
  

 

SZENTLŐRINCKÁTA 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
2017. 



 

Polgármesteri köszöntő 
 

Tisztelt Szentlőrinckátai Polgárok! 

Jelen Kézikönyv célja a település épített örökségének és építészeti karakterének bemutatásán túl a 

tágabb környezet, településarculat megfogalmazása, amely azért is fontos, hogy megőrizhessük az 

identitást és az építészeti hagyományokat, amelyeket a múltból kaptunk.  

A Településképi Arculati Kézikönyv a helyi lakosság, civil szervezetek és szakemberek széleskörű 

bevonásával készült, feladata, hogy felhívja a figyelmét Szentlőrinckáta jelenlegi és jövőbeni 

lakosainak a település épített és természeti környezetének szépségeire, azzal a céllal, hogy 

településünk nyugodt és természetközeli arculata hosszútávon megmaradjon. Ez a cél a jelenlegi 

lakosság igényét is tükrözi. 

A Kézikönyv javaslatok, ajánlások megfogalmazásával teremt lehetőséget az építeni, felújítani 

kívánóknak arra, hogy megismerjék a választási lehetőségeket, akár a tetőformát, akár a kerítést, 

vagy az utcakép alakítását illetően, amelyek a település karakteréhez illeszkednek. 

E szemléletformáló dokumentum tovább bővíthető, alakítható a jövőbeni változások tükrében, ahogy 

a település az idők során szintén alakul és változik.  
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Szentlőrinckáta bemutatása 
 

Szentlőrinckáta Pest megye keleti részén, a 

Hatvani-sík kistáj területén helyezkedik el, 

Budapesttől keletre, mintegy 50 km-re. A táj 

alföldi jellegű, a település közigazgatási 

területén átfolyik a Zagyva és mellékága, a 

Mérges-patak. 

Közlekedési, fekvési szempontból 

Szentlőrinckáta Jász-Nagykun-Szolnok 

megyével rendelkezik kedvezőbb 

kapcsolatokkal. Pest megye felől a 3108 jelű 

úton közelíthető meg, Jász-Nagykun-Szolnok 

megye felől a 3108 és 3109 jelű utak érintik. 

Szomszédos települései Pest megyében 

Tóalmás, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

Jászfényszaru, Pusztamonostor és 

Jászfelsőszentgyörgy. 

Szentlőrinckáta első okleveles említése 1473-

ból ismert. A falu –amely már a középkorban 

templomos község – birtokosai a Kátai, Kókai 

és Galsai családok voltak. A település a török 

hódoltság idején elnéptelenedett. A török idők 

elmúltával sok palóc család költözött vissza, 

1720-ban lakói között 43 magyar háztartást 

írtak össze. A 18. században éltek itt Sőtérek, 

Péterffyek és Laczkovicsok is. A 19. században 

Bedekovichok által épített kastély is állt a 

községben, melyet 1871-ben lebontottak. A 

község belterületének legidősebb utcái a mai 

Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca által 

határolt terület, melynek központi helyén a 

Szent Lőrinc templom áll. 

Szentlőrinckáta gazdasági életében a 

mezőgazdaság volt mindig is a legjelentősebb 

ágazat. Jelentős volt a község eper, 

dohánytermesztése és cukorrépa-ültetvénye.  

Rövid ideig gyapotot és kendert is 

termesztettek. Az 1960-as években a 

termelőszövetkezet kialakítását követően 

kertészetet alapítottak. 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Kezdetben csemegeszőlő termesztés folyt, majd kialakult a ma is elterjedt fóliasátras művelés. 
Főleg paprika, paradicsom, zöldségnövények, sóska, spenót és saláta ültetvények jellemzőek a 
községben, ezen kívül szántóföldi növények termesztése folyik. 
 

  

 
 

 



 

  
A község építészeti karaktere az utóbbi 100 évben átalakult. A nádfedeles, kis ablakos, hosszú téglalap 
alaprajzú parasztházak mára nagyrészt eltűntek, helyükre épültek az 1960-as, 1970-es években a 
magyar falu jelképének számító sátortetős kockaházak, majd a modernebb, több szintes lakóépületek. 

 

  
Az egykori termelőszövetkezet telephelyén napjainkban több, sikeres vállalkozás működik. 

 

A község életében fontosak a hagyományok, ünnepek 
is. Minden évben egy nap a falunapé, valamint 
megrendezik a Paprikafesztivált, ahol kiállítják és 
versenyben is rangsorolják a benevezett terményeket. 
Ősszel szüreti felvonulás és Gesztenyefesztivál, télen 
pedig Adventi vásár és templomi koncertek színesítik a 
helybeliek életét. 
 

