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KÖSZÖNTŐ 
 
 
 
 
 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Építeni szándékozók és Érdeklődők!  

 
Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült Halásztelek Településképi Arculati Kézikönyve, amelyben 

lényegre törő módon összefoglalásra került a  város jelene, múltja és jövője, átgondolásra került a település 
jövőbeni építészeti, városépítészeti arculata. Mindez olvasmányos, de rövid, az eligazodást segítő 
formában valósult meg.  

Egy fiatal településről van szó, ezért az arculatot szabályos utcavezetés határozza meg, de ettől még 
felelős környezeti és építészeti tervezés kívánatos, a városunk identitásának átörökítése pedig elsődleges 
feladat, mert a minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. 

A könyv azzal a céllal jött létre, hogy az építkezni kívánók számára segítséget nyújtson és olyan példák 
és egyértelmű magyarázatok segítsék az építkezni vágyókat, amelyekkel könnyen eligazodik, és a 
produktum olyan lesz, amivel mind ő maga, mind pedig a környezete meg van elégedve. 

 
 

 

                                                                                                                                  Szentgyörgyi József 

Halásztelek Város Polgármestere 
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BEVEZETÉS 
A település összességét a természeti és az épített környezet, valamint a lakosság harmóniája határozza meg. Az arculati kézikönyv a tervezők és 

tervezni vágyók számára készült, helyet adva a közösség helyi identitásának építészeti megnyilvánulás formájában. A település sajátos, egyedi arcát, 

különösen pedig védendő értékeiket mutatja be. Az építkezés, bontás, illetve átépítés bizonyos esetekben hatással van a település szövetére, ezért a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a megfogalmazható cél egy olyan kézikönyv , amely a jövőben irányadó lesz a település 

arculati és építészeti döntéseivel kapcsolatban. 
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Rendkívül fontos, hogy az önazonosságunkat kifejező 

objektumok és egyéb értékek fennmaradását egyfajta érték-

leltárhoz kössük, valamint az apró részletek védelmére is 

hangsúlyt fektessünk, amelyek összességükben adják ki az 

arculati jellemzőket. Lényegesnek tartjuk, hogy mindez egy 

közösségi esztétikai vélemény-lenyomatként jelenjen meg. 

Jelen dokumentum az összegyűjtött elvárásokat 

rendszerezett, közérthető formában tartalmazza a 

felhasználók számára, térképmellékleteivel egyértelmű érték 

katasztert képez, és korlenyomat is egyben.  

A kézikönyvben megjelenő színes fényképek a település 

jelenlegi állapotát és meglévő értékeit mutatják be, míg a 

fekete-fehérek az elmúlt idők emlékeit őrzik. 

 

 

 

 
Bemutatjuk továbbá az építészeti értékeket és segítünk, hogy 

az olvasó olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, ízléssel viszi tovább a hagyományokat. A 
kézikönyv az értékek teljes körű leírására nem alkalmas, ugyanakkor pillanatképet ad a város építészetének 2017-es állapotára és bemutatja, hogy 
melyek a kívánatos jövőbeli irányok. Az arculati kézikönyv nem kívánja megkötni a tervezők kezét, csak javaslatokat tesz. 
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HALÁSZTELEK BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKATASZTER 
 

Halásztelek a Csepel-sziget dinamikusan fejlődő települése, a főváros déli agglomerációjának fontos része. A sziget északi területének városa az 5101. 

számú II. Rákóczi Ferenc út mentén található. Keletről Szigetszentmiklós, északról a lakihegyi rádióállomás (Szigetszentmiklós-Lakihegy), dél felől a Tököli 

Repülőtér (Tököl közigazgatási területe), míg nyugat felől a Duna folyam (1627 – 1631 folyamkilométer) határolja. 

Az M0 autópálya halásztelki csomópontjából (Szigetszentmiklós-Lakihegy) és szigetszentmiklósi csomópontjából; Csepelről a II. Rákóczi Ferenc útról, 

illetve a Gerincútról közelíthető meg. 

Halásztelek 1950. március 1-én alakult önálló településsé és 1951. május 23-án kapta meg a Halásztelek nevet. Korábban Herminamajor néven Tököl 

északi külterületi része volt. 2008. július 1-én nyilvánították várossá a korábban nagyközség besorolású települést.  

Halásztelek területe természetes állapotú ártér volt az árvízvédelmi mű megépítéséig. Alapkőzetét és talaját az határozza meg, hogy a Duna által lerakott 

kavicsrétegre futóhomok és öntéstalaj települt. A területen a Duna közelsége miatt főként a halászat és az öntözéses mezőgazdaság volt a jellemző a 

XIX század végéig.  

A déli Halászkunyhó puszta egyetlen épülete egy halászkalyiba volt, amely a 18-19. században a terület meghatározó tájékozódási pontja lehetett, és 

városunk neve is innen eredeztethető. A part morfológiáját a természet és részben az ember alakította. Az 1800-as években nagyméretű uszályokról 

kőgátakat építettek a Dunába, amelyek meghatározóak a parti terület alakulásában. Ezek a kőgátak szabják meg azóta is a hordalék lerakodását.Az egyik 

ilyen gátnak köszönheti a Csala-sziget is a létrejöttét. A Lakihegyen ma is Komp utcának nevezett földút Duna parti részénél kompátkelőhely volt, 

amelynek szemközti kikötője a nagytétényi kastélynál található. Mvel itt futott a Balatonhoz vezető országút, a komp utcán a gát mellett egy népszerű 

halászcsárda nyílt gémeskúttal és egy kisebb gazdasággal. Ez a hely tartozott akkortájt a környék legforgalmasabb átkelőhelyei közé. 

 

 . 
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Épületek ezen kívül 1872-1884-ben a mai Hold utcánál, ettől északra a Balla tanyán, a mai Kisgyár utcában, illetve a gazdasági központnak helyet adó 

Jóska major elnevezésű dombon (ma Szent László tér), a Duna-parti Papp Móricz pusztán (később Gyökérpuszta) és a déli részen található Jóska major 

elnevezésű gazdasági területen, valamint a mai Bólyai János és László utca környékén voltak. A délen található Jóska major esetében az istállók még ma 

is állnak. A déli részen lévő szőlészet idővel elkezdett bebokrosodni, míg a mellette lévő Prike pusztán valószínűleg legeltettek.  

Egy korabeli térképen megjelenik néhány mai utcánk, bár még nagyrészt fasorral szegélyezett névtelen majorsági földútként. A későbbi utcák nagy 

részét már ekkor tervrajzra vezették, ugyan nevet nem javasoltak nekik. Városunk ennek köszönheti mai szabályos településszerkezetét. Első ma is 

meglévő utcánk a Diófasor volt, ami a főúttól (mai II. Rákóczi Ferenc út) egészen a Duna-partig tartott. Nevét az utat két oldalról szegélyező diófákról 

kapta. A fák leszármazottai az utca II. Rákóczi Ferenc úti végének déli oldalán, illetve a régi játszótéren lelhetők fel. A mai Diófasor utcának a vízmű 

terület határát képező fasorral való találkozásánál régen gémeskút állt. Az utca déli oldalán a térképek szerint állattartó gazdálkodást folytattak. Az 

állattartó telepek maradványai a repülőtér területén és az utca déli oldalán a Barátság utca magasságában máig működnek. 

 A Béke utca elődje is a főutat kötötte össze a Dunával, tőle északra a mai Bethlen Gábor utcának csak a Jóska Majorba vezető első szakasza volt meg. 

A mai Kisgyár utca szintén a partig vezetett, két oldalról fasor szegélyezte. A Katona József és az Ilona (korábban Savanyító) utca magasságában is 

összekötötte a főutat a Dunával egy-egy földút, utóbbinak a végében, a Papp Móricz pusztán épületek álltak a parton. Az Akácos út elődje is létezett 

már, és a Diófasor utcától délre, a mai repülőtér területén még egy fasor mellett haladó földút húzódott a partig. Az ezekre merőleges utcák 

elhelyezkedése sokat változott. Kivétel az Arany János utca és a Megyedűlő út.  

Az 1880-as évek elején vásárlással Wahrmann Ernő földbirtokos nagyobb birtokot 

alakított ki itt, és annak központját nővére tiszteletére Hermina-majornak nevezte el. 

Wahrmann Ernő haladó gondolkodású emberként a Dunán egy vízművet létesített. Papp 

Móric vízparti rétjétől (ekkor már Gyökérpusztának hívták) délebbre a Duna vizét 

átemelő szivattyúházat, hozzá csatornahálózatot épített ki elzárókkal, zsilipekkel, 

merőlegesen a gátra, azon keresztül öntözhetővé tette a területet. Az 1890-es években 

kastélyt építtetett. A késő barokk jegyeket hordozó eklektikus épület földszintjén 

fogadóterek és tágas bálterem várta a vendégeket, a manzárdszinten pedig lakószobákat 

alakítottak ki. A főbejáratával szemben egy – a főbejárat felé U alakban nyitott – 

gazdasági épületegyüttest is kialakítottak a század végéig. 

 A kastélytól délre, a mai Kisgyár utca vonaláig pompás kastélykert húzódott. A parkban 

szökőkút csobogott, romantikus ösvények, virágágyások kanyarogtak a díszfák alatt.  
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A főút (ma II. Rákóczi Ferenc út) keleti oldalán (a mai Hold utcánál) klasszicista stílusban kúriát építettek, amelyet gyümölcsliget vett körül. Az épület 

ma is áll. A déli állattartó gazdasághoz hasonló főépületet építettek, ma a repülőtér kerítésénél, jelentősen átépítve bukkanunk rá. 

A Duna partján is felépült egy kúria (archív felvétel), amely már a Malonyay tulajdonú 

kastély nyaralójaként funkcionált (Holakovszky 2010). Az északi területen a Korbuly család 

építtetett egy másik, később, a II. világháború végén lerombolt kúriát, melynek szökőkútja 

a mai napig fellelhető. 

