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Polgármesteri köszöntő 
 

Tisztelt Tóalmási Polgárok! 

A Településképi Rendelet előfeltételeként elkészült Településképi Arculati Kézikönyv 
Tóalmás értékeinek bemutatásán túl az épített örökség értékeit kívánja az olvasó elé tárni. 
A tájékoztatás mellett célja jelen dokumentumnak az ajánlásokon keresztül a 
segítségnyújtás, mind a jelenlegi lakosaink, mind a jövőben községünkbe költözők számára.  

Hogy miben nyilvánulnak meg ezek a célok?  

A dokumentum nem hagyja figyelmen kívül községünk történetét, örökségünk fontosságát. 
Emellett különböző karakterű településrészeink kerültek lehatárolásra, arculati 
jellemzőikkel együtt. Mindez a jelenlegi településképünk megőrzésében, jövőbeni 
építészeti beavatkozások helyes kivitelezésében útmutatóként szolgálhat. A Kézikönyv 
második felében az előzőekhez olyan ajánlásokat fognak találni, melyek a telepítésre, 
terepalakításra vonatkoznak, valamint építészeti paraméterek szerint részletesen 
bemutatásra kerültek. Ez utóbbi természetesen nem kötelező jellegű, támpontként 
szolgál, csupán lehetőségeket vonultat fel. Az olvasó községünk épületei, épületrészletei 
közül olyan jó példákat is talál e Kézikönyvet lapozva, melyekből szintén inspirálódhat és 
megtudhatja, milyen karakterterületen milyen építészeti megoldások mutatkoznak jónak, 
településünkhöz illőnek. 

Az egyediség megőrzése fontos számunkra, csakúgy, mint hangulatos, nyugodt 
környezetünk fejlődése. E két dolog együttes megvalósulása hosszútávon élhető, vonzó és 
épített öröksége tekintetében tetszetős jelleget kölcsönözhet Tóalmásnak. Az alábbi 
dokumentum folyamatos formálása pedig a változások függvényében a jövő feladatai közé 
tartozik. 
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Tóalmás bemutatása 
 

 

Tóalmás Pest megye északkeleti határán, Bu-
dapesttől 55 km-re fekszik a Nagykátai járás-
ban. Három irányból közelíthető meg: a fővá-
ros felől, valamint Jászberény felől Nagykátán 
és Szentmártonkátán át a 31-es főúton, to-
vábbá Gödöllőről az M3-as autópályán keresz-
tül Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok útvonalon. 
Tóalmás a 450 km2 területű Tápió-vidék kistáj 
része, amely a Gödöllői-dombság és Jászság 
között található. 
A 3668 lelket számláló községet gyűrűszerűen 
ölelik körül szomszédos települései: Zsámbok, 
Jászfényszaru, Szentlőrinckáta, Jászfelső-
szentgyörgy, Szentmártonkáta, Tápiószecső, 
Kóka, illetve Dány. 
 
A terület már több ezer évvel ezelőtt, a réz- 
és bronzkor határán lakottnak számított. Első 
okleveles említése 1406-ból származik Almás 
néven, ekkor a jánoshidai premontrei apátság 
birtokai közé sorolták. Gazdái gyakran válta-
koztak az évszázadok során: a XV. sz. elejéig 
a Kókai család tulajdona, majd a Nógrád me-
gyei Szanda várhoz tartozott királyi birtok-
ként. 1424-ben Zsigmond király feleségének, 
Borbálának ajándékozta a falvat, 1439-ben 
pedig Albert király adományozta hitvesének, 
Erzsébetnek. Ezt követően olyan urai voltak, 
mint a Rozgonyiak, Lábatlanok, és a Tárnok 
család. Az akkori település keleti részén, a 
Káthay család birtokán 1473-ban önálló tele-
pülés jött létre Boldog-Asszony Kathaya né-
ven, amely saját templommal is büszkélkedett 
(jelenlegi Török-domb). A hódoltság idején is 
lakott hely maradt Almás, Boldogasszonykáta 
viszont, mint önálló település megszűnt. Az 
elbujdosottak közül a törökök kivonulása után 
sokan visszatelepültek, illetve újabb családok 
is letelepedtek, ezzel gyarapítva a település 
lakosságát. Az 1730-as évektől több forrás 
szerint a Prónay család birtoka volt, és az is 
maradt a szabadságharc leverését követően is. 
A település 1900-ban már 2495 lakost szám-
lált, és 413 házból állt. A község település-
szerkezete is ekkoriban alakult ki: a Felvégen 
– a templom körül (plébánia, kántorlakás, 
egyházi telkek) – a vezető réteg élt, itt állt az 
egyedüli földbirtokos kastélya, illetve a tele-
pülésrész körül éltek a vezető tisztségviselők 
is. Az Alvég a földművelő parasztság lakóhe-
lyeként szolgált, és az előzővel egyetemben a 
fésűs beépítés volt a meghatározó. Továbbá 
az I. világháború után alakult ki az Újtelep, 
melyet a kiskertes településforma jellemzett, 
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(Fotók: www.toalmas.hu) 