 

 

 



 

  

 
 

 
Nyaranta, az évről-évre megrendezésre kerülő alkotótábor ideje alatt művészek, festők, fafaragók dolgoznak és 
tartanak foglalkozásokat, esténként pedig kulturális programok várják a résztvevőket. Az 2017. évi alkotótábor 
során készültek el a nemrég felavatott Hősök terének fa király-szobrai, valamint a faragott padok. 
Testvértelepülésük Gyimesközéplok, amelynek általános iskoláját is támogatja a község. 
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Szentlőrinckáta bemutatása 
Római katolikus templom, kápolna és szentháromság szobor 
 

 
 
Korabeli feljegyzések szerint, Szentlőrinckátának már 1716-ban is volt temploma. Mivel a falu lakossága szinte 
teljes egészében római katolikus vallású, más felekezetek nem építtettek templomot. A község temploma a 
Szentlőrinc utcai római katolikus templom, mely 1929-ben kapta meg ma látható tornyát.  
 
 



 

Szentháromság szobor 

 
 

 

  



 

 

 

  
A régi korok építőanyagaként a fa használata hagyományos a magyar népi építőművészetben. A fa az 
oromzatokon a szellőzést lehetővé tette, ezért a padlástereken, melléképületeken (pl. terménytároló 
helyeken) használták. 
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Védett természeti értékek és tájvédelem 
 

  

 
A szentlőrinckátai tájban mindig is meghatározó szerepet játszott a folyóvizek jelenléte, amelyek 
meghatározzák a település természeti környezetét. Az alapvetően mezőgazdasági termelésből élő 
település számára ökológai és tájképi  szempontból is fontos az ártéri növény- és állatvilág 
megőrzése.  
A településen átfolyó Zagyva és a Mérges-patak ökológiai folyosó szerepet töltenek be, környezetük 
tájképi szempontból védelemre érdemes. A település délnyugati, Tóalmással határos részei –ahol a 
Hajta-patak folyik- a Hajta mente elnevezésű Natura 2000 területhez, az ökológiai hálózat 
magterületeihez és pufferterületeihez sorolhatók. 
A Zagyva mellett épült gát, amely a környező szántóföldeket védi, megváltoztatta az évszázadok 
alatt kialakult ártéri élővilágot, egyben lehetővé tette az ártéri területek szántóföldi művelését, 
amely a korábban hagyományos legeltetéses állattartást váltotta fel.  
Duna-Tisza közi flórajáráshoz tartozó növényállományt lösztölgyesek, tölgykőris-szil ligeterdők, fűz-
nyár ligetek, mocsarak, mocsár- és láprétek, továbbá homoki gyepek, löszpusztagyepek és szikesek 
alkotják. A mezőgazdasági területeken pedig érdekes élőhelyet alkotnak a kisebb kiterjedésű szikes 
tavacskák, néhol csak „vizes gödrök”, amelyek környezetét nádas társulások borítják. 

 

A területhez kapcsolódó fontos élőhelyek a szikes 
sztyeppek és mocsarak, löszgyepek, kékperjés 
láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos 
talajon, kiemelt élőhelytípusok a pannon homoki 
gyepek, valamint az enyves éger és magas kőris 
alkotta ligeterdők. 
A területre jellemző élővilág különleges képviselői 
például a nagy szikibagoly, a lápi póc, a réti csík, a 
vöröshasú unka, valamint a mocsári teknős. 
Közösségi jelentőségű növényfajok közül a kisfészkű 
aszatot és a homoki nőszirmot érdemes kiemelni. 

  



 

4 Eltérő karakterű településrészek 

 

 
 

 



 

Településrészek utcanév szerinti lebontásban 
 
Településközpont terület – ófalu (helyi területi 
védelemmel érintett terület) 
 

 Dózsa György utca 

 Szent Lőrinc utca 

 Arany János utca 

 Kossuth Lajos utca 

 Ady Endre utca 

 Honvéd utca 

 Lopocsi utca 

 Angyal utca 
 

Falusias karakterű terület 
 Zrínyi utca 

 Kertész utca 

 Szabadság utca 

 Toborzó utca 

 Elnök utca 

 Árpád utca 

 Petőfi Sándor utca 

 Dohány utca 

 Martinovics utca 

 György utca 

 Turai utca 

 Attila utca 

 Szél utca 

 Rózsa utca 

 Honvéd utca 

 Liget utca 

 Virág utca 

 Zöldmező utca 

 Kossuth Lajos utca  

 Dózsa György utca  
 
 

Ipari terület 
 

 Dózsa György utca 91-93. 

 

Településközpont terület - Ófalu 
 
Szentlőrinckáta településközponti területe a település legkorábban benépesült utcáit fedi, melyre a település 
hatályos szabályozási terve helyi területi védelmet állapít meg. A Dózsa György utca – Kossuth Lajos utca – 
Honvéd utca által határolt terület szabálytalan utcavezetése jól mutatja az egykori ófalu elhelyezkedését a Szent 
Lőrinc templom körül. A mai településképet a megmaradt paraszti porták és az intézményi épületek határozzák 
meg. A polgármesteri hivatal jellegzetes, 20. század eleji épülete szimmetrikus utcafronti homlokzatú, vörös és 
fehér téglaburkolattal díszített. Az előkertjében a legutóbbi felújítás során parkoló került kialakításra. A 
félköríves kapualj a főbejárat, mely mellett mindkét oldalról nagyméretű, hatosztatú ablak található. A 
polgármesteri hivatalon kívül itt található a templom és a templomkert épületei (parókia), az idősek otthona, a 
takarékszövetkezet és az élelmiszerüzlet épülete, a gyógyszertár, a posta, a faluház és könyvtár. Szentlőrinckáta 
legjelentősebb tere, a Hősök tere a településközpont terület északi részén fekszik. A közelmúltban a tér átalakult, 
az 1848-as, első és második világháborús és 1956-os hősi emlékmű mellett a helyi alkotótáborban készült 
faszobrok kerültek elhelyezésre a térkövesített és füvesített parkban. 
 