Az 1910-es évek elején összesen 208-an laktak itt, a házak szellősen fordultak elő a 

mezőgazdasági területek, homokos puszták, rétek és szőlészetek között. Városunk mai 

közigazgatási területén akkor a Hermina major, Pesti úti kültelek, Gyökérpuszta, 

Halászkunyhó puszta és Prikatelep nevű részek voltak megtalálhatók. A terület északi része 

bekapcsolódott a főváros tejellátásába, nagyjából 100 tehenet tartottak itt. A délen (ma a 

repülőtér mellett) megtalálható kúria a húszas években szerkezeti átalakításokon ment keresztül. Belső terét átépítették, tetőszerkezetét lecserélték, 

homlokzata leegyszerűsödött. 

1920-ban már 254-en lakták a területet. A Kerekes-telepen már modern, szélkerekes áramfejlesztő üzemelt. A Malonyay kastélyhoz ekkor 55 hold legelő, 

69 hold szőlő, 30 hold erdő és 377 hold egyéb terület tartozott. Az 1930-as években a mai Szent László tér és környéke mezőgazdasági és állattartó 

központ volt. A világháború gyorsuló betelepülést, megnövekedett számú építkezéseket, majd a bombázások pusztítását hozta magával (Bakó G. 2010). 

A katonai üzem felépülése megerősítette a későbbi település ketté tagoltságát, mivel korábban csak a barackos és a kastélypark választotta el a felső és 

az alsó telepet. A háború végén az orosz hadsereg beszállásolta katonáit a nevezetes épületekbe, akik a belső berendezéseket elvitték, eltüzelték, több 

épületet – például a Korbuly kúriát - fel is robbantottak. Az újjáépítés és a gyors fejlődés korszakában, az önálló településsé válás után az egyes 

településrészek eltérően fejlődtek. Ezeket, és a háború utáni korszak fontosabb momentumait az általános településkép, településkarakter fejezet 

mutatja be részletesen. 
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Általános településkép, településkarakter 

Halásztelek minimális külterülettel rendelkező település. Belterületi részei sakktáblaszerű utcavezetésével tervezett, városias ill. polgárosodó képet 

mutatnak. Az utcahálózat kevés kivétellel a II. Rákóczi Ferenc útra rendezett, azzal párhuzamos, ill. merőleges. Az utcák vezetésénél Tököl-Budapest a 

fő közlekedési irány és a belső utcaalakítás a sík tereppel függ össze, ami a derékszögű utcavezetést lehetővé tette. A sík, alig pár méteres szintkülönbség 

lehetővé tette egy igen homogén utcaszerkezet létrejöttét, nincs olyan terület, ahonnan a város belátható lenne, ahogyan belvízes terület és meredek 

útszakasz is csak a déli részen, illetve az Arany János utcában található. A téglalap alakú telkek itt-ott kisebb kanyarokkal hosszú utcákra fűződnek fel.  

Halásztelek terület-felhasználását, településszerkezetét a természeti- és gazdasági, földrajzi, táji- és történeti adottságai nagymértékben 

meghatározták. A település nagy része vízbázis, nagykiterjedésű nyugati területe a vízbázis külső védőterülete, és az ilyen besorolású, országos 

védettséget élvező területeket óvják a nem a vízkivételt szolgáló létesítmények elhelyezésétől és minden olyan tevékenység végzésétől, melynek 

következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 

napon belül le nem bomló) szennyező anyag vagy élőlény kerülhet. Ezért az 1. térképen 

jelölt területen építkezni, és ott engedély nélkül tartózkodni nem lehet. Ilyen módon a 

térképen kék színnel jelölt terület mind építésügyi, mind gazdálkodási szempontból 

kiesik, látogatása is az Önkormányzatnál igényelhető vízmű engedélyhez kötött.  

A nyugati külterület 

A védettséget élvező parti sáv több részre tagolódik. A folyó partján 10 méteres sávot 
szabadon tartanak az esetleges jeges ár levonulását elősegítendő, valamint a 
medermérések, a partbiztosítási művek építése, a karbantartási és esetleges védelmi 
munkák érdekében. A középső sáv (nagyvíz levonulási sáv) a rét és gyepgazdálkodás 
folytatásának kedvez. A töltés menti sáv két részre tagolódik: a töltés vízoldali 10 
méteres sávja alkotja a biztonsági sávot, amelyet rendszeresen kezelnek. Ez olyan 
felvonulási terület, ahol nem lehetnek építmények, nem ültethetők fák és cserjék, és 
nem használható ideiglenes tárolásra sem. A további 80 méteres sávban olyan erdőt 
kell telepíteni, amely védi a töltést a hullámveréstől, például tölgyesek, nyarasok, 
füzesek. A védelmi erdősáv után gazdasági utat találunk, majd széles, 
erdőrezervátumnak kijelölt terület következik, a település megfelelő tisztaságú 
levegőjét biztosítandó.  
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Halásztelek hullámtere tehát a következő zónákra tagolódik: a) Vízparti eljárást és a jég lezajlását biztosító ~10 m széles sáv, amelynek tisztítása az 

árvízveszélyes szakaszokon indokolt. b) Galériaerdő 100-240 m szélességben. Olyan természetes, a potenciális vegetációnak megfelelő, gyakori 

vízborítottságú  puhafás erdő, amelyre ezen a területen a fűz és nyár dominanciája jellemző. c) A kutak nyílt felvonulási területe, amely kaszálóként is 

hasznosul. Szélessége 30-tól 135 méterig terjed. d) Gazdasági erdő, átlagosan 130 m szélességben. e) Városökológiai szempontrendszer alapján 

megtervezett, erdőrezervátum létrehozását célzó, a potenciális természetes vegetációnak megfelelő keményfás, kocsányos tölgy (Quercus robur) 

dominanciájú tervezett ültetvénynek kijelölt, átlagosan 300 m szélességű sáv. f) Nagyjából 40 m szélességű töltésvédelmi és rekreációs célú erdősáv. g) 

Az árvízvédelmi töltés felvonulási területe, amelynek hullámtéri védőterülete és mentet oldali védőterülete is 10 m.  
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ÖRÖKSÉGÜNK A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, 
MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 
 

A Halásztelekre jellemző városkép, egyedi vonások és hangulat ismertetése szükséges azon elvárások megfogalmazásához, amelyek biztosítják a 

környezetbe és hagyományokhoz illeszkedő építést és településfejlődést. Meg kell határozni azokat a településképi, településszerkezeti sajátosságokat 

és építészeti elemeket, amelyek fenntartásával és átörökítésével a város karakterét meg lehet őrizni.  A korábbi építészeti emlékek eltűnése olyan 

veszteség, amelyek pótlása archaizáló épületek tervezésével és hamisítással nem pótolható. A védett és a védelmet nem élvező örökségi elemek 

fennmaradásához tudatosítanunk kell azok jelentőségét. A fenntartható fejlődés kizárólag a hagyományokat megőrző, illetve az ökológiai értelemben 

is tudatos fejlesztésekkel érhető el. A rendelkezésre álló adottságok és az adott épületállomány meghatározó az új építészeti produktumok 

szempontjából. 

A városok épített örökségét általában az országos vagy helyi védettségű épületek reprezentálják. Mivel Halásztelken ezidáig ilyen védettségeket a 

Malonyay kastélyon kívül nem élveznek épületek, időrendben mutatjuk be a város épített örökségét.  
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Örökség 

A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők gyűjteményes leírása 

nélkülözhetetlen a fennmaradt értékek megismeréséhez és az identitásunk megőrzése érdekében. A fejezet elsődleges célja a legjellegzetesebb 

fennmaradt értékek fényképes dokumentálása az elhelyezkedés pontos meghatározásával és az értékek rövid leírásával. 

 

Épített örökség 

 

A Kisgyár utca végén a Duna partján található romok a Wahrmann féle 

1880-as években létesített vízkivételi mű maradványai. A történelmi 

jelentőségű, és műszaki szempontból is ritkaságnak számító vízművet 

a második világháború végén orosz katonák felrobbantották, ám 

annak tömege a mai napig jó állapotban fennmaradt, szerkezete 

átlátható. Romjai a Kisgyár utca Duna parti végének déli oldalán 

találhatóak, a csatornarendszer töltését zárják le. EOV koordinátái: 

643802.86472, 225285.80203   WGS84 koordinátái:  47° 22′ 19″ N 18° 

57′ 59″ E  (18.96651, 47.37182). 
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A Kisgyár utca gát és Duna közötti szakaszának növényzettel borított déli oldalán a Duna irányában emelkedő töltésre, a tetején U alakú vájatra lehetünk 

figyelmesek. Ez az az 1800-as évek második felében létesült öntözőrendszer főágának maradványa, amely a Wahrmann féle vízkivételi műig emelkedik. 

Az 1800-as évek Duna menti öntözéstechnikájának utolsó hírmondója két szakaszon kivételesen jó állapotban marad fenn.  

Az első szakasz végpontjainak koordinátái: EOV 643803.00137, 225281.70939   WGS84: 47° 22′ 18″ N 18° 57′ 59″ E (18.96652, 47.37178) - től EOV 

643846.21273, 225246.52604 ; WGS84 47° 22′ 17″ N 18° 58′ 2″ E (18.96709, 47.37147)-ig. A második szakasz végpontjainak koordinátái: EOV 
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643893.47816, 225211.94407 ; WGS84 47° 22′ 16″ N 18° 58′ 4″ E (18.96772, 47.37116)-tól, EOV: 644014.60363, 225121.34251 ; WGS84 47° 22′ 13″ N 

18° 58′ 10″ E (18.96932, 47.37034)-ig. 