és területén a kézműiparos réteg telepedett 
meg. 
Nevének eredetét a gyümölcsfa jelentésében 
feltételezik. Tóalmás 1708-ban még Tót-Almás 
néven szerepelt és ilyen pecsétet használt 
egészen a XIX. század elejéig. A későbbiekben 
Tó-Almás, majd a királyi belügyminiszter 
1898-ban törzskönyveztette Tóalmás névre. 
A hagyományos településszerkezet kialakulá-
sában is jelentős része volt a földbirtokok 
felosztásának, a jobb minőségű földek birto-
kosai a felvégen, a „gyengébb” kisparaszti 
földek művelői az alvégen telepedtek meg, a 
földbirtokkal nem rendelkezőknek pedig új, 
kiskertes településrészt parcelláztak fel a 
huszadik század elején. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Fogl Attila) 
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Tóalmást az építészeti, 
természeti, az ásvány-
kincsek –kőolaj és föld-
gáz lelőhelyek -, vala-
mint a termálvíz együt-
tes jelenléte egyedülál-
lóvá teszi. Épített örök-
sége mellett a táj sokszí-
nűségét a mezőgazdasági 
művelés és a különleges 
tájképi területek harmo-
nikus összhangja jelenti. 
A településképéről álta-
lánosságban elmondható, 
hogy gondozott, a gazda-
gon fásított utcák, a 
változatosan kialakított 
utcakertek és magánker-
tek a lakosság és a tele-
pülés vezetőinek környe-
zethez való pozitív szem-
léletét tükrözik. A lakos-
ság által gondozott zöld-
felületek mellett több 
közpark is található Tó-
almáson. A település 
sikeresen szerepelt a 
„Virágos Magyarország-
ért” mozgalomban, en-
nek eredményeként a 
BCE Tájépítészeti Kara 
felajánlásából egy zöld-
felületi arculatterv is 
készült 2011-ben. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotó: Fogl Attila 
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A község arculatának meghatározó 
eleme a Szent András Gyógyvizes 
Strand, mely a település legvon-
zóbb létesítménye. A 870 m mélyről 
feltörő, 51 °C hőmérsékletű vizet 
2002-ben ásványvízzé, 2004-ben 
pedig gyógyvízzé nyilvánították. 
Egyre keresettebbé válik a település 
északkeleti részén, a Hajta-patak 
völgyében elhelyezkedő gyógyfürdő 
és kemping a turisták körében. 
Közelében kisebb üdülőterület épült 
ki, mely idilli környezetet teremt a 
gyógyulni és pihenni vágyóknak. 
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Örökségünk 
 

 

 

 
A középkorban épített Szent András templom Tóalmás központjában, a község északnyugati domb-
ján magasodik. Legrégebbi részei – a szentély és a hajó falai – őrzik eredeti gótikus stílusát. Feltehe-
tőleg a 11-12. században állt már itt templom a régi falazat alapján, erre a várszerű romra építkez-
tek a későbbiekben. 1715-ben Kollonits Zsigmond kibővítette az építményt, 1746-ban pedig felépí-
tették a tornyot, így elnyerve a 18. század közepére a ma is megcsodálható formáját. Az egyhajós 
barokk templomnak András apostol a védőszentje, akit igen gyakran választottak a régi építésű is-
tenházak esetében őrangyalukká a hívek. 

