környezetnek, célozzuk meg a természetesnek tűnő kert kialakítását, részesítsük 
előnyben a helyi nővényfajták alkalmazását.

A helyszín és a környező beépítés meghatározza az építendő épület formáját és 
magasságát. Fontos, hogy az építendő ház anyagaival és homlokzati megjelenésé-
vel illeszkedjen az adott településrész karakterisztikájába. A megfelelő arány, lépték 
és forma megválasztását követően könnyebben kerülnek helyükre a jó részletek. A 
sikertelen, elhibázott szerkesztést nem lehet helyrehozni, a cirádák és oda nem illő 
díszítések elhelyezése azonban így is tilos, az csak rontja a helyzetet.

GONDOZOTT KERT ÉS MELLÉKÉPÜLETEK
A megfelelően kialakított kert, illetve a ház körüli részek rendszeres gondozása el-
engedhetetlen. Személyes lehetőségeinket felmérve válasszuk meg a kert méretét, 
majd a kerti növényeket, idő híján ültessünk lassan növő füvet és kisebb igényű fákat. 
Melléképületeink építésénél is ügyeljünk a megfelelő méretre és anyaghasználatra, a 
tákolt kerti bódék és sufnik megjelenése minden esetben kerülendő.

A részletekben lakik a lényeg, az igényes részletképzés (eresz, kémény, nyílászárók, 
vakolatdíszek, kerítés, stb.) stílustól függetlenül jelzi, miként lehetne illeszkedni a kör-
nyék meglévő épületállományhoz. A legfontosabb a jó minőségű anyagok használata, 
valamint a megfelelő precizitással való kivitelezés. Kerülni kell a műanyagok, harsány 
színek és bonyolult csomópontok alkalmazását.

HARMONIKUS RÉSZLETEK

DOMBORZATI ADOTTSÁGOK
A megfelelően kialakított kert, illetve a ház körüli részek rendszeres gondozása el-
engedhetetlen. Személyes lehetőségeinket felmérve válasszuk meg a kert méretét, 
majd a kerti növényeket, idő híján ültessünk lassan növő füvet és kisebb igényű fákat. 
Melléképületeink építésénél is ügyeljünk a megfelelő méretre és anyaghasználatra, a 
tákolt kerti bódék és sufnik megjelenése minden esetben kerülendő.
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POLGÁRDI
Polgárdi több évszázados történeti múltra 
visszatekintő település, mely 1997. július 1.-
én kapott városi rangot. Polgárdi fejlődése, 
léte mindig is összefüggött a város geo-föld-
rajzi adottságaival, története és öröksége 
pedig a Batthyány családdal.

Pannonia (a mai Dunántúl területe) a Kr.e. 
1. századra vált fontossá a Római Birodalom 
számára, a térségbe irányuló fokozódó ke-
reskedelmi tevékenységük következtében. 
Polgárdi térségében is egy fontosabb római 
út húzódott, Gorsium (Tác) irányába, amely 
Pannonia Inferior (Alsó-Pannónia) tarto-
mány egykori közigazgatási, később vallási 
központja volt. A római korból származik a 
Polgárdi környékéről előkerült és világszerte 
Seuso-kincsként ismert – számos vita és 
rejtély övezte – díszes ezüst tárgyegyüttes, 
melynek összes ismert darabja 2017. júliusá-
ban került vissza Magyarországra.

2
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HABSBURG 
KATONAI FELMÉRÉS

1806-1869

Polgárdi neve a bajor-osztrák eredetű purger (jelenté-
se városlakó) főnévből származik. amelynek magyar 
megfelelője a polgár főnévből ered. Polgárdi első írá-
sos említése Pulgar névalakban 1277-es oklevélből 
való, melyben IV. (Kun) László Polgárdit a Bökény 
nemzetséghez tartozó Jakab comesnek adományozta. 
A középkorban három település volt a mai Polgárdi he-
lyén: Polgárdi, Cinca, és Bökény-somlyó. 
A település feltehetőleg a tatárjárás idején vált hosszú 
időre lakatlan hellyé. 1397. június 3-án Zsigmond ki-
rály adta a települést zálogba Kővágó Örsi Györgynek, 
esztergomi várkapitánynak, aki később Bathyan falu 
(mai Szabadbattyán) neve után felvette a Batthyány 
előnevet. Kétségtelen tehát, hogy a település történe-
te, fejlődése már a 14. századtól összekapcsolódik a 
birtokos Batthány család történetével. 
Az érzelmi és tudati kötődések a mai napig elevenen 
hatnak, bár a Batthány családhoz kötődő szellemi és 
tárgyi örökség megfelelő védelme sok esetben nem 
(volt) biztosított. 

Polgárdi a 15. században újabb fellendülésnek indult, 
azonban a mohácsi csatavesztést (1526) követően ki-
épülő török közigazgatás hatására jelentős megpróbál-
tatásokkal nézett szembe a település. 
Fejér megye 1688-as felszabadítása után Polgárdi kör-
nyékén hamar megszerveződtek a majorságok, ám a 
törökök kiűzésére szövetkezett keresztény hadak ellá-
tásának, beszállásolásának terhe ismételten beárnyé-
kolták a gazdasági fellendülést. A Rákóczi-szabadság-
harc alatt Polgárdi a Székesfehérvárt körülzáró kuruc 
csapatok egyik mezőföldi bázisává vált. 
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A szabadságharc leverését követő évtizedeket a lassú, de határozott gazdasági gyarapodás jellemezte, amely alapvetően két forrásból 
táplálkozott; a Batthyány-uradalom azon törekvéséből, hogy a jobbágyok életterét különleges terhekkel ne korlátozza, valamint abból, hogy 
a 17. század elején alakult református egyházközség, amely mind határozottabban fogta össze a híveket.

A település gazdasági erőforrásainak gyarapodását nemcsak a templom- és iskolaépítés bizonyítja, hanem az adózó családok növekvő 
száma. A 18. század egyértelműen a gazdasági fellendülés korszaka volt. II. József uralkodása alatt végrehajtott népszámlálás szerint a 
18. század végén Polgárdi népességét, gazdasági erejét illetően kiemelkedett a környező falvak sorából. Az össznépesség megközelítette 
a 2000 főt, tehát hét évtized alatt megötszöröződött a lakosság. A 18. század közepétől a reformátusok mellett tehát megjelentek a római 
katolikus hitet, és az izraelita vallást követők is. 

A 19. század első fele az egyházak, az intézményeik és természetesen az országra jellemző polgári fejlődés időszaka Polgárdiban. A 
lakosság aktívan kapcsolódott be az 1848-49-es szabadságharcba is, és a Batthyány család több tagja is a társadalmi átalakulás ve-
zéralakjává vált. A szabadság, a nemzeti függetlenség eszméje nemcsak a szabadságharc leverését követően, hanem évtizedeken át 
meghatározó törekvése volt Polgárdi lakóinak, akik ezt a forradalom 50. évfordulóján a mártírhalált halt miniszterelnöknek emelt szoborral 
és 1848/49. évi hősi emlékművel tettek maradandóvá. A 19. század második felének első évtizede nemcsak a gazdasági gyarapodás 
esztendeit, hanem a polgári közigazgatás kiépülését és megszilárdulását is jelentette. 

A települési önkormányzatokról szóló törvény értelmében Polgárdi nagyközségi státuszt ka-
pott, azaz a helyi közigazgatással összefüggő feladatokat önállóan oldotta meg.  A lakosság 
létszáma ekkor már meghaladta a 3400 főt, területe pedig a 13000 kataszteri holdat.

A forradalmak időszakát követő konszolidáció folyamatában a hely szellemét - több kiemel-
kedő személyiséggel együtt - leginkább gróf Batthyány Lajos (1860-1951) testesítette meg. 
A gazdasági stabilitásnak köszönhetően Polgárdira nem volt jellemző a kivándorlás és jelen-
tősebb községi beruházások is megvalósulhattak, köztük a Balaton északi partján építendő 
vasútvonal anyagi támogatása.  