A Malonyay kastélyt eredetileg Wahrmann Ernő építtette. A klasszicizáló késő 

barokk jegyeket hordozó eklektikus épület manzárd tetővel rendelkezik, eredetileg 

egy szintes volt (a belső födém a XX. század második felében létesült), hat külső 

lépcsős, teraszos, citromsárga épület. A kastélyhoz U alakú melléképület tartozott, 

amelyet eredetileg versenylovak istállójának építettek, majd a Malonyay család 

idejében cselédlakásokat létesítettek benne. Az összekötő szakaszt bombatalálat 

érte a II. világháborúban, és azt nem újították fel. A kastélyhoz nagy kiterjedésű kert 

tartozott (a mai Kisgyár utca, Új utca, Nap utca közötti terület), benne díszkúttal. A 

kastély parkjában található hatalmas nyárfák nem papírnyarak, védelemre érdemes 

ősfák. Az épületegyüttest 2005-ben újították fel.  

Az épület és parkjának fennmaradt része a II. Rákóczi Ferenc út 68. szám alatt 

található. EOV koordinátái: 645421.13079, 224258.54155 ;  

WGS84 koordinátái: 47° 21′ 45″ N 18° 59′ 17″ E (18.98795, 47.36259). 
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A Malonyay család a ma is jó állapotú II. Rákóczi Ferenc úti kastélyához egy Duna parti kúriát 

építtetett a mai Ilona utca vízparti folytatásánál. A kúria dombra épült, elnyújtott, egyszintes 

épület volt. Négy dór oszlopos, tümpanonos homlokzattal és lépcsősorral nézett a vízre, míg 

hosszú oldalán oszlopcsarnok volt. Csónakleeresztő, külső pince és kút tartozott hozzá. 

Kertjében hatalmas napóra volt. Istálló és szérűs kert is tartozott hozzá. A bolthajtásos pincét 

az 1942-es nagy jeges árvíz elradírozta. A kúriát és tartozékait a II. világháború utolsó hónapjai 

megtépázták, később a vízmű bontotta el. Emlékét ma egy saroktöredék őrzi a Duna partján 

amelyet körülölel a természet. A kúria maradványaitól északra található az úgynevezett Zrínyi-

domb, amely egy 1800-as években kőgátnak futott Zrínyi nevű teherszállító hajó elsüllyedési 

helye. Az épület maradványai az Ilona utca Duna parti végén találhatóak. EOV koordináták: 

644346.14857, 225770.01071 ; WGS84 koordináták: 47° 22′ 34″ N 18° 58′ 25″ E (18.97370, 47.37618). 

 

A II. Rákóczi Ferenc úttól keletre szintén felépült egy kúria az 1800-as évek második felében.  A jelenlegi 

nevén a Hold utcában található birtok az 1930-as évekig a Rassay-család tulajdona volt, amelynek 

leghíresebb képviselője Rassay Károly liberális politikus, a Kisgazdapárt és a Nemzeti Szabadelvű Párt 

megalapítója. A Rassay-birtokon más, még régebbi gazdasági épületek is voltak, amelyek nem 

maradtak fenn. A kúria mögötti területen nagy tehénistállók voltak. EOV koordináták: 645433.05287, 

223860.29704 ; WGS84 koordináták: 47° 21′ 32″ N 18° 59′ 17″ E (18.98811, 47.35901).  
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A Dugocska nevű településrészen létesült a Korbuly család gazdasága és az annak központjául szolgáló 

épületegyüttes benne egy impozáns kúriával az 1900-as évek fordulóján. A villából napjainkban csak a 

kert szökőkútjának alapi része és vas csövezete, valamint az egyik míves kapuoszlop lelhető fel. Az 

épületet orosz katonák robbantották fel a II. világháború végén. A Korbuly u. és a Halász u. közötti 

területen lelhető fel. EOVkoordináták: 646184.12810, 226019.97402 ; WGS84 koordináták: 47° 22′ 42″ 

N 18° 59′ 53″ E (18.99804, 47.37844).  

 

 

A Korbuly birtokon hatalmas acélszerkezetű tetőt emeltek, a 100 éves szérű a kor 

technológiájának ritka mementója. A Korbuly utcában található. EOV koordináták: 

646236.55569, 226064.86342 ; WGS84 kordináták: 47° 22′ 44″ N 18° 59′ 55″ E (18.99873, 

47.37884). 

 

A város Jóska major nevű 

gazdasági részén megtalálható 

egy jelentősen átalakított, a Malonyay kastéllyal nagyjából egy idős, a maga korában ezen 

a vidéken nagynak számító kúria. A lerombolt Duna parti kúriához hasonlóan tümpanonos 

főépülettel rendelkezett. Annak megállapítására, hogy szintén oszlopos, míves 

faragványokkal díszített épületnek épült-e, hosszas kutatása volna szükség. EOV 

koordináták: 644821.45118, 223280.90140 ; WGS84 koordináták: 47° 21′ 14″ N 18° 58′ 

48″ E (18.98003, 47.35379). 
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Halásztelek legrégebbi máig fennmaradt parasztháza a Kisgyár utcában található. EOV koordinátái: 

644529.81240, 224762.45265 ; WGS84 koordinátái: 47° 22′ 2″ N 18° 58′ 34″ E (18.97615, 47.36712).  

 

 

 

A Diófasor utca egyik legrégebbi épülete egy jellegzetes lakóépület, amelyhez jellemző 

gazdasági udvar tartozik. Az épület és a gazdaság 1941-ben már igazolhatóan jelen volt. Az 

utca névadó diófáinak hatalmas leszármazottja áll a kerítés előtt. Az épület mögé nemrég 

egy stílusban megegyező, tájba illeszkedő új házat építettek. A gazdaság a Diófasor 

utcában, a Barátság utca végében található. EOV koordinátái: 644392.44970, 

223832.90048 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 32″ N 18° 58′ 28″ E (18.97434, 47.35875). 

 

 

Halásztelek utolsó eredeti formájában fennmaradt XIX. századi tanyája a Balla tanya. Épületei az 1870-es 

évek óta állnak, a korabeli térképeken név azonosan szerepelnek. EOV koordinátái: 645667.70614, 

224178.85332 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 43″ N 18° 59′ 28″ E (18.99122, 47.36188). 
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A Bethlen Gábor utca 105. bájos épület és takaros udvara a település falusi jellegének maradványa. A 

lakóépület formavilága és építészeti megoldásai, klasszikus kertje miatt érdemes a védelemre. 

Reprezentálja azokat az építési stádiumokat, amelyeken a környék első, szobakonyhás vályogházai 

végigmentek a hozzátoldásos fejlődéstől a támasztékos megerősítésig. Az 1941-es ortofotó 

tanúbizonysága szerint már állt, ám az épület ennél jóval régebbi, magja a környező utcák egyik első 

lakóépülete.  

EOV koordináták: 644549.89701, 224466.86072 ; WGS84 koordináták: 47° 21′ 52″ N 18° 58′ 35″ E 

(18.97642, 47.36446). 

 

A Kossuth Lajos utca 23. jellegzetes régi lakóépület a hozzá tartozó kerttel, amely a jellemző 

talajviszonyokat és a szőlőművelési szokásokat reprezentálja. A néhai homoki szőlőföldek 

kimetszett maradványa. A peronoszpóra és a divatos fajták miatt ebből a térségből is eltűntek a 

hagyományos szőlőfajták, de a művelési szokások a XX. század elejének nagykiterjedésű 

szőlőskertjeiben fennmaradtak és igaz, csak kisebb telkeken, de napjainkban is élnek. Az épület 

1979-ig visszavezethetően változatlan formában van jelen. EOV koordináták: 645038.54786, 

223861.73916 ; WGS84 koordináták: 47° 21′ 32″ N 18° 58′ 58″ E (18.98289, 47.35902). 

 

 

Az  Iskola u. 22. jellegzetes sarokház a terület világháború előtti építészeti jellegzetességeit példázza. 

Kertje a XX. századi gazdálkodást tükrözi. Az épület 1941-ig visszavezethetően eredeti állapotában 

maradt fenn, bizonyíthatóan a háztömb egyik első épülete. EOV koordináták: 644900.47924, 

223802.76505 ; WGS84 koordináták: 47° 21′ 31″ N 18° 58′ 52″ E (18.98107, 47.35849).  
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Bár a Bethlen Gábor utca és a Szabadság utca sarkán álló épület 1950. szeptemberében még nem 

létezett, a hatvanas évekre már állt és a korszak jellegzetes épületeit képviseli. A saroktelek 

jellegzetessé teszi ezeket a háztömböket, meghatározza arculatukat, ahogyan az Iskola u. 22. esetében 

is tapasztaljuk. EOV koordinátái: 645054.38376, 224021.27657 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 38″ N 18° 

58′ 59″ E (18.98310, 47.36045). 

 

 

 

 

Jellegzetes lakóépület a II. Rákóczi Ferenc út nyugati oldalán, amely jellemző az északi rész 

gazdálkodási területeire. EOV koordinátái: 645812.83337, 224783.31569 ; WGS84 koordinátái: 47° 

22′ 2″ N 18° 59′ 35″ E (18.99313, 47.36731).  