 



VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTUM 

 
 
A falu északnyugati szélén fekszik a barokk és klasszicista stílusjegyeket magán viselő Beretvás kú-
ria, más néven a régi kastély. Az 1759-ben téglából épült úrilak hosszú időn keresztül a Prónay báró 
család tulajdonában volt, ahová ekkoriban számos híres magyar is ellátogatott – például Szemere Pál 
vagy Eötvös József báró. A kastély a háború során súlyosan megsérült, és ettől fogva folyamatosan 
pusztult le az egykori fényűző épület. Ma már csak romjai tekinthetők meg, melyek maguk alatt 
rejtik az egykori tágas pincerendszert. 
 

 
(1. kép: www.toalmas.hu, 2. kép: www.danyikronika.hu) 
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A Prónay família a kastély közelében lenyűgöző 
parkot alakított ki, a Bócz-kertet. A napóleoni-
háborúk idején a kor híres kertésze, Heinrich 
Nebbien tervezte és felügyelte a munkálatokat, 
melynek eredményeképp egy messze földön 
híres óriás park elevenedett meg. Galgóczy 
Károly 1877-ben készült megyeleírásában meg-
említi a 60 holdon elterülő angol kertet, melyet 
páratlan szépségű platán fasorok ékesítenek. 
 

 
(1. kép: www.mapio.hu, 2. és 3. kép: www.tolamas.hu)  
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A Bócz-kertet Wahrmann Regina 1892-ben meg-
vásárolta a Prónay báróktól, melynek területén 
1894-95-ben fényűző kastélyt építetett fel Ybl 
Lajos tervei alapján. A korábbi Beretvás-kastély 
ma is megtekinthető, neobarokk stílusú épület, 
amely a Hajta-patak egykori árterében fekszik. 
Regina kisasszony második sikertelen házassá-
gát követően súlyos anyagi válságba került, így 
birtokai és szeretett kastélya eladására kény-
szerült. Az Andrássy család betléri ága vette 
meg áron alul az első világháború idején. A 
parkot az új tulajdonosok tovább építették, 
közművesítették artézi kutak fúrásával és önál-
ló áramfejlesztő berendezéssel is ellátták, il-
letve további épületeket, fürdőmedencéket is 
kialakítottak területén. A kastély és a park 
1945 után gyermekek üdültetését szolgálta a 
Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) 
irányításával. Nyaranta érkeztek a táborozó 
gyermekek a kastély közelében fekvő barak-
kokba, illetve szeptemberben egy hónapot tölt-
hettek a vadregényes környezetben, iskolai 
kötelezettségeik teljesítésére pedig tanítók 
érkeztek. Vizeinek élővilágát a horgász szövet-
ség vette gondozásába, a park 30 hektáros te-
rületét pedig természetvédelmi területté nyil-
vánították. Napjainkban az Andrássy-kastély 
területén alapítványi ifjúsági tábor működik.  

 

(1. kép: www.danyikronika.hu, 2. kép: www.toalmas.hu, 3. kép: www.mapio.hu)  
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Katona-kúria 

1909-ben építette a településhez tartozó Boldogasszonykátán Katona Ferenc, a környék földbirto-
kos családjának sarja. A Katona család a 19. század első felében települt be a községbe, és jelentős 
földbirtokokkal rendelkeztek a környéken. Az épület jelenleg országos szintű műemléki védelem 
alatt áll. 

 

 

 

Hatházas 
 

A település nyugati része lett a legrégebben beépített terület Tóalmáson. Ez a „Fővég,” más néven 
a „Hatházas”. Nevét onnan kapta, hogy a török kori pusztítások után az újjáéledő község lakossága 
az első hat házat a templom köré építette. A 18. század folyamán innen kezdett a község a mai Fő 
út mentén keleti irányban terjeszkedni.  A „Hatházas” előtt látható a „Kerek kút”. 
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1700-as évekből származó lakóházak („Hatházas”) 
 

  
 
Fő utca 51. Valószínűleg ez lehetett Tóalmás 
legrégibb lakóháza 1970-ben. A ház a törököket 
kiűző háborúk és II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
vezette szabadságharc közötti években épült. 
 