A népesség és a település fejlődéséből kifolyólag a 19. század utolsó évtizedétől tudatossá 
vált a nagyközség belterületének rendezése, köztük a belterület utcahálózata, a községi 
utak, a Cinca-patak rendezése, a Vásártér kialakítása, és a községháza bővítése. A községi 
intézmények és a települési infrastruktúra további fejlődése az első világháború kirobbaná-
sát követően azonban megtört. A Tanácsköztársaság időszakában termelőszövetkezetek 
alakultak a Batthyány uradalomban és a bérgazdaságokban, valamint állami tulajdonba vet-
ték az ipartelepeket, a református és a római katolikus népiskolákat is. 
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A két világháború közti gazdasági válsá-
gok ellenére is folyamatosnak tarthatjuk a 
nagyközség kibontakozását és fejlődését, 
amelynek során Polgárdi Fejér megye és 
Mezőföld dinamikusan fejlődő térségévé 
vált. Az 1930-as népszámlálás szerint a te-
lepülés területe 13414 kat. hold, népessége 
4393 fő volt. A népesség létszámát illetően 
már nem csak a belterületen, de a külterületi 
lakott helyeken is dinamikus volt a fejlődés. 
A második világháború alatt Polgárdi térsége 
is hadszíntérré vált, ám a korabeli beszámo-
lók alapján a harcok a település képben nem 
tettek jelentősebb kárt. A kommunizmus 
éveiben hányatott sors várt a Batthyány csa-
lád Polgárdiban élő tagjaira is és örökségé-
re is. Annak érdekében, hogy családja több 
száz éves otthona és öröksége ne juthasson 
a kommunisták kezére, a Batthyány kastélyt 
utolsó tulajdonosa romboltatta le.

Polgárdi hazafias nemzeti szellemiségéről 
1956-ban is tanúságot tett. Azonban a ma-
gyar katonai alakulatot 1957-ben a szovje-
tek váltották (mai Ipartelepen létrejött a pa-
rancsnokság). Polgárdiban a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése 1958 után gyorsult 
fel.  A politikai akarat gazdaságra kifejtett 
hatásának következtében megkezdődött a 
szülőfalu tudatos elhagyásának időszaka, az 
egyénileg gazdálkodók gyárakba, üzemekbe 
menekülése.
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Az 1970-es évekre konszolidálódtak a társadalmi viszonyok. A nagyközség terü-
lete ekkor 7213 hektár, lakónépessége 5767, a lakóházak száma 1238, a lakáso-
ké pedig 1469. Mélyreható társadalmi változások azonban csak a 1980-as évek 
végén, 1989-től bontakoztak ki a szocialista társadalmi rend összeomlásával, és 
a demokrácia, a többpártrendszer megalakulásával. A település fejlődésének 
szempontjából jelentős volt az önkormányzati választásokat követően megalakult 
nagyközségi képviselő-testület.

Az 1990-től a vállalkozások száma folyamatosan növekszik, a város infrastruktú-
rája teljesnek mondható, és sem a település szerkezetben, sem a településkép-
ben nem történt jelentős változás.
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TÁJFÖLDRAJZ
Polgárdi Magyarország földrajzi nagytájainak tükrében 
az Alföld része, középtájait tekintve a Mezőföldhöz, azon 
belül is Sárréthez tartozik. A Mezőföld földrajzilag még a 
Dunántúl része, de klímáját és növényzetét tekintve az 
Alföldhöz áll közelebb.

DOMBORZAT  

Domborzata az igazi Alföldhöz képest igen változa-
tos; szélesen elterülő löszplatók, hosszú löszdom-
bok alkotják, amelyeket a szél- és a vízvájta tág 
völgyek tagolnak. A Mezőföldre ezért nem vonat-
kozik a talajvíz Alföldre jellemző viszonylagos kö-
zelsége: a víz a löszdombok alatt levő agyagos víz-
záró rétegen gyűlik meg, 20–40 m mélységben.  
Oldalirányban szivárog, a völgyek mélyén bukkan a fel-
színre.

TALAJ

Talajai zömében mélyrétegű, jó minőségi talajok, magas 
mésztartalommal. A táj legnagyobb kiterjedésű talajtípu-
sát a Polgárdi vonaláig harmadidőszaki üledékeken, attól 
K-re pedig löszös üledékeken képződött réti csernozjom 
talajok (41%) képviselik. A vályog mechanikai összetéte-
lű, kedvező termékenységű réti csernozjom talaj túlnyo-
mórészt (80%-ban) mezőgazdaságilag hasznosítható 
(szántóként 77%, szőlőként 3%, erdőként 12%), a fenn-
maradó területük pedig település.
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Éghajlatát közepesen hideg tél, közepesen száraz, meleg nyár jellemzi. Nyugaton és észak-nyugaton átmenetet képez a határoló hegyvidék kiegyenlítettebb klímája felé. 
A csapadék mennyisége évi 600 mm körül van. Az uralkodó szél irány É-ÉNy-i, második helyen a DK-i áll. A száraz és a mérsékelten meleg éghajlat a meghatározó a 
szántóföldi és kertészeti kultúrnövények termesztésében.

ÉGHAJLAT

NÖVÉNYZET
Az eredeti növényzetet jórészt tatárjuharos lösztölgyesek alkották, löszpusztákkal váltakozva. Ma már ezek mezőgazdasági területek. Flórája és vegetációja alapján egy-
aránt átmeneti jelleget mutató, középhegység-peremi potenciális erdős sztyepterület, mélyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetációval. A ma nagyrészt jelentősen 
degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosított tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. Klímazonális vegetáció típusa a tatárju-
haros-lösztölgyes, ill. más hegylábi- és dombvidéki elegyes tölgyesek.
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NÖVÉNYZET
Ilyen körülmények között a nálunk díszfaiskolai forgalomban levő díszfák, díszcserjék nagy része megél, de a legjobban a közepes víz- és hőigényű fajok fejlődnek. A klíma nem kedvez 
az extra igényeknek: a páraigényes fajok (fenyők közül pl. a hamisciprusok) számára a nyár túl száraz és túl meleg. Nem elég meleg azonban ahhoz, hogy a mediterrán igényű cserjék 
(pl. a füge) hajtásait minden évben biztonságosan beérlelje, ezért időnként erősen visszafagynak. A löszön kialakult magas mésztartalmú talaj korlátozza a mészre kényes díszfák, 
díszcserjék telepítését. Némileg enyhíti a problémát, hogy Polgárdi nagy része mélyebben fekszik, a vízfolyások mentén vagy a kutakkal elérhető talajvíz közelében. A lakott területeken 
az ökológiai viszonyok valamivel kedvezőbbek, mint fenn, a száraz löszdombokon. (Továbbiakban lásd: Kertek fejezet)

A területre jellemző őshonos növények:

Pusztai csenkesz - Festuca rupicola, 
Pusztai árvalányhaj - Stipa pennata,
Csinos árvalányhaj - Stipa pulcherrima,
Szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, 
Csuklyás ibolya - Viola ambigua, 
Sugaras zsoltina - Serratula radiata,
Kései pitypang - Taraxacum serotinum,
Pusztai meténg - Vinca herbacea, 
Leánykökörcsin - Pulsatilla grandis, 
Budai imola - Centaurea sadleriana, 
Cseplesz meggy - Prunus fruticosa, 
Törpe  mandula - Prunus tenella, 
Gór habszegfű - Silene bupleuroides, 
Változó gurgolya - Seseli varium, 
Csajkavirág - Oxytropis pilosa, 
Harasztos káposzta - Brassica elongata, 
Erdei szellőrózsa - Anemone sylvestris, 
Taréjos búzafű  - Agropyron pectiniforme, 
Macskahere - Phlomis tuberosa



POLGÁRDI | 19

Kerülendő invazív növényfajok:

Fehér akác (Robinia pseudoacacia) 
Kan. aranyvessző (Solidago canadensis)
Bálványfa (Ailantus altissima) 
Selyemkóró (Asclepias syriaca) 
Ezüstfa (Eleagnus angustifolia) 
Parlagfű (Ambrosia artemisiiflora)
Zöld juhar (Acer negundo) 
Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)  
Kései meggy (Prunus serotina)  
Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 
Gyalogakác (Amorpha fruticosa)   
Japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.) 
Magas aranyvessző (Solidago gigantea)
Vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)
Süntök (Echinocystit lobata) 
Őszirózsák (Aster novibelgii)  
Alkörmös (Pytholacca аmericana)
Karmazsinbogyó (Pytholacca esculenta)  
Kanadai átokhínár (Elodea canadensis) 

       
ÜLTETÉSÜK TILOS!
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ÖRÖKSÉGÜNK
3

A tájban olyan emlékek élnek múltunkról, amelyek tiszteletet ébresztenek bennünk és tanítanak. Ha az utókor számára meg akarjuk őrizni a tájban rejlő kis emlékeket, az értékmegőrzés 
egyik fontos alapja a természeti, kultúrtörténeti, táji örökség ismerete, az értékes tájelemek, azaz tájértékek felmérése és megóvása.

Az érték fogalma mindenkinek más és más, 
fontos egy olyan egyetemes megállapodás,  
mely mentén az értékek megóvása közös 
ügyünkké válhat.