A parókia a Szent Lőrinc templom mellett található. 
Évtizedeken át a településen szolgáló plébánosok 
lakhelyéül szolgált. Jelenleg üresen áll, tervezett 
felújítása folyamatban van. A papi teendőket Tóalmás 
plébánosa látja el. A földszintes épület a 20. század 
első felében épült, utcafrontos telepítésű, az Ady 
Endre utcára merőleges fekvésű, később utcával 
párhuzamos szárnyat építettek hozzá. Az ablakai 
kisméretűek és jellegzetes hatosztatúak. A homlokzat 
szürke színűre vakolt. A tető sátortetető, az utcával 
párhuzamos szárny nyeregtetős. 

 



 

 

 



 

 
 

A Hősök tere felújításával a település köztere rendezett, 
kellemes környezetet alakított ki. A hősi emlékműveken és 
szobrokon kívül egységes utcabútorok határozzák meg az 
arculatot. 
 
Szentlőrinckátán számos szobor található. A Hősök terén álló 
hősi emlékművek mellett megemlíthető Laczkovich János 
szobra, aki a településen élő egyik nemesi család 
szentlőrinckátai születésű sarja volt. 
 

 

A Településközpont terület - Ófalu karakterét meghatározó jellemzők: 
 történelmileg kialakult, szabálytalan utcaszerkezet 
 szalagtelkes szerkezet 
 oldalhatáron álló épületek 
 20. század elejéről megmaradt építmények 
 földszintes, földszint+tetőteres épületek, kétszintes épületek 
 nyeregtető, sátortető 
 kerítés, ablak, ajtó-bejáró részletei meghatározóak 



 

A település parasztházaira jellemző a mintás deszka oromzat, az oldaltornác, a díszített tornácoszlop és a két 
darab íves utcafronti ablak. Az épületek nyeregtetősek, tetőfedésnek vörös égetett agyagcserép szolgál. A 
felújított épületeken megőrizték az eredeti homlokzati színt, a fehéret. 
A tornácok fokozatos beépülése során előtető került alkalmazásra, mely az épület szerves része lett, és 
Szentlőrinckáta több parasztházán megfigyelhető. 
 

 
 
A tornácoszlopok kereszmetszete jellemzően négyzet, stílusuk klasszicista jellegű. Díszítésük változó, 
hagyományosan egyszínűek, de Szentlőrinckátán találhatóak színezett oszlopok is.  
 
A tornácok utcafelöli szakasza egyes épületeken zárt, másokon a bejárati ajtó található rajta. Az oszlopok ritmusa 
szabályos, az udvari bejárat nincs hangsúlyozva. 
 

   
 
 

 
A régi parasztházakon kis méretű, általában két vagy háromosztatú ablakok találhatók. Keretük többnyire 
természetes színű, leggyakrabban zöld vagy barna. A kapuk egyszerű fadeszkásak, udvar felőli oldalukon 
merevítéssel. A kerítések lábazata és az oszlopok téglából vagy kőből épültek. Az udvarokon gyakran kerekeskút, 
kemence és melléképületek állnak, melyek stílusa követi a lakóépületét. 

 



 

 

 

  



 

Falusias karakterű terület 
 
A település - legnagyobb része falusias lakóterület, melyen megtalálhatóak a régi parasztházak, az 1960-as 
évektől jellemző sátortetős kockaházak és a modernebb, többszintes lakóházak. A parasztházak főleg az 
idősebb településrészen maradtak fenn. A település és déli része települt be legkésőbb, az utcák 
vonalvezetése egyenes, a telkek szabályos alakúak. Itt főleg későbbi korok lakóházai állnak. A telkek a teljes 
falusias karakterű területen szalagtelkesek, az egyes utcákban található hátsókertek összeérnek, előkertes 
telepítés jellemző. Szentlőrinckáta zárt település, nem jellemző a külterületi kertes művelés, helyette a 
többnyire nagyméretű telkeken fóliasátras művelés folyik. A fóliasátrak szinten minden telken 
megtalálhatóak, legnagyobb méretűek a Zagyva árterén felállított sátrak. Az állattartás nem jelentős, ezért a 
melléképületek száma is alacsony.  
 
A település legkésőbb beépített részein főleg az 1960-as évektől megjelenő kockaházak, illetve földszintes 
vagy földszint + tetőtérbeépítéses lakóházak állnak. Leggyakoribb tetőforma a nyeregtető. Szentlőrinckáta 
déli részén, főleg a Liget, Virág és Zöldmező utcákban az 1960-as, 1970-es években épült kockaházak 
sorakoznak. Az 1980-as, 1990-es évektől épült lakóházak főleg az Attila és Szél utcára jellemzőek. Ezek a 
legkésőbb beépített utcák. Az itt álló lakóépületek többsége nyeregtetős, utcára merőleges tetőgerincű 
földszintes vagy földszint plusz tetőtérbeépítéses. Az utcafronti homlokzaton gyakori az erkély kialakítása. 