 

 



22 
 

 

A Petőfi u. 30. (Kossuth Lajos u. 112.) alatt található parasztház a történeti városrész 

nyugati részének jellemző épületegyüttese és udvara. EOV koordinátái: 644364.52660, 

224313.20295 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 47″ N 18° 58′ 26″ E ; (18.97396, 47.36308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kossuth Lajos utca 41-45. alatt található ház sokszögű kiugratott 

ablakfülkével, keskeny, magas ablakaival és rendezett kertjével az 

átalakított kockaházak esztétikus és élhető példája.  EOV 

koordinátái: 644875.71265, 223985.89730 ; WGS84 koordinátái: 

47° 21′ 36″ N 18° 58′ 51″ E (18.98074, 47.36014). 
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Jellemző, kereskedelmi célból utcafrontra épült saroképületek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diófasor utcában is fellelhető a régi szőlőkultúrát máig ápoló kert és hozzá 

rendszerint háború előtti épületek társulnak. A képen látható épület EOV 

koordinátái: 644460.58711, 223852.76209 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 32″ N 18° 

58′ 31″ E (18.97524, 47.35893). 
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A Római Katolikus egyház Árpád-házi Szent Erzsébet temploma a Kisgyár u. 44. szám alatt található. Kupolatemplom néven emlegetik, településünk 

egyik jellegzetessége. 1976-1986 között épült Szenderfi Ferenc plébános kezdeményezésére, Csete György tervei alapján. A belső alkotások jelentős 

részét Csete Ildikó készítette. EOV koordinátái: 644982.50983, 224370.81131 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 49″ N 18° 58′ 56″ E (18.98214, 47.36360). 
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A Bethlen Gábor u. 45. szám alatt álló Szent László görögkatolikus templomot 1995-ben szentelték fel. 1956-ban  a 

hatalom templomépítési tilalmát kijátszva a református közösség családi ház építésére vásárolt itt telket és 

közadakozásból Faragó Tibor segédlelkész nevén imaházat épített, amely épület az 1990-es években a mai 

templommá fejlődött. Kibővítették egy új szentéllyel, harangtoronnyal és a kertben elhelyezték a keresztet, 

amelynek velencei mozaikberakását Puskás László ikonfestő készítette.  EOV koordinátái: 644959.15380, 

224129.27008 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 41″ N 18° 58′ 55″ E (18.98184, 47.36143).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kisgyár u. 16. szám alatt található református templomot 1993-95 között építették. EOV koordinátái: 

645267.79983, 224172.13334 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 43″ N 18° 59′ 9″ E (18.98592, 47.36181). 
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A helyi bolgár családok a Szent Erzsébet téren (a Kisgyár utca és a Somogyi Béla utca sarkán) 

emlékművet állíttattak a Halásztelken letelepedett bolgár kertészeknek. Az emlékmű valójában egy 

hagyományos bolgár víztovábbító művet örökít meg, amihez hasonlók Bulgáriában voltak 

megtalálhatóak. Reich László alkotása eredeti bolgárkereket ábrázoló fényképek alapján készült. Ezen a 

helyen volt egykor a Wahrmann birtok víztovábbító műve, amely a lejtésvesztett Dunai vízkivételi műből 

származó vizet továbbította a földeken szerteágazó csatornákba. A kerék az átemelő szivattyú talapzata 

mellett létesült. EOV koordinátái: 645049.81463, 224340.35265 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 48″ N 18° 

58′ 59″ E (18.98304, 47.36332).  

A település közepén, a róla elnevezett utcáról nyíló gyárépület a II. világháborúban 

létesült, a Weisz Manfréd gyárkomplexum (később Csepel Művek) kiegészítő 

komplexumaként. Azért helyezték a titkos üzemet a fővároson kívül, mert 

repülőgépbombák gyártására hozták létre. Mivel ez a tevékenység stratégiai 

jelentőségűnek számított, a dolgozóknak fedőtörténetet dolgoztak ki, miszerint 

fogaskerekeket és gépelemeket gyártó üzemben dolgoznak. A gyár építésekor 

számoltak a  légi veszéllyel, így az éjszakai elsötétítés mellett is tudták folytatni a 

munkát. A háborús üzemek modern korosztályát képviseli, mert a vápás kialakítás 

helyett a tetőüvegeket teljesen mellőzve, hullám alakú tetőszerkezettel épült, amely 

semmilyen belső fényt nem enged ki, így védve a gyárat attól, hogy az ellenséges 

felderítők felfedezzék. A gyár az 1900-as évek második felében professzionális 

fejlesztőüzemként funkcionált, ahol világraszóló szabadalmak és díjnyertes 

szerszámgépek születtek. Az ezredforduló óta elsősorban az autógyártás kiegészítő 

alkatrészeit gyártják benne. A Kisgyár u. 23. cím alatt található, EOV koordinátái: 

645084.79639, 224380.46575 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 49″ N 18° 59′ 1″ E 

(18.98350, 47.36369).   
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A régi kézi pumpás ivókút, amely a Posta kertjének Szent László tér felőli részén található, a település Norton-kútjainak 

példája. Karjának folyamatos fel és le mozgatásával a kúttestben felgyűlő víznek akkora nyomása lesz, hogy a fölösleg 

„kénytelen” a vízkivezető csövön távozni.  

A Posta köz 2. szám alatt található, EOV koordinátái: 645216.50656, 224115.69970 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 41″ N 

18° 59′ 7″ E (18.98525, 47.36131). 

 

 

 

 

 

 

 

A Petőfi Sándor utca és Táncsics Mihály utca sarkának dél-keleti telkén található egy II. világháború előtti boltívesen 

fedett kerekes kút. A kút speciális belső elrendezéssel, kifolyóval és szögletes alaprajzzal rendelkezik. A település 

összetett kerekes kútjainak jó állapotban fennmaradt példája. EOV koordinátái: 644234.18061, 224068.46987 ; WGS84 

koordinátái: 47° 21′ 39″ N 18° 58′ 20″ E (18.97224, 47.36087).  
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A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai 

 

A Herma másolata a város címerében is megjelenik, mert a város védőszentje Szent László királyunk. A szobor a Szent László 

téren található, szépen rendezett virágágyások között, magas feketefenyők alatt. EOV koordinátái: 645202.00047, 

224086.46435 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 40″ N 18° 59′ 6″ E (18.98505, 47.36104). 

 

 

 

 

 

A Medve bocsaival szoborcsoport különleges, láncfűrésszel faragott alkotás a II. Rákóczi Ferenc úton. Gáborecz István 

2017. tavaszán a település egyik legidősebb élő vadgesztenye fájából faragta ki. A Rákóczi Ferenc út 46. szám alatt 

található. EOV koordinátái: 645049.93288, 223422.80964 ; WGS84 

koordinátái: 47° 21′ 18″ N 18° 58′ 59″ E (18.98305, 47.35507).  

 

 

 

A Sellő szobor a Kastélypark egyik kivágott nyárfájának torzójából kifaragott szobor, amelyet a szobrász 

láncfűrésszel, majd kézi szerszámokkal kivitelezett 2017 őszén. A II. Rákóczi Ferenc út 68. szám alatt található, EOV 

koordinátái: 645494.88556, 224218.76391 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 44″ N 18° 59′ 20″ E (18.98893, 47.36223). 
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A Református templom sarkánál található Trianoni facsonk, mint "ősfa" szobor. A torzó faragvány valójában 

nem egy helyi idős fa torzójából készült, hanem a református egyházközség állíttatta a templom előtt a Kisgyár 

utcában. EOV koordinátái: 645278.49322, 224172.06669 ; WGS84: 47° 21′ 43″ N 18° 59′ 10″ E (18.98607, 

47.36181).  

 

 

 

 

 

 

Kisiskola téri képkeret: A fából készült alkotás képkeretbe foglalja a padon megpihenő járókelőket. 
EOV koordinátái: 645127.37346, 223577.21793 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 23″ N 18° 59′ 3″ E 
(18.98407, 47.35646).  
 
 

 
 
 
 
 
 
A Diófasor utcai buszmegálló a város legrégebbi, vályogból készült buszmegállója. Egyedi festését helyi 

művészek alkotják meg időről-időre. EOV koordinátái: 645020.39521, 223371.95260 ; WGS84 

koordinátái: 47° 21′ 17″ N 18° 58′ 58″ E (18.98266, 47.35461).  
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Táji, természeti környezet 

A város méretéhez és beépítettségi szintjéhez képest számos kiemelten fontos természeti értéket vonultat fel. Ezek elsősorban az itt egész évben 

előforduló, valamint vándorlási útvonaluk mentén megpihenő állatfajokban, és a vegetáció egyes elemeiben összpontosulnak. A természetvédelmi 

aspektus mellett kiemelt figyelmet érdemel a település környezetvédelmi helyzete, a lakosság számára garantált ökoszisztéma szolgáltatásai. 

Halásztelek talajai nehézfémekkel nem szennyezett, egészséges állapotú (Bakó és Eiselt 2016), a domborzatból kifolyólag csak kevéssé erodált talajok. 

A radon emanációja és lakóházakban történő felhalmozódása nem jelentős a környező alluviális alapkőzet felett létrejött településekhez képest, 

határértéket megközelítő alfa sugárzást sehol sem mértek ki. A Duna közelsége és a Csepel-sziget középső sík és beépítetlen területe olyan természetes 

szélcsatornákként fogják közre a várost, ami minden esetben tisztább, frissebb levegőt biztosít a lakosságnak, mint a környező kerületekben 

tapasztalható, és amely hatást délről a tököli repülőtér síkja nyugat-keleti irányú áramlási tényezővel erősít.  