A helyi védelem célja a település szempontjából 
hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közös-
ségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos meg-
jelenésű, a településképet meghatározó építészeti 
és táji érték védelme.
A helyi szinten értékes épületek, építmények vé-
delme Polgárdiban jelenleg nem megoldott. Helyi 
védelemre érdemes helyi építészeti örökség védel-
me érdekében célszerű lenne, ha az önkormányzat 
helyileg védetté nyilvánítaná a város arra érdemes 
épületeit. 
A település jellegzetes építészeti és településképi 
karakterének megőrzése érdekében többek között 
az alábbi építmények képezhetik helyi művi érték 
részét:

A tájértékek számbavétele  
és megőrzése 

minden lakó feladata.
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REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS PARÓKIA

A mai parókia épülete 1882-ben épült klasszicista stílusban. 2003. október 31-óta Ketskemét Zsigmond Gyülekezeti és 
Vendégház nevet viseli. A református eklézsia históriája a tizenötéves háború időszakáig nyúlik vissza Polgárdiban. A lelki-
pásztorok és a református közösség működése mindig is nagy erőt jelentett Polgárdi lakóinak megtartásában, és a hitéleten 
túl biztosította a lakosság szellemi arculatának alakulását is.
Cím: Kossuth utca 135. 
Hrsz: 1404, 1405, 1408/1, 1409
Jelenlegi rendeltetése: templom és plébánia
Védendő: Az épület tömege, homlokzata és környezete

MŰEMLÉK
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÉS PLÉBÁNIA

Polgárdi első katolikus templomáról már 1458-ból vannak írásos emlékek. A templom ké-
sőbbi változatainak építését a kegyúri, Batthyány család biztosította. A klasszicista stílu-
sú két tornyos templom 1853-ban épült, és több átalakítás után 1930-ra nyerte el végső 
formáját. Kiemelt művészeti értéke Endrész Antal Szent István királyt ábrázoló oltárképe, 
amint felajánlja koronáját a Boldogságos Szűz Máriának. Polgárdi 1863-ig Füle filiája, majd 
ekkortól önálló lelkészség, 1886-tól pedig plébánia. 
A katolikus plébánia egy földszintes, kontyolt nyeregtetős épület, utcai homlokzatán közé-
pen timpanonnal lezárt, enyhe kiülésű rizalittal.

Cím: Kossuth utca 175-177. Hrsz: 1427/2
Jelenlegi rendeltetése: templom és plébánia
Védendő: Az épületek, homlokzataik és berendezéseik

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK



24 | POLGÁRDI

Kossuth u. 76. Hrsz.: 1241

JELENLEGI RENDELTETÉSE: óvoda
LEÍRÁSA: Az épület utcával párhuzamos tenge-
lyű kontyolt tetővel létesült. Az utcai homlokzat 
három osztatú. Nyílásrendje: 1+2+1 ablak. 
VÉDENDŐ: Az épület tömege, homlokzata

Vörösmarty u. 2. Hrsz.: 1428
JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA: Az épület utcára merőleges tengelyű 
nyeregtetővel létesült, feltehetően a XX. század 
elején. Az utcai homlokzat nyílásrendje: egy ab-
lak és egy íves záródású tornác. Az udvari hom-
lokzat tornácát beépítették.
VÉDENDŐ: A lakóépület tömege. Javasolt a je-
lenlegi utcai homlokzat ablak cseréje 2 db, a he-
lyi hagyományokat követő arányú és kialakítású 
ablakra

Vörösmarty u. 61. Hrsz.: 1519

JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA: Az épület utcára merőleges tengelyű 
nyeregtetővel létesült, feltehetően a XX. század 
elején. Az utcai homlokzat nyílásrendje: két ab-
lak.
VÉDENDŐ: A lakóépület tömege

Kossuth u. 46. 1200

JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA: Az épület utcára merőleges tengelyű 
nyeregtetővel létesült, feltehetően a XX. század 
elején. Az utcai homlokzat nyílásrendje: két ablak 
és tornác
VÉDENDŐ: Az oromfaldísz megőrzendő

Kossuth u. 49. Hrsz.: 1352

JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA: Az épület utcára merőleges tengelyű 
nyeregtetővel létesült, feltehetően a XX. század 
elején. Az utcai homlokzat nyílásrendje: két ab-
lak.
VÉDENDŐ: A lakóépület tömege, homlokzata.

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK

Deák Ferenc u. 12. Hrsz.: 1275

JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA: Földszintes, nyeregtetős épület. Utcai 
homlokzatán íves oromfallal.
VÉDENDŐ: A lakóépület tömege, homlokzata.
Javasolt a jelenlegi utcai homlokzat ablak cseréje 
2 db, a helyi hagyományokat követő arányú és ki-
alakítású ablakra és az elvadult növényzettől való 
megtisztítása.
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Kossuth u. 52. Hrsz.: 1211

JELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóépület
LEÍRÁSA:Az épület utcával párhuzamos tenge-
lyű kontyolt tetővel létesült. Az utcai homlokzat 
nyílásrendje: öt ablak. 
VÉDENDŐ: A lakóépület tömege, homlokzata

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK

Általános iskola II.
Kossuth u. 185. Hrsz.: 1435/3

JELENLEGI RENDELTETÉSE: intézményi
LEÍRÁSA: Az épület kétszintes, utcával párhuza-
mos tengelyű tetővel létesült. 
VÉDENDŐ: Az épület tömege, homlokzata, mely 
jelenleg nagyon rossz állapotban van, azt mie-
lőbb vissza kell állítani eredeti állapotába.

Polgárdi Ipartelepek Hrsz.: 034/26, 
034/27
JELENLEGI RENDELTETÉSE:  szociális otthon
LEÍRÁSA: A Batthyány-vadászkastély 1830-as 
években épült, először mint földszintes gazda-
sági épület, amihez aztán később több épületet 
építettek, kb az 1910-es évekre nyerte el mai 
formáját.
VÉDENDŐ: A szociális otthon épülete, a kápolna 
és környezete.

Központi Áruház Hrsz.: 1295/1

JELENLEGI RENDELTETÉSE: áruház
LEÍRÁSA: 
VÉDENDŐ: 

Deák Ferenc u. 7. Hrsz.: 1435/3

JELENLEGI RENDELTETÉSE: festékbolt
LEÍRÁSA: 
VÉDENDŐ: Az épület tömege és homlokzata

Polgárdi Vasútállomás

JELENLEGI RENDELTETÉSE:  vasútállomás
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Batthyány emlékmű, Kossuth Liget

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT 
ÉPÍTMÉNY

HELYI TELEPÜLÉSSZERKEZETI, 
TELEPÜLÉSKÉPI VÉDELEMRE 
JAVASOLT TERÜLET

Cinca patak medre és az azt kísé-
rő kétoldali zöldsáv a Kossuth utca 
mentén

Batthyány kastélypark területe 
Hrsz.: 02/5 

 JAVASOLT HELYI JELENTŐSÉGŰ 
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
HATÁRA

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT 
TERMÉSZETI ÉRTÉK

Nagycséri-puszta főútja menti kétol-
dali fekete fenyő fasor
Hrsz.: 0280
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ÁLTALÁNOS 
ÉPÍTÉSZETI 
ÚTMUTATÓ

4
Az épületek, azok elhelyezkedése, a kerthez és az utcához képest kialakult viszonya, 
részleteik, arányaik, szín- és anyaghasználatuk mind-mind meghatározzák a településképet. 

Az általános érvényű építészeti és környezetalakítási alapelveket minden esetben és 
településrészen figyelembe kell venni.

A korábban bemutatott települési karakterekben különböző megoldások jelenthetik az 
egységes és kívánatos településkép kialakulását, így más és más hangsúllyal kell figyelni 
az épületek és környezetük megtervezésére.

A hangsúlyos építészeti elemek karakterekre vetített fontosságát az alábbi táblázat  
tartalmazza:

Kossuth utca 166.
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JÓ PÉLDÁK 
MAGYARORSZÁGON
A megannyi tiltás és ajánlás - képekkel illusztrált alátámasztásaként - a kézikönyvből 
nem hiányozhatnak azok a jó példák, amelyek különböző szempontokból követendő 
példát állítanak számunkra.

Pálháza legszebb házait igyekeztünk a karakterüknek megfelelő fejezetnél - a tel-
jesség igénye nélkül - bemutatni, de a kézikönyv, akárcsak a település története, 
folyamatosan tovább íródhat, a szép házak és jó példák belekerülhetnek, ezzel is 
inspirálva a szépre való törekvést.
A szép és jó példákkal a ház építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egy-
aránt büszkélkedhet, azzal az egész közösség profitál.

A bemutatott épületek, tervek és környezeti elemek egy szubjektív válogatás alapján 
kerültek kiválasztásra, a jó példák sora a végtelenségig bővíthető.