 
   Fő utca 99. 
 

 

 
Dózsa György út 6.  
1830-as években épült, egy szobából és konyhá-
ból álló kétosztatú lakóépület, melynek gazdái 
feltehetően jobbágyok voltak. 

   Ady Endre utca 17.  
  Az épületet 1840 körül emelték. 
 

  
Dózsa György út 22. 
A lakóház 1870 körül épült. 

  Dózsa György út 24.  
  A ház 1840 körül épült. 
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A község emlékhelyei 

  
Trianoni emlékmű 

 
Világháborús hősök emlékhelye 

  
1848-49-es szabadságharc hősi halottainak 

sírja 
Milleniummi emlékhely 

  
Árpád vezér szobra Szent András-szobor 

(3.,4., 6. kép: www.toalmas.hu, 5. kép: www.danyikronika.hu)  
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Védett természeti értékek és tájvédelem 
 
Tóalmás a Hatvani-sík kistájhoz tartozik, amely 
az Alföld és a Gödöllői-dombság határán fekvő 
dombhátakkal és lejtőkkel tarkított úgyneve-
zett hullámos síkság. Tájképi szempontból 
meghatározó a területén átfolyó időszakos víz-
folyású Hajta-patak, amely kialakította a kör-
nyék vegetációját is.  
A kistáj a Duna-Tisza közi flórajáráshoz tarto-
zik, növényállományát lösztölgyesek, tölgy-
kőris-szil ligeterdők, fűz-nyár ligetek, mocsa-
rak, mocsár- és láprétek, továbbá homoki gye-
pek, löszpusztagyepek és szikesek alkotják. A 
Tápió-vidék középső és északi részén viszonylag 
nagyobb kiterjedésben maradtak fenn fűz-nyár 
ligetek és mocsárrétek, de a természetes élő-
helyek egyre kisebb kiterjedésűek, elhelyezke-
désük mozaikszerű a mezőgazdasági hasznosítá-
sú területek között.  
A település határában homoki sztyepprétek találhatóak, amelyek jellegzetes fajai többek között a 
csűdfű (Astragalus exscapus), a tarka nőszirom (Iris variegat), a pókbangó (Ophrys sphegodes) és a 
sömörös kosbor (Orchis ustulata). A területen kisebb kiterjedésű kékperjés láprétek is találhatók, 
amelyeknek jellegzetes növényei a szibériai nőszirom (Iris sibirica), és a fehér zászpa (Veratrum 
album). A kistáj területén mintegy 30-40 védett faj található. Tóalmás külterületén több táj- és 
természetvédelmi szempontból több jelentős terület található, ezek a következők (A DINPI adat-
szolgáltatása alapján): európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület 
(Natura 2000 terület), a Hajta mente elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, 
ex lege védett földvár, ex lege védett kunhalmok, OTrT és PMTrt szerinti országos ökológiai hálózat 
övezete, OTrt-ben megjelent tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. 
 

Forrás: Vidra Tamás - DINPI 

  
 

  

Forrás: www.dunaipoly.hu 
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Eltérő karakterű településrészek 
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Falusias karakterű terület 
 

  
 
A falusias karakterű terület jellemzője, hogy a lakóépületeken kívül állattartási célú gazdasági és 
egyéb melléképületek is épültek a telkeken. Ezek ma nem feltétlenül eredeti funkciójukban létez-
nek, hanem a megváltozott életforma következtében átalakultak. A község legrégebbi utcái, épüle-
tei itt találhatóak. A tornácos parasztházak közül többet felújítottak. Az újabb építészeti korokból 
az 1960-as évektől jellemző kockaházak vannak többségben. A szalagtelkek mérete nagyobb, mint a 
többi településrészen. 
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Kertvárosias karakterű terület 
 