A levegő tisztaságához és a légszennyezettség kockázatainak szinten tartásához azonban az utóbbi évtizedek népességnövekedése és a gépjármű 

állomány tendenciái miatt a széljárás előnyös alakulása önmagában nem elegendő. A Duna partján megtalálható puhafás galériaerdő, a repülőtér nagy 

kiterjedésű ősgyepe, illetve a keleti szántóföldek és erdőfoltok tisztító 

hatása, szennyezés pufferelő kapacitása kulcsszerepet tölt be. A beépülés 

mértékét és az ingázásból adódó légszennyezettségi hatásokat 

kompenzálandó, tervek születtek a hullámtér egykori keményfás 

vegetációjának visszaállításra. A kocsányos tölgy dominálta Duna menti 

erdőségek ökológiai szerepe igazoltan kifejti előnyös hatását a környező 

lakott területek belsejében is. A potenciális vegetáció letermelésével 

keletkezett űrt folyamatosan érzékeljük a mikroklíma alakulásában, 

hőmérsékleti mérőszámokban, illetve a szálló por koncentrációban, 

valamint a szmogos szürkületi órákban. Szerencsés helyzet, hogy a 

hullámtérben a potenciális vegetációnak megfelelő talaj és talajvíz 

viszonyok fennmaradtak, így az őshonos, a területre jellemző erdőszerkezet 

és összetétel helyreállítható. A rekonstrukció lehetősége olyan potenciál, 

amely Halásztelek elsőszámú természeti értékének tekinthető. Ezzel a 

nagymértékű beépítés és belterületi talajfedés, épülethalmozás ellenére a 

település nem csak visszanyerheti kertvárosi jellegét, de ismét az 

agglomeráció és a külső kerületek vadregényes zöldövezetévé válhat. 
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1. Halásztelek első számú környezeti értékének tekinthető, hogy a néhai 

erdőség helyi szakasza tökéletesen helyreállítható, mert a talaj és 

talajvíz adottságok még lehetővé teszik azt. Az erre alkalmas 

területeket a fejezet végén térkép jelöli. Az egykori erdőség 

helyreállítása nagymértékben hozzájárul a város arculatának és 

levegőtisztaságának javulásához.  

 

 

 

 

 

Halásztelek Duna parti területe a vízbázisnak köszönhetően természet 

közeli állapotban maradt fenn. Bár az ártér számos természetvédelmi 

problémával küzd (akác, vadszőlő és egyéb invazív fajok, folyami 

szennyezések, városi hordalék), a galériaerdő a település 

levegőtisztaságának egyik legfőbb záloga.  
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2.,3. A dél-keleti szántóföldeken található 

erdőfolt a település újonnan beépült 

területének levegőjét tisztítja.  

 

A partifecske (Riparia riparia) költőtelepe 

minden komolyabb földmunka során 

megújult a területen. A faj szigorú 

védettséget élvez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A település belterületének kertvárosi - néhol falusias - jellege fontos az itt élők számára. 

A magas, idős fák, árnyas utcák az identitástudat részét képezik.  
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A régi játszótér idős diófája valószínűleg azoknak a  fáknak a leszármazottja, amikről a Diófasor utca a 

nevét kapta. Az odvas fa a település egyik jelképévé vált. EOV koordinátái: 644312.42335, 223912.71533 ; 

WGS84 koordinátái: 47° 21′ 34″ N  18° 58′ 24″ E (18.97328, 47.35947). 

 

 

 

 

 

 

 Az Óvoda utcában található kocsányos tölgy impozáns megjelenésű, őshonos fa. EOV koordinátái: 645086.60586, 

224167.44114 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 42″ N 18° 59′ 1″ E (18.98353, 47.36177). 
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A Hold utcában található idős hársfa a Rassay-kúria kertjében áll. EOV koordinátái: 645405.29033, 

223843.39033 ; WGS84 koordinátái: 47° 21′ 32″ N  18° 59′ 16″ E (18.98775, 47.35886). 

  

 

 

Impozáns, idős fákból álló fasor Halásztelek főútján, a II. 

Rákóczi Ferenc út egészségháztól a néhai étteremig terjedő szakaszán. EOV: 645386.12567, 224019.03031 

; WGS84: 47° 21′ 38″ N  18° 59′ 15″ E (18.98749, 47.36044) -től EOV: 645408.85350, 224064.66116 ; WGS84: 

47° 21′ 39″ N  18° 59′ 16″ E (18.98779, 47.36085) -ig.  

 

 

 

5. A Megyedűlőn található rétek és legelők jelenleg lucernaföldként funkcionálnak. 

Ezeknek a zöldterületeknek az ökológiai szerepe azért kiemelkedő, mert a potenciális 

vegetációjuk klímaőr fajokból épül fel, A jó minőségű gyepek és legelők 

oxigéntermelése vetekszik az erdőterületekével.  

 
 
 
 
A Natura 2000 hálózat célja a veszélyeztetett élőhely típusok, valamint a vadon élő állat- és növényfajok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség 

megőrzése és hosszú távú fennmaradásának biztosítása. Halásztelek közigazgatási területén Natura 2000 területek a vízbázis külső védőterületén 

találhatók. A hullámtér nyugati része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak is része, magterületként és ökológiai folyosóként.  
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A Natura 2000 (világos zöld) és az ökológiai hálózati területek (sárga), valamint 

a számozott elemek térképi ábrázolása:  

1.    Puhafás galériaerdő,  

2-3. Potenciális erdőtelepítése helyszínek,  

4.    Kertvárosi belterület,  

5.    A Megyedűlő rétjei. 
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A jelenleg érvényes természetvédelmi és tájvédelmi besorolások viszonyulása a település közigazgatási területéhez 

 

 



37 
 

Műemléki és helyi védettség 

 

Halásztelek műemlékvédelem alatt álló épülete a Malonyay kastély. Az Épített örökségünket bemutató fejezetben felsorolt objektumok példázzák és 

nagyjából kifejezik Halásztelek épített örökségét, minimálisan ennyi objektummal tudjuk bemutatni a településre jellemző történeti arculatot. Ezeknek 

az értékeknek az eltűnése teljes identitásvesztéshez vezet. Ezért a közeljövőben bővíteni kell a helyi védettséget élvező épített objektumok körét, a 

védettség alá nem kerülő, illetve az értékek listájáról is hiányzó örökségi elemek megóvására sarkalló tájékoztatás mellett. 
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Helyi védelem  

Helyi védelmet a helyi önkormányzatok adhatják ki azon épületeknek, amelyek országosan ugyan kevésbé, 
helyileg viszont jelentősnek minősíthetők. A helyi védelem általában kevesebb korlátozással jár a tulajdonos 
számára mint az országos: az épület — feltéve, ha értékei nem károsodnak — korszerűsíthető, vagy átépíthető.  
A helyi védelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, település- és utcakép, építészeti, 
történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti, természeti, tájképi szempontból védelemre 
érdemes területek, épületegyüttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-
együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő 
meg ismertetése. A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését bármely természetes, jogi személy, 
illetve egyéb szervezet, írásban kezdeményezheti a Halásztelek Város településkép védelmét szabályozó 
rendeletben meghatározott módon. 

 

 

 

 

 

Országos műemléki védelem 

Országos műemléki védelemre bármely magyar állampolgár javaslatot tehet. A védelemre javasolt épített 
emlékeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal terjeszti fel a kulturális tárca vezetőjének. A védelem a miniszteri 
rendelet megjelentetésétől érvényes. Az egyedi országos védettség alatt álló épületeknél a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal az örökségvédelmi hatósági jogkör mellett az építésügyi hatóság szerepét is betölti. Az 
ilyen épületeknél engedélykötelesek azok a beavatkozások is, amelyek a nem védett ingatlanoknál nem: ilyen 
például a nyílászárók, vagy a padlóburkolatok cseréje. 
 
Az előírások értelmében a környező épületek felújítási és átépítési munkái, különös tekintettel az egyes épületek 
és építmények anyag és színhasználatára, valamint a növényzet és az utcakép átalakítása csak a vonatkozó 
jogszabályok és előírások szerint végezhető el. Így a védelem minden esetben speciális szabályozással érinti a 
környező (szomszédos és vizuálisan közelinek tekinthető) épületeket és területeket is. Az emlékhez tehát minden 
esetben hozzáértendő a hozzá tartozó tájkép is. 
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     A Malonyai-kastély ex-lege műemléki környezete    Szakmai védelem alatt álló régészeti lelőhelyek   

Halásztelken jelenleg kizárólag a Rákóczi Ferenc úton található Malonyai kastély és a Malonyai-kastély ex-lege műemléki környezete élvez országos 

műemléki védelmet (baloldali ábra). Jelenleg két védett régészeti lelőhely található a település közigazgatási területén (jobb oldali ábra). 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK, 

A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER 

BEMUTATÁSÁVAL  

 

Egyes területrészek elnevezése  

A városban számos részterületet megjelölő helyi elnevezés érvényesül, például az Almás vagy a Barackos, de az olyan bolgárkertek is egységet írnak le, 

melyek felparcellázásra kerültek. Nagyobb objektumok környéke is eligazodási támpont lehet, mint például a Malonyay kastély, „Bocskai”, „Hunyadi” 

(iskolák), Régi iskola/óvoda, Református templom, Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus templom (Kupola templom), Bölcsőde, Régi óvoda, Tündérkert 

(Óvoda), Szent László tér, „Márai”(kultúrház), Görög-katolikus templom, 

Viola utcai lakótelep, Sportpálya, Szolgáltató ház, Kisiskola, SZIMFI 

lakótelep, József Attila tér, Piac tér (Dózsa György utcai játszótér), Temető, 

Eperföld, Megyedűlő, Adótorony. Jellegzetesebb magán tulajdonok: 

Lovastanya,  Galéria, cukrászdák és éttermek. Ezek egy-egy környéket jelölnek, 

jelöltek. Vannak ismert újabb lakó-együttesek, parkok, Hermina lakópark, 

Hajnal Garden, SPAR mögötti rész, Gát, újabb is pl. Medve lakópark.  
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Városiasodó déli üdülőövezet 

A várossal délről határos repülőtér mellett kialakult víkendházas és 

zártkertes beépítés az ezredforduló környékén lakóövezetté alakult. A 

terület karakterét kialakulása, hétvégi házai, a későbbiekben pedig a rá 

vonatkozó jogi környezet határozta meg. A repülőtér a második 

világháborúban lényegesen kisebb alapterületen helyezkedett el, és annak 

1950. évi nyugati irányú kiterjesztésekor a községrészből egy kelet-nyugat 

irányú utca a repülőtéren belülre került, majd elenyészett.  Így a Diófasor 

utcát ezzel a hivatalos elnevezéssel nem rendelkező déli utcával összekötő 

utcaszakaszok már a repülőtér falának futó zsákutcákká váltak. Erre a 

területre sokáig nem adtak ki lakhatási engedélyt és egyes részeinek 

belterületbe vonása is az utóbbi évtizedekben kezdődött meg. Ezért a 

nyaralók, illetve hétvégi telkek jellemezték az 1990-es évek második feléig. 