Olyan innovatív, megvalósítható, esztétikus és költséghatékony példákat gyűjtöt-
tünk, amelyek inspirációt adhatnak és akár új megoldásokra ösztönözhetnek.
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Akárcsak a hétköznapi kiegészítőinknél, úgy épületeink esetében is elmondható:  
a részletekben rejlik a lényeg! 
A házak megtervezésekor a megfelelő arányok és méretek megválasztásán túl a részletek átgon-
dolt kidolgozása és kivitelezése rendkívül nagy szerepet játszik az értékálló szépség és a kedvező 
települési arculat kérdésében.

RÉSZLETEK

A részletgazdag, mívesen kidolgozott és karban tartott elemek évszázadok óta gyönyörködtetik 
szemeinket, míg a letisztult, anyaghasználatban harmonikus, visszafogottan különleges megoldá-
sok korunk stílusjegyeit, s ezzel együtt az épület egyedi megjelenését alkothatják. 
Gazdagítsuk épületeinket egyedi részletekkel, valamint törekedjünk a gondos és precíz kivitele-
zésre, ezáltal településünk képét jó irányba formálhatjuk.
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A feliratok, utca- és cégtáblák, hirdetések és információs panelek egyaránt jelentős 
szerepet játszanak az utca képében. Mivel ezek jól látható, könnyen észrevehető 
és olvasható, sokszor pedig figyelmet felkeltő részletek, különösen nehéz feladat 
megtalálni a minden igényt kielégítő megoldást.

A táblák anyag- és színhasználatán túl, a feliratok betűtípusa is meghatározó.  
A rikító színek és villogó fények helyett részesítsük előnyben az egyedi, ám egy-
szerre szép megoldásokat. A falra festett feliratok helyett készítsünk lógatható vagy 
felszerelhető táblát/cégért, használjunk a síkból kilépő plasztikus betűket. Ötletes 
megoldások lehetnek a funkcióra utaló figurális, szoborszerű jelzések is.
Feliratok, logók, cégérek tervezéséhez bátran keressünk fel egy kreatív grafikust, 
cégünk sikere nagyban múlik az első benyomáson. Amennyiben a feliratok szerepe 
funkcionális, törekedjünk a lehető legegyszerűbb megoldásra.

CÉGÉREK, TÁBLÁK, FELIRATOK
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Megnövekedett kényelmi és funkcionális igényeink eszközei gyakran tolakodnak 
a szemünk elé és kapnak kiemelt helyet az utcák felé eső homlokzatokon, tető-
síkokon. Egy szép épületet és utcaképet kellemetlenül zavarnak meg egyes ele-
mek, melyeket igyekezzünk az utcáról nem látható, a környezetet nem zavaró 
helyre szerelni.

A tetőre rögzíttett napkollektor, szolár vagy fotovoltaik berendezéseket az - utcakép 
védelmében - az utcafronttól a lehető legtávolabb, lehetőleg a hátsókerti tetőfelüle-
ten kell elhelyezni. Célszerű azokat egy tömbben tartani, a lépcsőzés és az ugráló 
vonalvezetés nem szerencsés, mert megbontja a tető egységes, nyugodt látványát, 
és rendetlen hatást kelt. Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a 
tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg semmilyen irányban. Védett utca-
kép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők 
össze, meggondolandó a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való telepítésük.

NAPELEMEK, NAPKOLLEKTOROK

KLÍMABERENDEZÉSEK

PARABOLAANTENNA
A Parabolaantenna elhelyezésére szá-
mos, az utcai homlokzattól távol eső 
hely áll rendelkezésünkre, látványával ne 
csúfítsuk el az utcaképet. 
Ideális hely lehet a hátsó homlokzat,  
a melléképület, a tető utcától távolabb 
eső felülete, vagy akár a kert egy takart 
szeglete. Ha a tetőre kerül, a tetősík fölé 
ne nyúljon ki egy méternél többet.

RIASZTÓK

KÜLTÉRI EGYSÉGEK

A klímaberendezés kültéri egységeit 
ne az utcai homlokzaton helyezzük el! 
Keressünk kevésbé hangsúlyos, takart 
és védett helyet: félreeső eresz alatt a 
homlokzaton, az épület melletti terepre 
telepítve (növényzettel takarva), oldal-
kertben (amennyiben aszabályzat meg-
engedi).

A főhomlokzat közepére való elhelyezés 
helyett válasszuk a sokkal esztétiku-
sabb, és városképileg is szerencsésebb 
oldalhomlokzatot, vagy egy takart, elbur-
kolt helyet – a legtöbb esetben nem a 
fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági 
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a 
lényeges a riasztás folyamatában.
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Részesítsük előnyben a helyi, természe-
tes, szépen öregedő anyagokat, melye-
ket bátran használjunk fel innovatív mó-
don. Használjuk ki, hogy a Hegyközben 
nagy mennyiségben áll rendelkezésre 
faanyag, melynek építőipari használata 
minden esetben javasolt.
Az egyszerűség nemessé tesz: kerüljük 
a túl sokféle anyag használatát, melyek 
gyengítik egymás hatását. Mérlegeljük 
a tartós, felújítható, idővel patinásodó 
anyagok használatát az idővel értéküket 
és szépségüket vesztő, nem javítható, 
műantikolt, múló divatokat képviselőkkel 
szemben! 
Ne feledjük: egy tagolt vakolatfelület nem 
kevésbé elegáns, mint egy jóval drágább 
kő vagy téglafelület. Ez utóbbiak csem-
pe- vagy tapétaszerűen ragasztott után-
zata kerülendő.

SZÍNEK
A szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület többi elemé-
hez való harmonikus illeszkedést. Általánosságban elmondható, hogy az élénk, rikító 
színeket érdemes kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek előnyösebbek.
A tetők színeinek az égetett agyag különböző vöröses terrakotta árnyalatait, vala-
mint szürke (pala) és barna árnyalatokat válasszunk.
Egy zsalugáter, vagy egy fa nyílászáró gondosan kiválasztott vidám színe öltözteti 
visszafogottan színezett a házat.
Új épületeink és felújítások esetén az egyik legnagyobb hibát a színek nem megfe-
lelő kiválasztása okozza, míg egy jól hangolt, harmonikus színösszeállítás nagyban 
segítheti az egyébként rosszul megtervezett ház esztétikáját így településképi össz-
hatását is.
Eltérő szempontokat kell figyelembe venni például egy műemlék épület, egy jelleg-
zetes városi szövet, vagy egy kertvárosi beépítés esetén. Különösen fontos a vissza-
fogott, pasztellszínek használata a történeti karakterek és kiemelt városképi utcák 
esetében.
A harsány és telített színek használata minden esetben kerülendő!
A színválasztás az építészeti terv része, a színekre vonatkozó ajánlásokról az egyes 
területekre vonatkozó fejezetekben tájékozódhatunk.

ANYAGOK
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KERÍTÉSEK
Általánosságban elmondható, hogy az egységes településképi arculat kialakításában nagyon fontos szerepe van 
a kerítéseknek, hiszen ezek minden esetben az emberhez legközelebb eső utcai részletek.
Polgárdi minden lakóterületén kívánatos, hogy a telkeket kerítésekkel határolják le a közterületekről, az eseten-
ként hiányos, rossz állapotú kertíéseket pótolni kell. A letisztult megjelenésű kerítések a kívánatosak, a túldíszí-
tett, harsány megoldások nem elfogadhatóak. 
Törekedjünk a természetes anyagok használatára és a kerítés környezetének és állapotának gondozására. 
Az utcafronti kerítés és a gondozott kerti növényzet kompozíciója nagyon előnyös.
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AJTÓK, KAPUK
Az ajtók és kapuk választják el a külvilágot a belvilágtól. Lehatárolják az intim szférát, az asztalos- és kovácsmesterség míves forma-
gazdagságán kívül árulkodnak a funkcióról és sokszor a házigazdáról is. A faragott, bélletes vagy éppen kortárs anyagokból készített 
ajtószárnyak különféle vasalatokkal és keretekkel kiegészítve csodás bejáratokat képezhetnek, anyag- és mintakészletük időálló ékei 
lehetnek környezetünknek.
Kerüljük a műanyag, harsány és túldíszített ajtókat!
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Az épületen elhelyezett nyílások jelentősen befolyásolják az épület homlok-
zatának megjelenését, arányait, valamint a belső terekbe jutó fény mennyi-
ségét. Az ablakok helyes kialakítása az egyik legnehezebb feladat, különös 
gondossággal kell megtervezni a tömör és áttört felületek arányát. 
Használjunk bátran zsalugátereket, rejtett tokos redőnyöket, letisztult megje-
lenésű és egyszerű árnyékolókat.