A kertvárosias karakterű terü-
let a településrész a település 
déli-délkeleti részén található. 
Jellemző a merőleges utca-
szerkezet, az utcabútorok, 
padok használata, sok utcában 
fellelhetők a hagyományos népi 
építkezés formái, az 1960-as, 
’70-es évek kockaházaival vál-
takozva, de jól látható folya-
mat a régi házak átépítése. A 
kertvárosias lakóterület abban 
különbözik leginkább a falusias 
lakóterülettől, hogy a telkek 
kisebbek és hiányoznak a gaz-
dasági épületek. A telkeken 
konyhakertek, díszkertek öve-
zik a lakóépületet, és szépen 
gondozott előkertekkel és utcai 
zöldfelületekkel is találkozha-
tunk. Az utcaképek meghatáro-
zó szereplői a gyümölcsfák. 
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Kertvárosias karakterű terület újabb építésű lakóépületekkel 
 
A Fő utca délkeleti szakasza és arról 
nyíló Kölcsey, Kossuth és Erdő utcák 
által meghatározott településré-
szen, kisméretű telkeken álló két-
szintes lakóházak épültek.  
A kertvárosias karakterű lakóterü-
lettel ellentétben ezen a település-
részen az újabb építésű (1980 utá-
ni), kétszintes házak dominálnak. A 
házak előtti utcaképre a változatos 
növénykiültetés jellemző, a házak 
körül szépen gondozott díszkertek 
növelik a településrész értékét. 
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     Üdülő karakterű terület 
 

 
 

 
 

 

 
 
A Hajta-patak mente mocsaras területeinek lecsapolásával tették a településrészt 
lakhatóvá. 1969-ben történt fúrást követően szénhidrogén helyett vizet találtak, melyre 
az 1970-es években fürdő épült. A vizet 2002-ben ásványvízzé, 2004-ben gyógyvízzé 
minősítették. A napjainkban működő Szent András Gyógyvizes Strand körül kiterjedt üdülő 
karakterű terület található. A kis méretű telkeken kis alapterületű, többnyire kétszintes 
üdülőházak épültek. Gyakoriak a fa anyagú és alpesi tetős üdülőházak. 
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Táji értékkel rendelkező terület 
 
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken általános ajánlás a zöldterület beépítetlen jellegé-
nek megtartása, továbbá a tájkarakter megőrzése érdekében nem javasolt reklámfelület elhelyezé-
sére szolgáló építmény, valamint felszíni elektromos hálózati, vagy hírközlési elem vagy építmény 
elhelyezése. Az érintett településrészeken a természetvédelem mellett az adott területre való rálá-
tás védelme a jövőre nézve is alapvető építészeti, településrendezési cél kell, hogy maradjon. 
 
Andrássy kastély 
parkja 
A település törté-
nelmében és arcula-
tában kiemelt sze-
repet kap az And-
rássy kastély parkja, 
amelyet a 18. szá-
zadban, akkor még 
Bócz-kert néven 
alakított ki a Prónay 
család, a kor híres 
kertésze, Heinrich 
Nebbien tervei alap-
ján. 
 
A kastély parkja, 
amely jelenleg ma-
gánkézben van, táj-
képileg kiemelkedő, 
egyben a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park által is 
nyilvántartott ökoló-
giai folyosó része. A 
parkban kialakított 
halastó partján mo-
csári nőszirom (Iris 
pseudacorus) is él. 
 
A park hatalmas 
ősfái erdőként öve-
zik a kastélyt, és 
élőhelyet biztosíta-
nak számos állatfaj 
számára. 
 
A kastélypark a nyári 
időszakot leszámítva 
látogatható, érde-
mes egy sétát tenni 
az óriási fák alatt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fotók: Fogl Attila) 
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A Hajta-patak men-
te értékes élővilág-
gal rendelkező kü-
lönleges Natura 2000 
természetmegőrzési 
terület, amely a 
Duna-Ipoly Nemzeti 
Park által kijelölt 
tájképvédelmi 
szempontból kiemel-
ten kezelendő terü-
letek övezetébe 
tartozik, továbbá az 
országos ökológiai 
hálózat magterüle-
teként nyilvántar-
tott.  
 