 

Az új épületek már a modern, kényelmi és biztonsági elvekre alapoznak. A fésűszerűen végbement belterületbe vonás a 

különböző fejlődési szintek következménye, de a köztes területek felzárkózásával a belterület déli közigazgatási határig 

történő eltolódása várható. 

A város délnyugati részén is találhatóak víkendházas telkekből városiasodott területek. Az ilyen településrészek 

összterülete 0,38 km2 Halásztelken.  
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Történeti településrészek 

A város történeti településrészének a Diófasor utca, Bolgárkertész utca, Ady Endre utca, II. Rákóczi Ferenc utca, Hold 

utca, Tél utca, Hajnal utca által határolt terület tekinthető, amely az 1900-as években épület be. Amennyiben 

hozzászámoljuk az északi külterületen, a Dugocskában található XX. századi beépítéseket is, az 1993-ig lezajlott beépítés 

1,53 km2 területet jelent. Kezdetben a nagy parcellákból 1200 m2 telkek kialakítására törekedtek. A telep két részén 14 

utca és egy nagyobb tér alakult ki 1936-ig. A Duna-parti szivattyúháztól a Kisgyár utcán egészen a gazdasági központig (mai 

Posta köz), majd a főút melletti tehenészetig vezetett az öntözőárok.  A majornak még egyáltalán nem volt település 

jellege. Az a néhány kis vert falú vályogház egymástól távol épült fel. Tanyasi környezetnek hatott. A majortól délre 

helyezkedett el az Alsótelep (a mai Diófasor, Táncsics, Dózsa, Iskola, Kossuth és Béke utcák), tőle északra pedig a Túlsótelep 

(a mai Katona József és Ady Endre utcák).  

Az 1940-41-es légifelvételeken Alsótelepen kb. 160, Túlsótelepen kb. 40 ház számlálható 

meg.  Az újonnan beköltözők 160-200 négyszögöles telkeket vásárolhattak 

kedvezményesen. Ezek az 575 – 720 m2 telkek azonban nem mindig érintkeztek egymással. 

1930-ban 168 fő lakott itt, de 1949-re már 1401-en éltek itt. Így a réginek mondható 

településrészeken, az egymástól távoli apró vályogházak fokozatosan bővültek, majd az 

1950-es évektől javarészt négyzet és T alaprajzú típusházak épültek közöttük, kitöltve a 

korábbi szőlőültetvények és szántóföldek, parlagok helyét. Ezzel az 1970-es évek végére (a 

barackos településrészen kívül) kialakult a nagyközség kertvárosi jellegű beépítettségi 

szintje, ami az átlagosan 840 m2 telkeken 20 százalék körüli beépítettséget jelentett. Az 

Alsó- és a Túlsó telepet az 1942-1943-ban megépült hadiüzem, később szerszámgép gyár 

(valamint a Kastélykert és a barackos) fizikailag is 

szétválasztotta.  

Halásztelken 2207 fő lakott 1960-ban és három külterületi lakott hely tartozott a 

községhez. Az 1963-as topográfiai térképen még mindig meglehetősen laza 

településszerkezetet figyelhetünk meg. A 200 négyszögöles telkeken gyakoriak 

a kertkaputól a telek egyik szélén található házhoz vezető szőlőlugasok, a nagy 

kiterjedésű gyümölcsfa ültetvényeket és a nagytáblás művelést felváltja az 

angolkert és a kiskerti zöldségtermelés.  
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A villamoshálózat és a közvilágítás 1950 és 1963 között épült ki. 1964 és 1966-között az Ivóvíztársulat kiépítette az ivóvíz hálózati rendszert. A 300 

méterenként elhelyezett közkutakról bárki egészséges ivóvízhez jutott. A családi házak vízvezetékeinek bekötése 1972-ben vált csaknem teljessé (Bíró 

1972). A hatvanas évek második felében elindították a betonjárdák és az árkok készítését a település egész területén. A belterületi utak közül 1976-ig 

csak a Kisgyár utca SZIMFI-ig terjedő szakasza van ellátva szilárd burkolattal, a többi, - mintegy 25 km hosszúságban - földút.Az évtized végére a Barackos 

területe visszaszorult, utcák, házak váltották fel. A Kisgyár új épületrészekkel bővült. Nem törődve az értékes építészeti jellegzetességekkel, egy 

födémmel kettévágták a kastély belső terét, hogy több termet nyerjenek . 

 

A kockaházak soraiban megjelentek a sokszor hármas osztatú ablakkal és vízszintes 

vakolatcsíkkal díszített házak, amit később geometrikus formák, csillámos vakolatok 

tarkítottak. Ezek a házak sokszor az utcafronthoz közelebb állnak, mint a régebbi 

parasztházak, ennek egyik oka lehet a takarékos közművezetés és a tervezettség, az 

„utcának épített homlokzat”, ami bizonyos esetekben került minden funkcionalitást 

és egyediséget. Sok helyen ún. Kádár-kockák állnak, mely már épülésük idején 

vitatott építészeti törekvés volt.  

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a mai kor igénye más.  Az egyes divatok szinte 

mániákus követése szociológiailag is magyarázható, és a régi korokban is tetten 

érhető.  

1971-ben 120 diák számára Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet létesítettek Halásztelken, amelynek épületei ma gimnáziumként és általános 

iskolaként funkcionálnak (Bocskai István Református Oktatási Központ). 1984-re elkészült a „Nagy iskola”. Ebben az évben a népesség hat és félezer fő. 

1986-ra felépült a római katolikus kupolatemplom. A kastély állapota romlásnak indult és csak 2005-ben újították fel. A református templom 1993 és 

1995 között épült fel. A Görögkatolikus Egyházközség a református templom felépülése után megkapta a Ságvári Endre utcában található épületet, 

amelyet kibővítettek. 2001-ben sorkerült az egykor bölcsőde felújítása és bővítésére, amely ma óvodaként funkcionál.  

 



44 
 

Jellemzőek még a kereskedelmi célból utcafrontra épült saroképületek, 

amelyek nyújtott téglelep alaprajzúak,  a kereszteződésre törten épültek, a tető 

lejtésszöge közepesen meredek, színezete jellemzően téglavöröstől a barnáig 

terjedt. Számos helyen épültek (Somogyi Béla utca és Kossuth Lajos utca, 

Somogyi Béla és Béke utca, Szabadság utca és Kossuth Lajos utca, stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A termelő falusi gazdálkodás a településnek csak egy részére jellemző, melyre 

vonatkozóan lakossági igény továbbra is van, ahogyan a térség környező 

városainak egyes településrészei kifejezetten falusias jellegűek. 
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Az 1970-es-80-as években megjelentek a belterületen a 

többszintes, illetve a tetőtér beépítéses lakóépületek is, 

míg a déli külterületeken nyaralók épültek. 

A jellemzően lapos tetejű többszintes épületek önálló 

(például a Bethlen Gábor és a Kossuth Lajos utca főút 

közeli részén) és társasházi jelleggel (a Táncsics Mihály 

utcában) is fellelhetőek, de épült magas tetős házsor 

belőlük az Arany János utcában, valamint a Kölcsey és az 

Erkel Ferenc utcákban. 

Az 1990-es években lezajlott a szennyvízhálózat 

kiépítése. 1992-ben Szent László király emlékére parkot 

létesítettek. A régi belterületi utcák fennmaradó részét 

1995-ben aszfaltozták le. 
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2007-ben már 8373-an laktak Halásztelek nagyközségen. 2007. szeptember 29-én 

adták át az Európában egyedülálló bolgárkereket, amelyet egy a Ljaszkoveci Kertészeti 

Múzeumban található, meglehetősen romos állapotú, eredeti kerék mintájára, 

fényképek alapján készített el Reich László helyi asztalosmester.             

 
Halásztelken nagyon sok bolgárkertész élt, az 1950-es években több volt itt a bolgár, 

mint a magyar. A bolgárkerék segítségével sok zöldséget tudtak termelni, mert ahol 

öntöznek, ott termés is van. A bolgárokat nagy elismerés övezte a helyi lakosság 

körében. Ma mintegy 45 bolgár család él Halásztelken, egy részük vegyes 

házasságban. A település névtábláján bolgárul is ki van írva a város neve   

 történeti településrész vegyes építészeti jegyeket mutat, mert a szoba-konyás parasztházaktól a kockaházakon át az alápincézett, majd padlástér 

beépítéssel épülő családi házakig, sőt, a legmodernebb passzív házak mind vegyesen fordulnak elő benne. A bírált kockaházak korszakos egyhangúsága 

mára feloldódott az átépítésekkel, ugyanakkor a legújabb veszélyt a telkek elaprózásával megjelenő alacsony lejtésű tetővel és magas 

telekbeépítettséggel jellemezhető típusházak jelentik. 

A lakótelep 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolg%C3%A1rkert%C3%A9sz&action=edit&redlink=1
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A kastély környezetében 1968-tól majd a hetvenes években megvalósult a lakótelep, amely 53 120 m2 területével zárt egységet alkot. Megtalálhatóak 

3-4 emeletes salak blokkos épületek, valamint hosszú kétszintes ikersejt falazatú épületek. A Kisgyár háború utáni nevéről SZIMFI lakótelepként ismert, 

szintén falazott háromszintes lakások mellett négyszintes sorházak is megtalálhatóak. A kétszintes sorházaknak nagy előnye, hogy ablakaik  parkosított 

részre néznek. A lakótelepen magas fák, zöldterületek is megtalálhatóak. 