ABLAKOK
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A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek állapota, melyek gondozása közérdek. 
Ehhez mindenki hozzáteheti a magáét, ha gondozza az előkertjét, kaszálja a gyepet a portája 
előtt, virágot, fát ültet. Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a ház fényét is, ahová 
öröm hazatérni.

Gyakori probléma, hogy az aszfaltozott utak találkozásánál, parkolók kialakításánál, járdák 
mentén szűkös járdaszigetek és élek jönnek létre, ahol szűkebb hely marad a növénytelepítés-
re. Ilyenkor egy-egy karakteres, jó tűrőképességű évelő vagy cserje használatával lehet szép 
utcaképet elérni. A növények, és a városvezetés által telepített fasorok azonban nem csak a kel-
lemes vizuális élmény miatt érdekesek számunkra: telepítésükkel jelentősen csökkenthető a por 
és a felmelegedő falakból és aszfaltból származó igen jelentős hőterhelés. A növények vonzzák 
a madarakat, így kevesebb kártevővel kell számolnunk. Ahol az utakat, utcákat szélesebb 
zöldsáv kíséri, lehetőség van egységes fasorok kialakítására. 

UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZTEREK
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A közterületi burkolatoknál részesítsük előnyben a természetes, újrarakható, szükség 
esetén vízáteresztő és jól karbantartható anyagokat. Kerüljük a rikító színeket és 
mintázatokat, melyek hamar idejétmúlttá válnak. Egy szépen öregedő, természetes 
(vagy természetes kőszórású) burkolat sosem megy ki a divatból, és hozzájárul a 
település egyedi hangulatához.
      
A nyílt árkok fontos településképi elemek, ne hagyjuk gondozatlanul! Az árkokat 
átszelő gépkocsi behajtók és hidak egységes kialakítása hozzájárul az egységes, 
esztétikus faluképhez. Használjuk a helyi építőköveket! 

A légvezetékek a villany megjelenésével együtt let-
tek a településkép részei, azonban ezek kedvezőtlenül  
hatnak az egységes, szép arculatra. Hosszútávon - a hálózati infrastuktúra fejleszté-
sével - javasolt ezen légvezetékek földkábelre való kiváltása, főként a településköz-
ponti és a történeti karakterek esetében.
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UTCÁK, TEREK
A település legtöbbet használt és mindenki által ismert részei azok a közterek és utcák, melyeken 
nap mint nap többszáz ember fordul meg. Közlekedésre és találkozásra egyaránt használt terek, 
melyek állapota és minősége nagyban javítja a település arculatát és megítélését. 
Mivel kialakításuk és karban tartásuk az önkormányzat feladata, olykor elfeledkezünk óvni, védeni 
és megfelelően használni köztereinket, pedig azok értünk vannak, azok a miéink is.

Fontos tehát, hogy tisztán tartsuk az utcákat, ne szemeteljünk, ne rongáljuk a szépen kialakított köz-
tereket és utcabútorokat, azokat a rendeltetésük szerint használjuk. Megfelelő gondozás és haszná-
lat mellett  a szép terek hosszú évekig, évtizedekig tündökölhetnek szebbé téve mindennapjainkat.

Tájépítész tervezők: Andor Anikó, P. Pásti Katalin, Leitner Enikő, Varga Eszter
Helyszín: Hódmezővásárhely
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ÖTLETES ÉS SZÉP UTCAI MEGOLDÁSOK
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KERTEK
A kert szerves része az otthonunknak. Egy szép rendezett kert kiemelheti a ház szépségeit, 
egy elhanyagolt, gazos kert pedig elvehet az amúgy szép ház értékeiből, így törekednünk kell a 
rendezett környezet kialakítására saját és környezetünk érdekében is.
A kertekben megjelenő növényzet - az emberre és az élővilágra gyakorolt pozitív élettani hatásai 
mellett - „hasznot” is termelhet, a gyümölcsök, zöldségek és fűszerek mindennapi étkézésünk 
részei, melyeket sokszor kis odafigyeléssel otthon is termelhetünk.
Kertjeinket izgalmassá és változatossá tehetjük kerti építményekkel (pl. lugas, kút, támfal, sza-
letli), melyeknek a tájba illesztése és az épített környezethez hangolása - mind anyag- és szín-
használatukban, részleteikben - rendkívül fontos.
Törekedjünk a kert karakterét (északi, déli, vízparti stb.) annak földrajzi elhelyezkedése szerint 
kidomborítani.
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KERTEK
    A családi ház kertjét az év minden 
szakában használják. Gondoskodni kell 
ezért tavaszi–nyári–őszi virágdíszről, 
ősszel terméssel és színes lombbal, 
télen pedig örökzöld lombjukkal vagy 
színes águkkal, termésükkel díszítő dísz-
fákról, díszcserjékről.

Alkalmazzunk kúszócserjéket 
azöldfelület függőleges irányú növelése 
végett (pergolák, térelválasztó rácsok, 
szőlőlugas, falak befuttatása stb.)

A díszfák közül a terület korlá-
tozott volta miatt csak a kis- és a 
közepesméretűeket alkalmazzuk. Nem 
valók ide azok a fajok, amelyeknek vég-
leges koronaátmérője 15 m fölött van 
(bükk, platán, nyárfa, tölgy stb.).

    A családi ház kertjében néhány rit-
kábban látható cserje is helyet kaphat, 
olyan, ami azt egyedivé, különlegessé 
teszi. Ilyenek például a melegkedvelő 
füge, gránátalma, selyemakác, a pá-
raigényes dérbabér (Skimmia), babér-
som (Aucuba), a különleges talajigényű 
havasszépék (Rhododendron). 

     A kertek fontos elemei a műtárgyak. 
A pincék és a kerti kútak azon túl, hogy 
díszító elemei a kertünknek, gazdálkodá-
si szempontból is hasznos és megőrzen-
dő értékek.

     A többnyire felszabdalt, viszonylag 
kicsi felület miatt fokozott hangsúlyt kap-
janak a talajtakarók, különösen az elő-
kertben.
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KERTEK

A családi ház kertje gyakran 
vegyeshasznosítású: a díszkert mellett 
haszonkertet is tartalmaz. A két kerttípus 
rendeltetése és megjelenése erősen kü-
lönbözik, ajánlatos ezért azokat határo-
zottan szétválasztani. A díszkert az utca 
felőli oldalon, a haszonkert pedig általá-
ban a ház mögött kap helyet.

      Hangulatos térelválasztó „rácsok”, 
kerti építmények az épület közelében is 
jól mutatnak. Gyakran a díszkertben kap 
helyet a szőlő is, lugas vagy határoló kor-
don formájában.

A kerítés mellé ültetett fáknál, cser-
jéknél be kell tartani az előírt minimális 
távolságokat:
szőlő, alacsony cserjék és 
nyírott sövény - 50 cm,
középmagas cserjék - 100 cm,
fák - 200 cm.

Fűszernövényeket is bátran  
ültethetünk, hogy aztán        élvezhessük 
azok jótékony hatásait. 

Vannak olyan gyümölcsfák,  
amelyek helytakarékos megoldásként 
a díszkertbe is szépen beilleszthetők. 
Ilyenek az alma, a dió, a cseresznye, a 
meggy, a birs, a naspolya, a mandula, 
valamint a szilva. Ezek a fák nem igé-
nyelnek különösebb metszést, így koro-
nájuk megtartja természetes formáját.

       Az egynyáriak közül elsősorban a tar-
ka, oldott színhatást adók szerepeljenek. 
Ezek barátságosabbak, családiasabbak, 
mint a közterek hangulatát idéző egyön-
tetű színfoltok. (lepkevirág, vasvirág, bor-
zaskata, kerti szarkaláb, körömvirág stb.)
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MELLÉKÉPÜLETEK, KERTI ÉPÍTMÉNYEK
Kerti építményeink ugyancsak gazdagíthatják környezetünket. 
A helyi és természetes anyagokból készült szerszámtárolók, pergolák, kerti lugasok és egyéb épít-
mények a kert szerves részévé tudnak válni az idővel, az anyagok szép érésének köszönhetően 
méltóságteljesen uralhatják a kertet. 
A jól méretezett és tervezett tárolókkal elkerülhetjük az újabb és újabb, barkácsáruházban vásárolt 
bódék megjelenését a kertben. A kerti tároló megépítése előtt alaposam mérjük fel azon méretbeli 
igényeinket, melyek a házon kívüli tárolásra vonatkoznak.
Változatosabbá tehetjük kertünket különböző kerti építményekkel, lugasokkal, pihenőkkel, ülő- és 
fekvő alkalmatossággal.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
- BELTERÜLET
Minden település, így Polgárdi is különböző karakterisztikájú település-
részekre bontható, kialakulásának időpontjától és körülményeitől függő-
en.