  

 
 

 
 

 



 

 
Ipari terület 
 

 
Szentlőrinckáta déli részén került kijelölésre az ipari övezet, melyben több jelentős cég telepedett 
meg. Az itt működő vállalkozások könnyűszerkezetes, a gyártási-szolgáltatási tevékenységüknek 
leginkább megfelelő épületekben végzik tevékenységüket. Az épületek lapostetősek vagy alacsony 
tetőhajlásszögűek. Az irodahelyiségekből és gyártó-összeszerelő üzemből álló részlegek egy épületen 
belül találhatók meg. Az irodák ablakai, nyílászárói egyszerűek, az ablakok műanyagtokosak és egy 
szárnyasak. A színek nem hivalkodóak, nem feltűnőek, leginkább a fehérrel és a szürke árnyalataival 
találkozunk. A terület bekerítése a legegyszerűbb drótkerítés formájában valósult meg. A területen 
belül jelentős az itt dolgozó munkaerő számára fenntartott parkolók száma, a terület legnagyobb 
részben aszfaltozott. Az utcabútorok küzül a fémből készült, fedett kerékpártározók a 
legjelentősebbek. 

 

 

  



 

Erdőterület 
 

 

 
A védett természeti területeken található ligeterdőket 
leszámítva – amelyekről a 3. fejezetben esik szó bővebben –  
gazdasági célú, aránylag kis területen telepített erdők lelhetők 
fel a beépítésre nem szánt területen, amelyek állományát nyár, 
akácfa alkotja. 
 
A vízfolyások menti erdősávok, valamint a mezőgazdasági 
területeket határoló zöldsávok szintén fontos ökológiai 
jelentőséggel bírnak, zöldfolyosóként is, valamint a helyi 
klímára gyakorolt szerepük miatt is. A talaj védelme 
szempontjából javasolt több, háromszintű (gyep-, cserje- és 
lombkoronaszinttel rendelkező). mezővédő erdősáv telepítése, 
a területre jellemző, őshonos fa és cserefajokból kialakítva. 

 

 
 
  



 

Mezőgazdasági terület  
 
A növénytermesztési célú mezőgazdasági területeken egyrészt kalászos szántóföldi növényeket, 
kukoricát, repcét, napraforgót termesztenek nagyobb mennyiségben, településképi és gazdasági 
szempontból is a legjellemzőbbek azonban kertes, fóliasátras területek, ahol főleg paprika, 
paradicsom, eper és primőr zöldségek termesztése folyik. A település fúrt kutakkal jól ellátott, 
ahonnan az öntözés is megoldható. 
A síksági terület jellegzetes tájegysége a kissé -3 méterrel- magasabb „hegyrejáró”, ahonnan rálátás 
nyílik a településre – elnevezését a hosszú, a Gödöllői-dombság irányába futó telkekről kapta. 
Az intenzív mezőgazdasági tevékenység miatt különösen fontos, hogy a termőhely ökológiai 
adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni, amely a technológiai és talajvédelmi 
előírások teljeskörű figyelembe vételével történjen. 
 

  
 

 
 
 
 



 

5 Általános ajánlások - Építészeti útmutató 
 

 
Szentlőrinckáta beépítésre szánt területeire a településkép szempontjából meghatározó, általános 
építészeti ajánlás adható. Az épületek telepítésére, tetőformájára, általánosan a magasságra, a 
homlokzatszínezésre, színek és anyagok alkalmazására, a kerítésekre, a kertekre, az utcákra és a 
terekre, valamint a műszaki berendezésekre, cégérekre, reklámhordozókra vonatkozóan nyújt 
útmutatást az alábbi fejezet, hogy ezek figyelembevétele segítse az egységes településkép 
kialakulását. 
 

Telepítés 
 
A lakóház telken való elhelyezésénél javasolt figyelembe venni a telek adottságait, a 
terepviszonyokat, ahhoz igazodni, nem ajánlott az indokolatlan feltöltés, bevágás. 
Az épület mikrokörnyezetével összhangban történjen az elhelyezés és tájolás. 
A ház előtti előkert méretét szintén az utcában általános módon javasolt kialakítani. 
 

 

 

 

 
 

Javasolt épületmagasság 
 

 

 
 

 

Szentlőrinckáta lakóépületei között 
nincsenek jelentős eltérések az 
épületek magasságban. Többnyire 
földszintes épületek jellemzőek. 
Egyes utcákban magasabb, 
földszint+tetőtér és kétszintes 
épületek is elterjedtek, de a 
váltakozó, bántó épületmagasság 
ugrások nem jellemzőek. 
 
A település arculatát az épületek 
közel azonos magassága nagyban 
befolyásolja, hasonló 
épületmagasság esetén a szemlélő 



 

 
 

 

számára szebb az utcakép.  
 