        

       

A lakótelep jellegzetes, ismétlődő épülettípusai. 
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Átalakuló településrészek 

 

 

Az 1990-es években épült be az Erzsébet utca, Ilona utca közötti 

terület és a Bolgárkertész utca és a gát között található terület, 

egészen a Mária utcáig, de ide sorolható még a II. Rákóczi Ferenc 

út keleti oldalának egy kis része is, valamint a Csatár György utca 

nyugati oldala. A felsoroltak összesen 0,45 km2-t jelentenek. 
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 Az ezredforduló utáni időszakban került beépítésre az Ilona utcától északra, illetve a II. 

Rákóczi Ferenc úttól keletre található terület jelenős része, napjainkig 0,95 km2 összes terület. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halásztelek északi területe átalakuló, új településrész, ahol 

jellemzően nincsenek hangsúlyos, tájékozódást segítő épületek, 

hangsúlyos saroktelki épületek, szinte csak jelzőtáblák jelzik az 

útkereszteződést. Az ezredfordulótól 2017-ig az északi területeken 

(az Ilona utcától északra) sűrű, kis telekméretű beépítések mentek 

végbe, ugyanakkor a régi városrészek talajfedettsége és beépítési 

sűrűsége is növekedett, mert számos telken kiszorítják a 

hagyományos lakóházakat az újépítésű társasházak, illetve 

jellemzőek a felújítási, átalakítási törekvések is, például a tornác 

beépítése, stb. 
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A falvak egysége a XIX század végén felbomlott. Az európai sajátos iparosodás hazai 

„földszintes” megoldásai következtek. A legújabban a Diófasor utca Duna felőli részét 

és a Dugocska településrészt érte el a beépítési hullám.  



54 
 

 

 

 

 

Egyéb, egybefüggő beépítés alá nem vonható 

területek is vannak településünkön, mint például a 

régi temető, a dél-keleti szegletben az új temetőnek 

kijelölt terület, illetve egyes északi gazdasági 

területek. 

 

 

 

 

Állandósított zöldterületként szerepel 

0,88 km2 terület, amelyek egy része 

erdősíthető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipari, logisztikai, vagy nagykereskedelmi 

célú beépítés, illetve telekhasználat 0,47 

km2-en valósult meg. 

 

 

 

 

 

 

 

A fennmaradó területek mezőgazdaság művelés 

alatt állnak.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK ÉS AJÁNLÁSOK 
 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. 

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a 

legáltalánosabb hibákat. 

 

A település szövete és a telkek 

A település tervezett hálózatos szövete olyan előnyöket biztosít, amelyek indokolják az utcák ilyen vezetésének fenntartását az újonnan beépülő 

településrészeken is, és ezt a domborzati viszonyok is lehetővé teszik. Halásztelken a telkek az utcákra merőlegesen elnyújtottak, ideálisan 550 - 850 m2 

alapterületűek és egy család életterét képezik.  A befelé lejtő telkek komoly kockázatot hordoznak magukban az épített értékekre és vagyontárgyakra 

nézve. A vízrendezés minden esetben elsődleges feladat az építkezés megkezdése előtt.  Ez szükség esetén telekfeltöltést, szikkasztó és vízgyűjtő-, 

elvezető árok építését jelenti.  A háztetőkön, tereptárgyakról, utakon és kertekben gyűlő, felszínen lefolyó csapadékvíz a település és a telkek sík, mély 

fekvésű területein megáll és kárt tesz a különböző létesítményekben, a növényzetben és kritikus esetben az épületekben is. A tereprendezés a 

vízelvezető rendszerrel, mesterségesen létesített árkokkal együtt képes a csapadékfelesleget elvezetni. Amennyiben az árok hely hiányában gátat szab 

a parkolásnak, úgy felszín alatti zárt csapadékcsatorna kialakítását javasoljuk. 

A talajfedettség a vízkár jelenségeket erősíti, mert a talaj csak kisebb felületen képes befogadni a csapadékvizet, még telítetlen homoktalajok estén is. 

Ezért is lényeges az építéshez tartozó rendeletekben szabályozott beépítési százalék betartása. A talajvíz időszakosan magas szintje a város 

talajadottságai miatt nem jellemző.  
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Telepítés és tömeg 

Az épületek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabályokat a vonatkozó rendeletek és felsőbb jogszabályok tartalmazzák.  Az arculati kézikönyvben 

azonban néhány egyértelmű példán keresztül szeretnénk szemléltetni számos javaslat gyakorlati megnyilvánulását. 

A település jelentős részén a családi házak telepítése szabadonálló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. A nem utcára 

merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi házak a telek közepén állnak, így a ház 

körül zöld kertek kialakítására van lehetőség. 

 
 

 

 

 

 

http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_falusias_telepites_001_x.jpg?itok=6WyBT0HM
http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_falusias_telepites_001_ok.jpg?itok=0yAZL3X9
http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_kertvarosi_telepites_002_x1.jpg?itok=tusq0f6i
http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_kertvarosi_telepites_002_ok1_0.jpg?itok=MXwj433z
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Magasság 

Halásztelek épületeinek jellemző szintszáma: földszintes, vagy földszint + beépített tetőteres kialakítású. Javasoljuk, hogy a tervezett épületek 

magassága a meglévő/szomszédos épületekhez, az utcaképhez igazodó legyen. Két szintes épület építése nem javasolt a kertvárosias lakóterületeken. 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Halásztelek 

településrészének utcaképébe. 

 
 

 
 

      

http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/falusias_magassag_001_x.jpg?itok=Xo5qJQvo
http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/falusias_magassag_001_ok.jpg?itok=tbl_vJNp
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Tetőhajlásszög, tetőforma 

Amennyiben nyeregtetős környezetben új ház épül, a szomszédos épületekéhez hasonló nyeregtetős kialakítású tetőforma az ajánlott. 35 - 45 fok 

közötti hajlású, egyszerű tetőforma javasolt.  Manzárd tető kialakítása csak abban az estben elfogadható, amennyiben az utcaszakasz azonos oldalán 

már létezik meglévő manzárdtetős lakóépület. 

Nem javasolhatóak a 30 fokos vagy annál kisebb lejtésű tetőformák, illetve a nehezen karbantartható, könnyen károsodó megoldások 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek.  
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Kerülendők a hosszú, homogén falfelületek. 

 

Szín és anyaghasználat 

Halásztelek házainak színezése – főleg az új építésű területeken – visszafogott pasztell színű. Tervezés során – újító szándék esetén is – fontos az 

illeszkedés, harmónia megtalálása az épületek színvilágában, és anyaghasználatában 

 

 

http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_kertvarosi_szinek_001_ok.jpg?itok=mImoyE4i
http://tak.lechnerkozpont.hu/sites/default/files/styles/_bra_nagyn_z_k_p/public/_kertvarosi_szinek_001_x.jpg?itok=trqLBvjG
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Nem előnyös eltérő színű festést alkalmazni az ikerházakon. Az élénk színek alkalmazása, Illetve az épületek sarkán történő színváltás nem javasolt. 

Törekedni kell a visszafogott színek alkalmazására és a praktikus anyaghasználatra.  

A tetők esetében is előnyös a homogén, egységes színű megjelenés.  

Építmények színezésekor/átszínezésekor az építmény egészének a színezésével és anyaghasználatával, valamint az utcaképpel és a szomszédos 

épületekkel nem harmonizáló homlokzat-színezés, az adott környezettel nem harmonizáló homlokzati és tetőfedési anyagok alkalmazása nem javasolt 
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A modern lakóházak színei az adott útszakasz épületeinek színhasználatával harmonizálnak. A történeti épületrész régi házainak színezése lehet 

megújító, historizáló, illetve modern kevésbé élénk jellegű. 

Magas, vagy emeleti terasz asszimetrikusan csak akkor alakítható ki, ha ebből 

kifolyólag nem lehet rálátni a szomszéd telekre, vagy a szomszéd ház ablakaira. Az 

ablakok és teraszok egy vonalba kerülését kerülni kell a szomszédos házak 

esetében. Ikerházak hátsó lakása esetén csak hátsó telek felé illik teraszt kialakítani. 

Az épület közterület felőli homlokzatán és tetőfelületén klímaberendezés 

kültéri egységét, műholdas parabola-antennát elhelyezni a vonatkozó szabályozás alapján tilos. 

Fás szárú növények 

A kialakult közterületi zöldfelületeket meg kell őrizni, azokon fa kivágás csak az egyed egészségügyi állapota által indokolt esetben 

lehetséges, előzetes engedély beszerzése mellett. 

Fenntartásra és telepítésre javasolt fa fajok:  

Bibircses nyír (közönséges nyír) (Betula pendula), Csertölgy (Quercus cerris), , Fehér fűz (Salix alba), Fehér nyár (ezüst 

nyár) (Populus alba), Fekete nyár (Populus nigra), Hegyi szil (Ulmus glabra), Jegenyenyár (lombardiai nyár) (Populus 

nigra 'Italica'), Kislevelű hárs (Tilia cordata), Kocsányos tölgy (Quercus robur), Korai juhar (Acer platanoides), 

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus), Mezei juhar (Acer campestre), Mezei szil (Ulmus minor), Mézgás éger (Alnus 

glutinosa), Molyhos tölgy (Quercus pubescens), Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), Rezgő nyár (Populus tremula), 

Szelídgesztenye (Castanea sativa), Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), Vénic-szil (Ulmus laevis), tujafélék, a 

Boróka nemzetség tagjai, cédrusok, fenyőfélék és bármilyen az alföldi klímazónára jellemző őshonos faj, bármilyen 

invazív listákról hiányzó dísznövény. 