Az egyes részek között természetesen vannak átfedések, hasonlósá-
gok, mégis fontos, hogy a településkép egységessége miatt ismerjük 
meg és tartsuk tiszteletben a kialakult építészeti jegyeket, ezek figye-
lembe vételével tervezzük meg az új épületeket.

Polgárdiban az alábbi karakterisztikájú településrészek találhatók 
meg:

5

TÖRTÉNETI KARAKTER
VÁROSKÖZPONTI  KARAKTER

KERTVÁROSI  KARAKTER
IPARI ÉS GAZDASÁGI KARAKTER
TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSEK
NEM BEÉPÍTETT LAKÓTERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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A város magját alkotó épületek együttese stílusukban eltérnek egymástól, azonban 
mégis különálló karaktert adnak. A Polgármesteri Hivatal - Általános iskola tengelye, 
beleértve a Deák Ferenc utcát egy sajátos képet mutat. Az épületek nagy része köz-
intézmény vagy szolgáltatást biztosító épület, tehát a terület építészetileg heterogén. 
A tengelyen helyezkedik el továbbá a piactér is.  Ezen terület városképi szempontból 
kiemelt szerepet tölt be, ugyanis ez a város leglátogatottabb része. 
Az épületek építészeti megformálása, anyaghasználata különböző, frekventáltsága 
miatt is különösen fontos, hogy e tengely arculata egységessé váljon.

VÁROSKÖZPONTI KARAKTER
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JÓ KORTÁRS PÉLDA
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TELEPÍTÉS

A város történeti részének súlypontjában kaptak 
helyet a település legfontosabb intézményei és 
az áruházak. 

Funkiconális szempontból gyakori, hogy az in-
tézményeket, nagyobb közfunkciókat ellátó épü-
leteket a telkek központi helyzetébe helyezik, 
szabadon állnak. Mivel a gépjárművel érkezők 
számára biztosítani kell a parkolóhelyet, többnyi-
re parkolóval egészül ki a közintézmények egyik 
irányú kertje.
A parkolókat úgy alakítsuk ki, hogy 5 helyenként 
ültessünk 1 fát. A fák az előnyös vizuális látvá-
nyon felül a nyári melegben jelentős szolgálatot 
tesznek, árnyékuk alatt akár 5-10 C°-al alacso-
nyabb is lehet a hőmérséklet.

Szabadon álló beépítés esetén fontos, hogy 
épületeinket tömegükben és tagoltságukban 
a környező épületekhez hangoljuk. A nagyobb 
épületeket - a lehetőségek szerint - bontsuk szár-
nyakra, adjunk hozzá traktusokat, kisebb udvaro-
kat, tagoljuk a homlokzatot. Kerüljük az egybe-
függő, nagy tömegeket, mert azok felborítják az 
utca képének arányait.

Középületeink körül bátran 
hagyjuk el a kerítéseket - vagy 

alkalmazzunk alacson növénysávot 
-, így átadhatjuk a  közterületeket 

az utca népének, nyissuk ki a 
tereket, hogy az emberek megtölt-

hessék élettel!
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MAGASSÁG 

Az épületek magassága az utcakép, a légtér-
arány és a benapozás szempontjából egyaránt 
fontos.

A település központjában többnyire intézmények, 
közfunkciókat ellátó épületek találhatók, melyek 
gyakran több szinten rendezkedtek be. A föld-
szintes épületek tetőtereit beépítették, ritkán elő-
fordulnak egyemeletes házak is.
Lehetőség szerint kerüljük a többemeletes épü-
leteket, törekedjünk a szintszámok alacsonyan 
tartására, inkább földszintes épületek építésére.

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA

A település központjában található épületek ki-
emelt szerepet kapnak, hiszen ezeket látják a 
legtöbben. A funkcionalitás mellett igyekezzünk 
figyelembe venni az illeszkedést, ügyeljünk a te-
lepüléskép egységének megőrzésére.
Ajánlott tetőhajlásszög: 35° és 45° között

Az intézményi épületek tetőformája többnyire 
egyszerű, a tetőgerinc fő vonala párhuzamos 
vagy merőleges az utcára. 
Sehol nincs bonyolult tetőforma, így azt sose al-
kalmazzunk.
A szövetbe tervezett épületek tetőformáját a 
szomszédos házakéhoz hasonló módon alakít-
suk ki.
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Polgárdi legrégebbi és egyben legmeghatározóbb része a Cinca-patak partja, amely 
köré organikus módon fejlődött a település központja. A Kossuth utca és a közte 
lévő zöldterület egy nagyon sajátos karaktert alkot, amely bepillantást enged, hogy 
milyen lehetett a leginkább mezőgazdasággal és állattatással foglalkozó emberek 
élete. Az utcák és a telkek kialakulása szorosan összefügg a domborzati adottsá-
gokkal. Az utcák vonalvezetése egyedi, egymásba csatlakozásukat az idő és a szo-
kás alakította, sajátos képet adva ezzel a településnek. 
A telkekre jellemző a keskeny és hosszú forma, amelyeken az oldalhatáron álló föld-
szintes házak az utcafronton helyezkednek el. A vízelvezetés árkokkal van megold-
va, amely természetes határt jelent a gyalogos és a gépkocsi forgalom között. 

TÖRTÉNETI KARAKTER
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TELEPÍTÉS
A telkek a korai szabályozások hiányában termé-
szetes módon alakultak ki, amelyet ma szalag-
telkeknek, vagy másnéven „nadrágszíj” telkek-
nek hívunk. A házak jellemzően oldalhatáron álló 
hosszúházak, amelyek oldalhatáron állnak és 
tornáccal vannak ellátva. 

Az épületek legtöbb esetben az utcafronton he-
lyezkednek el, kicsi előkerttel és a telek hátsó irá-
nyába növekedtek, ahogy a családi igények illet-
ve a gazdálkodás megkövetelte. Ez a kép adja a 
történeti karakter jellegzetes utcaképét. Alapelv, 
hogy igazodjuk a környező épületekhez.

Az oldalhatáron fekvő, hosszúkás telkeken fekvő, 
hosszan hátra nyúló beépítés, a családi házak 
sajátja. Az épületek kialakítása követi a dom-
borzati adottságokat, a helyiségek, vagy azok 
ablakai, az udvarra nyílnak, mely udvarokat a 
szomszéd ház tűzfala határolja le.

Ne feledkezzünk el a 
szomszéd felé néző 
homlokzatról sem! 

Alakítsuk ki ízlésesen, 
ötletesen, melyről 

akár egyezthetünk a 
szomszéddal is. 
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MAGASSÁG 

Az épületek magassága az utcakép, a légtér-
arány és a benapozás szempontjából egyaránt 
fontos.
A település ezen részén a földszintes beépítés 
a jellemző. Ha a szomszédos épületek földszin-
tesek, a környezetéből kiemelkedő többszintes 
épület megtöri a harmonikus utcaképet, így a 
város ezen szakaszán különös figyelemet kell 
fordítani az illeszkedés szabályára.
Amennyiben a telekméret megengedi, a 
használat pedig igényli a tetőtér beépítését, 
csak az utcafronttól hátrébb javasolt a térdfal 
megemelése és a tetőablakok elhelyezése. Az 
utcafronton őrizzük meg, vagy állítsuk vissza a 
pálházi házak jellegzetes homlokzatát.  

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA

Pálháza legkorábban kialakult épületeinek tető-
hajlásszöge közel azonos. A történeti szövetbe 
tervezett épületek tetőhajlásszögei az egységes 
utcaképben fontosak, azok ne térjenek el nagy 
mértékben a meglévő házakétól.
Ajánlott tetőhajlásszög: 35° és 45° között
A történeti épületek tetőformája többnyire egy-
szerű, a tetőgerinc fő vonala párhuzamos vagy 
merőleges az utcára. 
A szövetbe tervezett épületek tetőformáját a 
szomszédos házakéhoz hasonló módon alakít-
suk ki.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Épületeink homlokzatát szokás az épület „arcának” nevezni. Ez az az arc, melyet a külvilág is láthat, amely árulkodik, vagy 
éppen elrejti mindazt, ami maga a ház. A ház pedig nem más, mint egy térbeli lehatárolás, egy menedék, mely elválasztja a 
külvilágot a belvilágtól, otthont és védelmet nyújt lakója számára.
Ezen alapvető tulajdons ágán túl egy település szerves része, egy közösség alkotója, egy kor lenyomata, mely árulkodó rész-
letekkel „gesztikulál” a világ felé. Ezért is nagyon fontos, hogy a homlokzatok oly módon legyenek kiképezve, hogy minden 
mozzanatukban méltó és hiteles képet nyújtsanak tulajdonosukról, ugyanakkor gazdagítsák a települést.
Törekedjünk egyedi, értékálló megoldásokra, minőségi anyaghasználatra, ügyeljünk a karbantartásra és a jó minőségű kivi-
telezésre!