Az újonnan épülő, esetleg 
felújítandó épületek esetében 
javasolt az utcában jellemző 
szintszámot -földszint vagy földszint 
tetőtér beépítéssel- kialakítani. Az 
átlagosnál magasabb vagy 
alacsonyabb épületek nem 
illeszkednek a településképbe. 
 

Anyaghasználat, homlokzatok, színek 
 

   

   

   
 

Felújítás vagy építés esetén a hagyományos, illetve természetes anyagok használata javasolt (tégla, fa, 
vakolat). A régi épületek homlokzatdíszeinek megőrzése, újépítésű épületek esetében a homlokzatok 
díszítése mészkő, tégla, fa alkalmazásával, ezek kombinációjával, vagy –vakolt falfelület esetén- 
harmonikus színkombináció választásával javasolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőfedés esetén javasolt a természetes alapszínű, agyag-kerámia cserép használata. Újépítésnél és 
felújításnál törekedni kell a mikrokörnyezetben jellemző színű és formájú cserepek alkalmazására.  

  

A település egészére jellemző a 
hagyományos, visszafogott, 
letisztult, nem hivalkodó színek 
alkalmazása az épületeken. Az 
ettől eltérő élénk, rikító színek 



 

 
 

alkalmazása nem javasolt, az 
arculat megbontását 
eredményezi. 
 
A legtöbbet használt homlokzati 
színek a fehér, a halványsárga, a 
halványzöld és a földszínek. Ezek a 
színek harmóniát sugallnak, 
ajánlott alkalmazni őket.  
 

  
 
A színek használata során, mind a tetők, mind a homlokzatok esetén, az utcában előforduló 
jellegzetes színek és azok legfeljebb 3-4 árnyalattal sötétebb vagy világosabb változatának használata 
javasolt. Több szín használata esetén egymással harmonikus egységet alkotó színeket ajánlott 
használni. 

 

Kerítések 
 

A közterületek felé néző kerítések megjelenése jelentősen befolyásolja az utcaképet és 
településképet. A teljesen tömör kerítésekkel határolt utcák zárt, csatorna-szerű hatást 
eredményezhetnek, rontják a térérzetet. 

 A fentiek miatt a településen az áttört kerítések kívánatosak, belátás ellen a kerítés mellé 
telepített, őshonos fajokból kialakított sövény, vagy cserjesor telepítése alkalmazható. 

 A kerítések anyag- és színhasználatánál a természetes (föld-) színek, valamint a szürke, fehér, 
kovácsoltvas kerítés esetén fekete színek használata javasolt, a lakóépület színével való 
összhang megteremtése fontos. 

 anyaghasználatban elsősorban a vas, fa, kő, tégla, anyagok alkalmazása javasolt, a lábazat 
esetén a beton használata is elfogadható. 

 Kerítésként természetes, fás szárú növényekből kialakított térhatároló kiültetés is 
alkalmazható. Térhatároló sövény telepítése esetén a lombhullató cserjefajokat célszerű 
előnyben részesíteni, magasságuk ne érje el a 1,5-2 méteres magasságot. Télen is mutatós, 
tájba illő, a településképet pozitívan befolyásoló sövények kialakítása is lehetséges, 
lomblevelű örökzöldek telepítésével, mint pl. japán kecskerágó (Euonymus japonicus), kerti 
mahónia (Mahonia aquifolium), julián borbolya (Berberis julianee), mirtuszlonc (Lonicera 
nitida). 

 A telken belüli kerítések esetén épített áttört és élő sövénykerítés alkalmazása javasolt. 
 
 

   

   

   



 

 

  
 

 
Kertek 
 
A kertek és lakóépülettel való egységük fontos elemei a településképnek. A településen a kertekbe 
eredetileg– a paraszti udvar folytatásaként – gyümölcsfákat ültettek, konyhakertet alakítottak ki, 
vagy a baromfitartásra szolgált a terület. 
Bár a hagyományos konyhakertek helyett egyre inkább a díszkertek kialakítása jellemző, fontos, hogy 
a táj adottságaihoz illő, őshonos növényfajok alkalmazásával alakítsuk ki a kertet. Kert létrehozásakor 
a következő szempontokra érdemes figyelni: 

 A telek rendezésekor a lehető legtöbb -fás szárú- növényt ajánlott megtartani, csupasz 
telekre telepített növények csak sok év elteltével nyújtanak kellemes látványt 

 Az idős fák megőrzése rendkívül fontos, mivel egy nagy árnyékot adó, szép példány pótlása 
sok időbe telik. 

 Az épület tervezésével párhuzamosan, azzal összhangban szükséges megtervezni a kertet –
lehetőleg szakember bevonásával. 

 Esztétikai és ökológiai szempontból is kívánatos minél több zöldfelületet kialakítani a 
környezetünkben. Javasolt a függőleges térsíkok, falak, pergolák, melléképületek befuttatása 
megfelelően kiválasztott kúszónövényekkel, akár csemegeszőlővel. 