A biodiverzitás és a helyi génbank megőrzése szempontjából a telepítéshez ajánlott a helyben előforduló egyedek 

örökítő anyagát használni, környékben gyűjtött magokat vetni, vagy magoncokat telepíteni. 

A vonatkozó szabályok értelmében háztartási méretű napenergiát hasznosító berendezést a tetősíkba, vagy arra legfeljebb 10 fokos dőlésszöggel lehet 

telepíteni. Napelem hatásfokára való hivatkozással sem közterületi, sem a szomszédos telkeken található növényzet nem ritkítható, nem vágatható ki. 



62 
 

A növényzet városökológiai szempontból meghatározó 

funkciókat lát el. Az evapotranspiráción, az árnyékoláson 

és a gázcserefolyamatokon keresztül befolyásolja a 

környezete hőmérsékleti értékeit, páratartalmát, 

szabályozza a talaj vízháztartását és szűri a levegőben 

megtalálható részecskéket, szennyező anyagokat.  

A városi mikroklímán, áramlás és talajviszonyokon túl a 

növényzet a szűkebb értelemben vett lakókörnyezet 

szempontjából is meghatározó.  

A kertekben a fás szárú növények megfelelő alkalmazása 

számos lehetőséget kínál a kényelmes és élhető élettér 

kialakításában. A kültéri klímaegységek és egyéb 

szerelvények takarásában, a szomszédos épületekből 

történő rálátás csökkentésében, az árnyékolt felületek 

létrehozásában, a szélcsatornák terelésében, szélfogók 

létesítésében és az üde kertvárosi légkör 

megvalósításában is fontos a lombkoronák és zöldtetők 

szerepe.  

A fák telepítését gondos tervezés előzi meg, mert a 

gyökérzet, valamint a z ágrendszer kárt okozhat az épületekben, burkolatokban. A megfelelő ültetési, telepítési távolság nem csak a zsúfoltság, illetve 

az objektumokra terjeszkedő gyökerek elkerülése érdekében lényeges, de az épületek és kiegészítő létesítmények megfelelő árnyékolása szempontjából 

is. A lakások klimatizálásának költséghatékony rásegítő eszköze a lombkorona árnyék, amely a megfelelő telepítési távolsággal és tájolással 

optimalizálható.  

A járdák lombkoronával történő árnyékolásával előnyös mikroklímát teremthetünk. Az árnyas területek hőmérsékletkülönbsége igen jelentős a 

közvetlen sugárzás által felmelegített beton és aszfaltfelszínekhez képest. 
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Kerítések 

A közterület felőli kerítést és kapu(ka)t az épület építészeti karakteréhez, anyag és színhasználatához, megjelenéséhez, településképi sajátosságaihoz 

illeszkedően javasolt kialakítani.  

 

A saroktelkeken a kereszteződéseknél legalább 70%-ban átlátszó kerítés tud jól 

funkcionálni, a kereszteződésekben a kilátást zavaró sövények telepítése nem 

biztonságos. A saroktól 5 - 5 méter távolságon belül tömör kerítés létesítése nem 

megengedett.A növényzetet a kereszteződés belátásának megfelelően lehet alakítani 

mind a telken belül, mind pedig a közterületeken.  

Külterületen legalább 70%-ban átlátható, fából, vagy drótból készült kerítés javasolt, tömör kerítés alkalmazása nem elfogadott. 

 

A kerítéseket a szomszédos telkek kerítésével összhangban esztétikus elkészíteni, különösen magasság 

tekintetében. Terepszint különbség esetén a kerítések tetejének összhangját meg kell teremteni. 

Érdemes olyan kapubeállókat kialakítani, ahol két személygépkocsi is elfér. A szomszédos telkek kapuit 

keskeny telkek esetén érdemes egymás közelébe csoportosítani annak érdekében, hogy vízgyűjtőnek, 

fasornak, parkolásra alkalmas hosszú üres közterület alakuljon ki. 

Az áttört kerítések nem esztétikus lefedése kerülendő. A városképet hátrányosan befolyásoló kerítések a 

közösség megítélését is rontják. Kerítés borítása közterület felől nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag 

hullámlemez, hullámpala. Hirdető berendezés az épület telkén, annak közterületről látható kerítésén, 

homlokzatán, illetve tetőszerkezetén csak az adottságok figyelembevételével, szakmai konzultáció alapján helyezhető el. 
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JÓ PÉLDÁK / ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
 

  

Pozitív példa historizáló modern épületre  Pozitív példa modernizált kockaházra    Pozitív példa iparterület növényzettel történő  

        leválasztására 

 
Jó példák modern lakóingatlanokra 
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Pozitív példák parkoló kialakításra 
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Negatív példák parkoló kialakításra 

 Az útkereszteződésekkel érintkező parkolóhelyek esetében, amennyiben a parkolásnak fizikai akadálya 

nincsen, felfestéssel, vagy egyéb módon jelezni szükséges, hogy az úttestek széleinek metszéspontjától 

számított 5 méter távolságon belüli parkolást elkerüljük.  

A nem belátható parkolóhelyek megszüntetésére kell törekedni, olyan biztonságos megállási, várakozási, 

illetve parkolási lehetőség biztosításával, amely ugyan kevesebb gépjárművet képes befogadni, 

ugyanakkor kevésbé ad alkalmat balesetek bekövetkezésére. 
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Pozitív példák kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, üzletek portáira 

 

Pozitív példák vendéglátó létesítményekre 

   

Pozitív példák II. Rákóczi Ferenc úti üzletek portáira 
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Ipari és kereskedelmi területek 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településkép-minőség, valamint a kényelem 

megóvásának, illetve a konfliktushelyzetek 

megelőzésének szempontjából nélkülözhetetlen 

az ipari és logisztikai létesítmények leválasztása a 

lakóterületekről.  

Közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek  
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Halásztelek kertvárosi hangulatú település. A falusias megjelenésű külterületek, illetve a magas fáktól árnyas, széles árkokkal rendelkező kertvárosi 

belterületek megőrzése, továbbvitele az itt élők érdeke. Javasoljuk, hogy törekedjünk a zömében városias hangulatra, kertvárosias, városias 

megjelenésre hagyományőrzően, a jelenlegi értékek megóvásával. 

Halásztelek közterületeit, utcáit és parkjait nagyméretű fák és szegélyező fasorok jellemzik, amelyek a zöldfelületi rendszer meghatározó elemei.  A 

történeti utcáknál is lényeges a nagy lombkorona méretű fák pótlása. Ahol lehet, érdemes fákat, cserjéket ültetni, mert nagymértékben megtörik a 

beépített jelleget, előnyösek a mikroklíma alakulásában és jó közérzetet biztosítanak. 

                         

Bálványfa, akác és selyemkórú uralta utcakép a I. Rákóczi Ferenc út keleti oldalán Idős fákból álló fasor a lakótelep mellett   

A történeti fasorok helyreállítása fontos városképi cél. A Diófasor utcára, a Kisgyár utca és az Akácos utcára kétoldali árnyas fasor borult, és a többi 

utcában is fejlődést jelent a lombkorona arány növelése. A fasorok biztosítják a zöldfelületi elemek közötti funkcionális ökológiai kapcsolatot. A 

lakóterületeken majdnem mindenhol kétoldali zöldsáv jellemző.  

 

Halásztelek történeti közparkjai a Piac tér és a József Attila tér, valamint a Kisiskola tér és a Régi Játszótér, a kastélypark, a Sportcentrum zöldterülete, 

illetve zöldterületek a Megyedűlő jelenleg gazdálkodásra használt rétjei, és a nagykiterjedésű északi mezőgazdasági területek, valamint a gáttól nyugatra 
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található település terület. Ezeken a területeken a mesterséges talajfedést, az épületek létrehozását, illetve a burkolatokat és burkolt úthálózat 

telepítést, a földutak bővülését kerülni kell. 

      

              Szent László tér     Kisiskola tér      Piac tér 

     

József Attila tér    Diófasori Gátszakasz    Halásztelek utcái 
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Régi játszótér    Zöldterületek a Megyedülőn    Kastélypark   

 

 

 

 

A város homogenizálása, egységesítése nem lehet cél, 

mert a különböző építéstörténeti területek más 

korszakokban jöttek létre, illetve más rendeltetésűek. 

Az arculat változik, ahogyan az újabb nemzedékekkel 

új divatok törnek utat maguknak a frissen beépülő 

területeken. Ugyanakkor az azonos útszakaszon 

túlzottan vegyes stílusban megépülő házak kavalkádja 

nem előnyös. 
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Reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

 
 

Az egyedi reklámhordozók és székhelymegjelölések jellemzőek a különböző üzletekre és 

vállalati központokra.  A reklámok halmozása, az elhaladó befogadóképességét, figyelmét 

próbára tevő mennyiségű reklámtábla, arculati szempontból előnytelen reklám kavalkád 

kerülendő. 

A villogó, vagy erős fényt kibocsátó, közlekedést zavaró reklámok alkalmazása kerülendő. 

 

 

 

Útbaigazító táblák, és transzparensek elhelyezése a közlekedők számára veszélyes szituációt eredményező helyen vagy magasságban nem megengedett. 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

A Kézikönyvvel kapcsolatos alapkövetelményeket a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény határozza meg:  

4. § (1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.  

(2) A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi 

formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és 

ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.  

(3) A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.  

5. § (1) A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen 

foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) közreműködésével készül.  

(2) A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara, a településképi rendelet egyeztetése során az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és 

módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.  

(3) A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell – kormányrendeletben meghatározott módon - a széleskörű 

társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról. 

A tervezési és kivitelezési munkák során az építésügyre vonatkozó jogszabályok és a Halásztelek Város településkép védelméről szóló rendelet 

betartása kötelező. 

Az értékekkel kapcsolatos és környezetükben történő beavatkozások esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásait is 

figyelembe kell venni. 
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