Tervező: Dankó Kristóf 
Helyszín: Mór
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HAGYOMÁNY ÉS  
MODERNITÁS
Egy régi parasztház teljes újraértelmezése során 
a archetipikus formát, a mestergerendás fafö-
démet, a háromosztatú elrendezést, a tornácot 
átmentették az új házba is. 
„Az anyagok választásánál a hagyomány és a 
modernitás, a nyerseség és a kifinomultság, az 
illeszkedés és elkülönülés egyensúlyát kerestük. 
Hiteles, erős anyagokat használtunk: nyers be-
tont, fehérre meszelt nyers téglát, sötétre pácolt 
fát, patinázott cinklemezt és sötétszürke kerá-
miacserepet. Kerültük az extra megoldásokat, a 
részleteket a mai, magyar, átlagos építőmesteri 
tudáshoz igazítottuk. Egyszerű, helyénvaló házat 
szerettünk volna.”

Tervező: Álmosdi Árpád
Helyszín: Szolnok
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HOSSZÚ HÁZ
A hosszúkás telkekre szerkesztett hosszú házak koránstem ismeretlenek a magyar lakóházépítészet 
körében. A hagyományos parasztházak térrendszere már nem felel meg egy mai család igényeinek, 
de az anyaghasználat, az alacsony kivitelezési költségek, a logikus térszervezés és a flóra tisztelet-
ben tartása ma is nagyon fontos sarokpontok egy-egy új lakóház tervezésénél. A hosszú alaprajzok, 
hosszú közlekedőket eredményeznek, melyeket pazarló helyek helyett akár gigantikus, ablakokkal 
tűzdelt könyvespolcokká is lehet alakítani, kihasználva az amúgy is megépítendő négyzetmétereket. 
A terek követik a terep lejtését, a privát részeket a közösségi terek követik. 
A ház kitűnő példa a környezetébe jól illeszkedő, az okos és szép, a hagyományos és egyben kortárs 
családi házra.

Építész tervezők: Földes László, Sónicz Péter
Helyszín: Pilisborosjenő



60 | POLGÁRDI

MŰTEREMHÁZ
Tabula rasa - tiszta fehér lapot, vagyis tiszta fehér teret tervezett Kovács 
Péter DLA saját építész irodájának Debrecen egyik legrégibb részén. 
Az épületben a régit az újtól tégla és vasbeton szerkezettel választotta el. 
A ház építészeti alapképlete a rétegződés fenntartása, a régi téglakultúra 
fölött egy új építészeti karakter létrehozása. 

Az épület egy zárt sorú települési szövetbe épült, mégis figyelemre méltó 
példája, miképp lehet a történelmi rétegződést megjeleníteni, a meglévő 
elemekből isnpirálódva létrehozni egy teljesen új, de a környezetéből ihle-
tett rendszert.

Építész tervezők: Kovács Péter
Helyszín: Debrecen
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ÚJRAÉRTELMEZETT 
TRADÍCIÓ

A magyar lelkületű emberek nagyarányú többsé-
ge vágyik parasztházra.
A parasztház utáni vágyakozásunk gyökereként 
megannyi érv sorakoztatható fel. Építészeti 
szempontból - többek között - az évszázadok 
alatt kiforrott jó arányok, a természetes és he-
lyi anyagok használata, a történelmi múlt és a 
településképbe illeszkedés mellett, a rosszul 
sikerült és tájidegen családi házak megjelené-
se bizonyára jelentős szerepet játszott. Fel kell 
azonban ismernünk, hogy a kor emberének igé-
nyei, térhasználata és életmódja nem azonos a 
paraszti életmóddal, így funkcionális értelemben 
a parasztház iránti vágyunkat teljesen újra kell 
értelmezni. 
A bemutatott példa esetében ez maradéktala-
nul megtörtént: a helyi anyagok, hagyományos 
szerkezetek és formák használata mellett a 
tervező újrafogalmazta a szükséges funkciókat 
és szerethető, jól működő, modern funkcionális 
térhasználattal, kortárs köntösben alkotta meg 
az épületet, mely egyszerűsége ellenére kielégíti 
minden vágyunkat.
Törekedjünk az egyszerű, szép, jól használható 
és fenntartható épületek létrehozására, merjünk 
új utakat járni!
Tervező: Kovács D. Barna
Helyszín: Kisdörgicse



62 | POLGÁRDI

A XX. században tovább bővült Polgárdi lakóterülete északi és keleti irányba. Az 
újonnan kiszabályozott területekre jellemző a szabályos téglalap alakú tömbök, így 
az azokat körülhatároló utcák is általában merőlegesen kapcsolódnak egymásba, 
egyenes szabályos utcaképet adva. A vízelvezetés ezen a területen is jellemzően 
árkokkal van megoldva. A telkek formája is más, mint a történeti városrészben. Rö-
videbb és szélesebb telkeket alakítottak ki, amelyeken az új építészeti igényeknek 
megfelelően sok helyen több szintes, sátortetős családi házak jöttek létre. A házak 
általában oldalhatáron állnak, de több helyen megjelennek a szabadon álló beépí-
tések is.

KERTVÁROSI KARAKTER
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TELEPÍTÉS

A kockaházak telekalakításainál a telkek álta-
lában négyzet vagy téglalap alakúak, melyekre 
szabadon álló beépítés a jellemző, meghatáro-
zott oldal- és előkerti méretek betartásával.

Ezek méretéről a Helyi Építési Szabályzat és az 
OTÉK ad tájékoztatást, melyeket mindneképp ve-
gyünk figyelembe.

Új épület építése esetén a telepítéssel illeszked-
jünk a szomszédos házak építési vonalaihoz, 
tartsuk tiszteletben a kialakult homlokzati rend-
szert.

A tervezésre kerülő épület 
éptési helyének kijelölése 

kapcsán mindenképp 
egyeztessünk a helyi 

építési hatóság kompetens 
ügyintézőjével!
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MAGASSÁG 

Az épületek magassága az utcakép, a légtér-
arány és a benapozás szempontjából egyaránt 
fontos.
A település ezen részén jellemzően egy emele-
tes épületek vannak. A meglévő épületek közé 
tervezett új épületek a környező épületek magas-
ságaihoz igazodjanak. 

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA

A kertvárosi részeken található típusházak  te-
tőhajlásszögei és formájuk azonos, sátortetővel 
és az utcára merőleges tengelyú nyeregtetővel 
készültek, így egszéges utcaképet alkotnak. 

A vegyes utcákban és területeken bátran alkal-
mazzunk lapostetőt, de kerüljük a bonyolult tető-
idomok és a manzárdtetők alkalmazását.

Alkalmazzunk egyszerű 
tetőformákat, törekedjünk 
a jó arányok megtalálá-

sára. Kerüljük a „kutyaól” 
ablakok kialakítása, 

helyettük tetősík-ablakokat 
használjunk!
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ÁTALAKÍTOTT KOCKAHÁZ
A „Kádár-kockák” építészeti jelentősége sokkal nagyobb, mint amekkora figyelmet a szakma jelenleg 
tulajdonít neki. A típustervekből született, általában 10x10 m-es házak egy kor lenyomatai, melyek 
az egész országban megtalálhatók, minden település karakterébe be-beszűrődő vagy - akárcsak 
Pálházán - önálló karaktert alkotó jelenségek. A magyar emberek jelentős százaléka él vagy élt ilyen 
házakban, így nagyon fontos, hogy ezzel a kérdéssel jelen kézikönyv is foglalkozzon.

A sátortetős kockaházak külső (és gyakran belső) megjelenésükben egy szigorúan szabályozott, az 
individuumot tiltó és a szabad gondolkodást üldöző kor leképezései, ezáltal építészetileg és esztétika-
ilag alacsony színvonalúak, tehát nem tekinthetőek megőrzésre vagy követésre érdemesnek. Mielőtt 
azonban azt gondolnánk, hogy a helyzet reménytelen, az alábbiakban néhány átalakítási és felújítási 
ötletet, jó megoldást mutatunk be.

Ha a szerkezethez nincs lehetőségünk hozzányúlni, a homlokzati színek, burkolatok és anyagok he-
lyes kiválasztásával, valamint a környezet (kert, előkert, kerítés) gonzdozásával javíthatjuk és szépít-
hetjük az összképet.