 Burkolt felületek kiválasztásánál törekedjünk a vízáteresztő burkolat alkalmazására (tégla, 
fakocka, terméskő, kavics), hogy az esővíz minél inkább a talajba szivároghasson. 

 Cserje-, vagy sövénytelepítésnél törekedjünk arra, hogy többféle, őshonos, lombhullató és 
lomblevelű örökzöld fajt vegyesen ültessünk egymás mellé. 

 



 

 
 

Utcabútorok 
 

 
 

  

 
  



 

 
Antennák, légkondicionálók és egyéb műszaki berendezések elhelyezése 
 

 

 
A műszaki berendezések az épületek esztétikai 
megjelenését rombolják, ugyanakkor ma már 
elengedhetetlen alkalmazásuk. A műszaki 
berendezéseket mindig egy alárendeltebb, vagy az 
oldalsó vagy a hátsó homlokzaton rögzítsük és az 
építészeti megoldások segítségével takarjuk őket. 
 
Parabolaantennát, légkondicionálók külső egységeit 
ajánlott nem az utcafronton elhelyezni, így 
elősegítve az utcafronti homlokzat és az utcakép 
egységességét. 
A beltérből kivezetett vezetékeket javasolt 
esztétikusan leburkolni.  
 
 
A településen a megújuló energiaforrások 
használata a természeti környezet védelme 
érdekében igen előremutató és támogatandó irány, 
melyet az újonnan épülő és a meglévő épületek 
átépítésénél is ajánlott alkalmazni. Napelemek 
elhelyezésekor, törekedjünk azok egy tömbben, 
tetősíkban való tartására. 
 

 

 

 

 



 

Közterületek településképi 
útmutatója 

 
A ház és a kerítés előtti utcakép 
 
A harmonikus településkép és élhető 
település fontos ismérve, hogy az utcák 
növényzettel megfelelően ellátottak legyenek, 
a településen lehetőleg összefüggő legyen 
zöldfelületi hálózat. Az utcákon, közterületen 
látható növényzet – főleg, ha a település lakói 
ültetik, gondozzák – fontos szerepet játszik az 
emberek életében, nagyban befolyásolja 
lakóhelyükhöz fűződő viszonyukat.  
 
A település közterületein egységes fásítás, 
ahol erre az utcaszélesség miatt nincs 
lehetőség, sövénytelepítés, vagy 
cserjekiültetés javasolt, hogy az összefüggő 
zöldfelületi hálózat a lakott területeken is 
kialakuljon. A növényzet nemcsak vizuális, de 
egészségügyi szempontból is javasolt, mert 
porszűrő, klímajavító hatású, ami főleg a 
száraz, meleg nyarak alkalmával érvényesül. 

A 
házak előtti zöldsáv karbantartása kisebb 

feladat, ha évelőket, alacsonyabb cserjéket 
ültetünk bele, amelyek az évek során szépen 

„összezáródnak”. 

 

 

  



 

 
Közterek, közkertek és egyéb zöldfelületek 
 
Szentlőrinckáta közkertje, a Hősök tere igényesen kialakított, rendezvények, megemlékezések 
tartására alkalmas terület, locsolt gyepfelülettel és egynyári kiültetéssel, azonban zöldfelületi 
szempontból javasolt a területet keretezve fák, cserjék telepítése, őshonos, kis növésű fafajokból (pl. 
virágos gömbkőris, díszalma, madárberkenye). Rendszeres metszéssel javasolható a kislevelű hárs és 
a korai juhar. A legfontosabb őshonos fák és cserjék jegyzékét a településképi rendelet 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 

  
 

Ajánlatos, hogy a közterületek zöldfelületének fejlesztése, alakítása szakember bevonásával 

történjen. 

Egyéb zöldfelületek között kiemelt jelentőségű még a római-katolikus templom kertje. A patak menti 
területeken a meglévő értékes fás növényzet védelme biztosítandó. 
 

  
 
  



 

6 
 

Részletes ajánlások - Építészeti útmutató 
Településközpont terület - ófalu 
 

  

 
 

 
Ezen karakteren belül, megőrzendő az utcák, közök történelmileg kialakult rendszere. A kialakult 
telekszerkezet megőrzendő, ezért ennek érdekében a meglévő telkek tovább nem oszthatók.  
A településközpont terület jellegzetessége, hogy a lakóházak között több intézményi épület is 
helyet kapott. A település már beépült részein az előkert meghatározása tekintetében a kialakult 
állapothoz kell alkalmazkodni, azaz a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két 
telek kialakult beépítését kell figyelembe venni. A település már beépítésre szánt részein, ha az 
adott telek környezetében nincs kialakult beépítés, az előkert mélysége 5 méter. Középületek 
telepítésénél, felújításánál ajánlott a karakterbe történő illesztésük. A tetőforma megválasztásakor 
javasolt a magastető alkalmazása, mely illeszkedik a kialakult karakterhez. Az intézményi épületek 
előtt a funkciónak megfelelően parkoló létesítésére is gondolni kell. 
Telekösszevonás csak a HÉSZ által meghatározott módon, a telekhatárok eltolása nélkül 
alkalmazható. 
 
Homlokzatkialakítás 
 
Új épület építésekor javasolt a korábban bemutatott népi építészeti stílusjegyek közül a 
homlokzatdíszítések utalásszerű visszahozása, a faanyag alkalmazása, a hagyományos épületek 
homlokzatszerkesztési arányainak megtartása, a korábban használt díszítő motívum jelzésszerű 
alkalmazása. 
 



 

Beépítési mód 

  
A lakóépületek csak oldalhatáron helyezhetők el a kialakult fésűs beépítéssel. Az épületek bővítése 
az épület mögött, az oldalhatár mentén hosszirányban történhet. Ha a telekszélesség lehetővé 
teszi, az épületek bővítése udvari keresztszárnnyal is létesíthető, az utcai homlokzattól legalább 5 
m-rel hátrahúzva, de csak abban az esetben, ha a szomszédos telekhatár felé a szükséges 
tűztávolság biztosítható. A keresztszárny szélessége a főépület (meglévő épület) szélességét nem 
haladhatja meg és csak azzal azonos hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető. 
 
A kialakult karakter megőrzése érdekében új építés, bővítés vagy felújítás esetén az alábbi 
építészeti elemeket figyelembe kell venni: 
 

a) a párkány magasságát, kiülését, folyamatosságát: 
A településrészen a földszintes épületek jellemzőek, a régebbi épületek párkánymagassága a 
mai méretektől eltérően alacsonyabb. Ajánlott a kialakult állapothoz képesti maximum 0,5 
méter párkánymagasság-eltérés betartása.  
 
b) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét: 
A kialakult tetőforma a nyeregtető, csapott nyeregtető, melynek megtartása javasolt. A 
tetőhajlásszög közel egységes, javasolt a 35-45° megtartása.  

 
c) a tetőfelépítmények jellegét, arányát, 
 
A tetőfelépítmények a régi parasztházakon deszkaszerkezetűek, a padlástér nincs beépítve. 
Javasolt a kialakult állapot megtartása. 
 
d) a homlokzatok plasztikusságát, architektúráját, 
Az eredeti állapotban fennmaradt vagy felújított parasztházak példáját követve felújításkor 
ajánlott a deszkaoromzatok architektúráját, a két kicsi szellőzőablakot és a közöttük lévő 
faragott díszítő elemeket megtartani. 
 

  



 

 
 

 
 

e) a tömegképzés jellegét: 
Az épületek (lakóházak, intézményi épületek) a legtöbb esetben egyszerű tömegűek. Ahhoz, 
hogy az utcafronti homlokzat, tetőhajlásszög, épületmagasság egységes maradjon, ajánlott a 
kialakult épületszélesség megtartása. 
 
f) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez viszonyított arányát: 
A parasztházak utcafronti homlokzatán egy vagy két ablak található. A korábbi két kicsi ablakot 
a későbbi korok egy nagyobb nyílászáróval helyettesítették. Amennyiben az eredeti 
ablakkiosztás található meg, javasolt annak megtartása. A kisméretű ablakok többnyire három- 
vagy négyosztatúak, fa tokosak, egyes változataik kifelé nyíló pallótokosak. Zsalugáter 
használata jellemző a településközpont karakterre, ajánlott felújítás esetén alkalmazni. 
Intézményi épületen többosztatú, nagyméretű ablakok jellemzőek, melyek megtartása szintén 
javasolt. Új építésnél a kialakult ablakméret és homlokzathoz viszonyított arány megtartása 
ajánlott. Nem javasolt redőnytok külső elhelyezése. 
 
 
 
 

  



 

  
 

g) az anyaghasználatot (homlokzatképzés, héjazat, kerítés, nyílászárók), 
A településrészen vakolt homlokzatok, az eredeti állapothoz közelítő parasztházakon deszka 
oromzatok jellemzőek. Megtartásuk felújítás esetén is ajánlott. Vakolt homlokzat esetén, új 
építésnél ajánlott simított felületet kialakítani kapart, dörzsölt, szórt felület helyett. 

 
h) az utcai kerítések megoldását. 
Az ófalu utcai kerítései hagyományosan fa deszkakerítések voltak. A fa anyagában szebben 
öregszik, ezért javasolható inkább a használata és korhűbben visszaadja az eredeti parasztházi 
környezetet. Minden esetben javasolt a lábazat színén kívül egyetlen szín alkalmazása. A 
lábazat anyaga lehetőleg beton vagy terméskő legyen. 
 

 
 



 

 

Falusias karakterű terület 
 
Szentlőrinckáta belterületén található lakóterületen nagyrészt előkertes telepítés és oldalhatáron álló 
beépítési mód jellemző, melyet az egységes karakter megőrzése érdekében ajánlott betartani. 
Morfológiailag szalagtelkes településrész, a keskeny telkeken keskeny előkert, hosszabb hátsókert 
alakult ki. A már beépült részeken az előkert meghatározása tekintetében a kialakult állapothoz kell 
alkalmazkodni.  
 