A jobb oldali épület építész tervezője: Lukátsovics Zoltán
Helyszín: Dunakeszi

Mindenképp őrizzük meg 
a háromosztatú ablakok 

arányait és osztásait, bízzuk 
építészre az átalakítás meg-

tervezését!
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ÁTALAKÍTOTT 
KOCKAHÁZ

Lécekkel burkolt kiugró tömeg és felvillanó fehér 
foltok jellemzik a Batizi-Pócsi Gergő és Batizi-
Pócsi Péter koncepciója alapján bővített zuglói 
családi házat. Az építészek szabad kezet kaptak 
az épület formálásában, melynek végeredménye 
nemcsak megfelelő életteret biztosít lakóinak, 
hanem építészeti értékkel is bír.

Építész: Batizi-Pócsi Gergő és Batizi-Pócsi Péter
Helyszín: Budapest
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MODERN CSALÁDI OTTHON

A kertvárosi övezetek vegyes képe miatt ezeken a területeken lehetőségünk van a legújabb építészeti 
trendeknek megfelelő, modern épületeket építeni.

Az egyszerű formák akkor mutatnak igazán jól, ha az arányaik, anyagaik és színeik jól megválaszott 
rendszert alkotnak és harmóniát sugároznak. 
A bemutatott épület egy kitűnő pléda arra, miként lehet egy egyszerű tömeget, egyszerű eszközökkel 
igazán széppé és időtállóvá tenni.

Jól látható, hogy a kert, járdák, kapu és a kerítés is tökéletes össhangban van az épülettel, egységet 
alkotnak, így válik teljessé a kompozíció.

Épületeink tervezésénél merjünk új utakat járni, törekedjünk az összes részlet összehangolt megol-
dására, és azok precíz kivitelezésére.

Építész: Tóth László
Helyszín: Budapest



68 | POLGÁRDI

Polgárdi településen találhatóak kísérleti megoldások egyedi, tömbösített lakókör-
nyezet kialakítására. Több ilyen beépítés is található a városban, amelyek, bár tö-
megformálásban eltérnek egymástól, mégis mindegyikük zárványként jelenik meg 
a környező városszövetben, ugyanis egyszerre épültek és nem képezik a város 
szerves részét. Ezen épület-együttesek közös karakteri jellegzetessége, hogy a 
zárványon belüli épületek egyformák és egy időben épültek, így végső formájukat 
az építésük idejében elnyerték. 
Önmagukban különálló képet alkotnak, így nem céljuk az igazodás vagy a bővülés, 
ezért karakterüket is önmagukban kell értelmeznünk.

TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSEK
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TELEPÍTÉS
 település központi területein számos telepszerű-
en épített téglaházat találunk, melyekben jellem-
zően több lakást alakítottak ki. A házak fűrészfo-
gas elrendezésű sorolása, zártsorú és szabadon 
álló beépítéssel is találkozunk.

TÖMEGFORMÁLÁS
A tömegek általában nagyon egyszerű, egytrak-
tusos épületek, néhol a homlokzati traktus kis 
mértékben előre ugrik.

SZINTSZÁM, 
LEGMAGASABB PONT
A telepszerű téglaházak többnyire lapostetős, 
egyemeletes épületek. Az újabb építésű épületek 
alacsony hajlásszögű tetőt kaptak, szintén egy-
emeletesek.
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MAGASSÁG 

Az épületek magassága az utcakép, a légtér-
arány és a benapozás szempontjából egyaránt 
fontos.

A meglévő épületek közé tervezett új épületek a 
környező épületek magasságaihoz igazodjanak. 

TETŐHAJLÁSSZÖG , TETŐFORMA

A telepszerű beépítésekre többnyire a lapostetős 
beépítés a jellemző, de találunk magas- és ala-
csony hajslászörű tetőket is.

Általánosságban elmmondható, hogy olyan te-
tőformát válasszunk, ami nem tér el nagyban a 
környező házak tetőidomainak jellegétől.
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A városban jelentős területet foglalnak el az iparterületek. Ezek nagy területigényük 
miatt a település szélére kerültek, mivel azonban nem volt kijelölve korábban ipari 
park, ezért szétszórva, a település majdnem minden részén megtalálhatóak. Je-
lenlétük hasznos, azonban minőségükben változó képet festenek. Több esetben 
ékszerűen benyúlnak a városszövetbe és mivel karakterükben merőben eltérnek 
a lakóövezetektől  - mind telken belüli elhelyezkedésükben mind pedig tömegfor-
málásukban -, ezért sok helyen disszonáns képet fest a település. Ezen eltérések 
orvoslására többek közt a tudatos növényalkalmazás átmenetet tud képezni.

IPARI KARAKTER
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MÉHÉSZET ÉS MÉZSÖR MANUFAKTÚRA

Visszafogottság, letisztult elegancia, funkcionális formaképzés, környezettudatosság - olyan kulcs-
szavak, melyek mindegyikét felvonultatja az a terv, mely egy méhészet kiszolgáló épületét és mézből 
készített sörök manufaktúráját hozza egy fedél alá.
Döngölt földbetonból, fából, tehát olcsó és könnyen elérhető anyagokból készült, azonban jól hangolt 
részleteinek, arányainak és átgondolt térhasználatának köszönhetően mégis egy nagyon szép épü-
let, mely amellett, hogy hagyományos, mégis összetéveszthetetlenül mai. 
A tornácos ház kitűnő újrértelmezése, melynek megoldásait - megfelelő kivitelezési odafigyelés és 
precizitás mellett - bátran alkalmazzunk új ipari létesítményeink tervezésénél.

Építész tervező: Serfőző Evelin
Helyszín: Gödöllő
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A kézikönyv jelentősége és létjogosultsága leginkább azokon a területeken fokozott, 
amelyek jelenleg beépítetlen, de a jövőben beépítésre szánt belterületi lakóövezetek.

Ezekben az utcákban különösen fontos, hogy az oda építkezni kívánók jól értékeljék 
és mérjék fel, hogy az adott területre mi a leginkább kívánatos arculat, illetve építé-
szeti alkotás. Az üres területeken lehetőség van egy merőben eltérő, kimagasló mi-
nőségű, bátor és újszerű ötlet megvalósítására, ami Polgárdit akár egy építészetileg 
érdekes zarándokhellyé is tehetné.
Érdemes tehát elgondolkozni azon, miképp lehetne vonzóvá tenni a még nem be-
épített területeket, hiszen azzal - hosszú távon - komoly fellendülést érhet el a város.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓTERÜLETEK
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Polgárdi zöldfelületei különleges karaktert adnak a városnak. Nagyon ritka és szép 
példa a Cinca-patak és környéke, ahol egy szervesen kialakult ligetet találunk, 
amely a település gerincét adó Kossuth utca egész vonalán végighúzódik. A patakot 
övező liget nagyon különleges légtérarányt kölcsönöz az utcának és megjelenése 
így unikális Polgárdi utcaképet ad. A liget megtartása és fejlesztése mindenképpen 
javasolt, amely alkalmas lehet az aktív testmozgást és kikapcsolódást keresők szá-
mára is. 
A Május 1. út menti park is fontos találkozási pontja a város lakóinak. Javasolt a két 
liget fejlesztésének összehangolása, így egységes képet adnak a városnak.

A településen található temetők értékes növényállománnyal rendelkeznek. Egy te-
metőt nem szabad eltakarni, hanem megfelelő növényzettel szép temetőkertet lehet 
belőlük kialakítani, amely akár közkert funkciót is betölthet. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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Az eredeti növényzetet jórészt tatárjuharos lösztölgyesek alkották, löszpusztákkal 
váltakozva. Ma már ezek mezőgazdasági területek. Flórája és vegetációja alapján 
egyaránt átmeneti jelleget mutató, középhegység-peremi potenciális erdős sztyep-
terület, mélyebb fekvésű részein lápi- és mocsári vegetációval.

A ma nagyrészt jelentősen degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosí-
tott tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. 

Polgárdi külterültén több helyen találkozhatunk tanyákkal, ahol az ott lakók gazdál-
kodnak. A külterületen szinte sehol nem található összefüggő erdőterület, folyóparti 
erdősávok alkotják a fás élőhelyeket.

SZÁNTÓ

IPARTERÜLETEK

TANYA

KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
- KÜLTERÜLET
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Polgárdi külterületének meghatározó eleme a belterülettől északkeletre található 
Szőlőhegy, ahol kertes mezőgazdasági területek találhatók. 
A terület egyik legszebb épülete a Batthyány vadászkastély, amely ma Idősek Ott-
honaként funkciónál. 
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