  

 
 

 
 
 

 
  



 

Javasolt tetőformák 
 

  

 
 

  
 
A lakóépületeken kizárólag magastető létesíthető. A lakóépületek tetőkialakításánál a tető 
hajlásszöge 30-45º között választható meg a szomszédos beépítéshez igazodva. 
 
A tetőformák hajlásszögének kialakítása során törekedni kell az utcában jellemzően előforduló 
tetőhajlásszög alkalmazására. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező 
épületek nem illeszkednek a község településképébe. 
 
 

 

  



 

Ipari terület 
 
Ipari területen elsősorban a funkció határozza meg az építmények jellegzetességeit. Mivel ezek a 
területek átmenetet képeznek a lakóterület és a természeti környezet között, különösen fontos a 
tájba illeszkedésük megoldása. A gazdasági területek épületei és építményei funkciójukból adódóan 
(főként gyártás, raktározás) nagyobb alapterületet és építménymagasságot igényelnek. Ha a 
gazdasági terület egyéb, nem gazdasági övezeti telekkel határos, akkor a szomszédos telkek felé, a 
gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes 
védő zöld sávot kell kialakítani, a HÉSZ előírásokban meghatározott minimális szélességben. 
 

  
 
Javasolt tetőformák 
 

A kialakult állapotnak megfelelően, a nagy alapterületű, csarnokszerű épületek esetében a lapostetős 
kialakítást ajánlott alkalmazni. Ha több funkció különböző épületekben kap helyet, ajánlott a 
fogadóépületet a falusias karakterben meghatározott jellemzőkkel kialakítani. 

 
Javasolt színek 
  
Az épületek burkolása csak természetes hatású anyaggal alakítható ki. A színek használata során 
is törekedni kell a természetességre, de a kialakult világos színek (pl. fehér) alkalmazása is 
ajánlott. A rikító, csillogó, természetességet mellőző színek használata nem javasolt. 

  



 

Mezőgazdasági karakterű terület 
 
A helyi építési szabályzat megkülönböztet korlátozott használatú általános mezőgazdasági övezetet, 

amely beépítésre nem szánt terület; farmgazdasági általános mezőgazdasági övezetet és kertes 

mezőgazdasági övezetet. 

A farmgazdasági általános mezőgazdasági övezetben csak mezőgazdasági termelés, 

növénytermesztéshez vagy állattartáshoz közvetlenül kapcsolódó agrárturizmust kiszolgáló 

építmények, illetve az OTÉK-ban és a helyi építési szabályzatban meghatározott általános építési 

feltételek teljesülése esetén lakóépület építhető. Kertes mezőgazdasági övezetben csak 

mezőgazdasági termelés építményei helyezhetők el. 

Beépítési mód 
 
Kizárólag szabadon álló beépítési mód megengedett a mezőgazdasági területeken. 
 

  
 
 

Javasolt tetőformák 
 
Az épületek csak magastetős kialakításúak lehetnek, javasolt a nyeregtető alkalmazása. A tető 

tetőhajlásszöge 20-45 fok közötti lehet, melyet a HÉSZ részletes szabályozása övezetekre bontva 

rögzít. Nem javasolt az összetett tetőformák alkalmazása. 

Javasolt színek 
 

  
  

Az épületek burkolása csak természetes hatású anyaggal alakítható ki. A színek használata során 
is törekedni kell a természetességre, használjunk fehér, törtfehér, halványsárga, halvány barna 
árnyalatokat. 

 
 



 

7 Jó példák 
 

Kerítések, kertek, zöldfelületek, utcakép 
 

 

 

  
A kerítések kialakításánál törekedjünk a 
természetességre! A fém hűvösséget, a fa 
melegséget sugároz. A deszkakerítések 
sokféleképpen kialakíthatók, akár áttört, 
akár zárt kerítés létrehozása a cél. 

 
 
 

Nyílászárók 
 

 

 

  
 

 
 
A nyílászárók felújításánál jó ötlet 
eredeti formákhoz, arányokhoz 
igazodni. Egy új ablak kialakítása az 
épületet idegenné, diszharmonikussá 
tehet. Árnyékolókéntbátran 
használjunk zsalugátert. Az egyedi 
ablakok tervezése során 
visszanyúlhatunk a korábbi korok 
formai megoldásaihoz. 

  
 



 

 
Homlokzatok, homlokzati elemek 
 

 

 
 
A régi parasztházak homlokzati arányait a két kisméretű 
ablak és a tornácajtó határozza meg. Pozitívum, hogy az 
utcafronti homlokzaton nincsenek műszaki 
berendezések. Jó példa az eredetei tornácoszlopok 
megtartása és az egyedi díszítéseik megőrzése. Új 
építésnél kerüljük az összetett tetőformákat és a 
környezethez képest indokolatlanul nagy alapterületet. 

 



 

 

 

  
  



 

Részletek 

 
Életünkre és környezetünkre a mindennapok szépségei pozitív hatással bírnak, ezért fontos, hogy odafigyeljünk az 
apró részletekre is, amelyek körülvesznek minket. Ezek lehetnek: egy szép csengő, egy ablakból leomló virág, vagy 
akár egy virágzó üde színfolt a ház előtt. 
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