A település északke-
leti részén lévő sza-
kasz védőterületén 
bármilyen beavatko-
zást, tájhasználatot, 
vagy művelésiág 
váltást a védett a 
természeti területek 
kezelési tervében 
foglaltakkal össz-
hangban javasolt 
megvalósítani.  

 
 

 
 

 (Fotók: Vidra Tamás, DINPI) 
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Homoki dűlők területe 
 
 
A község délnyugati 
részén, a településre 
bevezető Béke utca két 
oldalán húzódó dűlős 
terület sajátos telepü-
léskaraktert hordoz. A 
régi területhasználatot 
tükröző keskeny és ho-
mokos dűlőutakat régi 
zártkertek, gyümölcsös- 
és üdülési célra hasz-
nált kertes telkek sze-
gélyezik.  
Régi korokba repít visz-
sza a dűlőnevek ízlelge-
tése, mint például a 
Páskom, eredeti jelen-
tése szerint: „legelő” 
dűlő, és a Várhegyi 
dűlő, amely az ’ex lege’ 
védett földvár közelsé-
gét jelzi. Szintén árul-
kodó a többi dűlőnév, a 
Forrai, Legelő, Diófa, a 
Peresi és az Öregszőlő 
dűlők neve. 

 
 

  
 

 

 
Többnyire szépen gondozott telkek 
között vezetnek a dűlőutak, a 
területen számos egyedi 
tájértékkel találkozhatunk, ilyen 
például Peresi dűlő sarkán álló 
kőkereszt, valamint a területen 
található régi kerekes kutak, a 
szőlőhegyekhez tartozó pincék, és 
idős fák. Jól megfigyelhető 
folyamat a kertek átalakulása 
haszon-, szőlőskertből 
díszkertekké. 
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Majorsági terület 
 

 
A majorság településrész a községtől északkeleti irányban 
elterülő szántóföldek között fekvő Boldogkáta területe, minden 
irányból szántók –napraforgó-, búza- és kukoricaföldek- 
határolják. A településrész ikonikus épülete a Katona-kúria, 
amely állami gazdasági épületként is funkcionált, jelenleg 
viszont használaton kívül van, és a környező park is 
elhanyagolt. A volt kúriával szemben nyeregtetős, piros 
cserépfedésű, fehérre vakolt házak alkotta lakóutca húzódik. 
 

 
Forrás: www.muemlekem.hu (2010-es fotó) 
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Mezőgazdasági terület  
 

  
Tóalmás külterületének jelentős része mezőgazdasági 
művelésbe vont terület. Az idők során lecsökkent a 
művelést végző gazdák száma, ezáltal nőtt a 
mezőgazdasági táblák mérete, de jellemző a 
vetésforgóban való művelés. A fő termények a 
napraforgó, kukorica és búza és takarmánynövények, 
emellett jelentősek a legelőterületek. A takarmány- és 
gabonanövények mellett a fóliasátras 
zöldségtermesztés is meghatározza a tájhasználatot. 
A terület részben ökológiai folyosóként, továbbá az 
ökológiai hálózat magterületeit övező puffer 
területként is szolgál. 
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Erdős karakterű terület 
 
 
Tóalmás erdős területei részben a Natura 2000 
természetmegőrzési területhez tartoznak. 
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők, tölgyes 
társulások alkotják, amelyek sokszínű és gaz-
dag élővilággal színesítik a település arculatát. 
Az erdős karakterhez sorolhatók a nyárfa 
(Populus sp.) ültetvények,„energiaerdők”, 
amelyek energetikai célú felhasználásra ülte-
tett erdőterületek. Jelenlétük nem 
hosszútávú, azonban az élővilág szempontjából 
jelentős, búvó- és élőhelyet biztosítanak több 
állatfaj számára. 
A mezőgazdasági területek között húzódó me-
zővédő erdősávok ökológiai folyosóként 
mikroklimatikus szempontból, és élőhelyként is 
kiemelt jelentőségűek. 
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Általános ajánlások - Építészeti útmutató 
 
Tóalmás arculatára vonatkozóan megfogalmazhatók általános ajánlások, amelyek az egész telepü-
lésre nézve meghatározóak lehetnek településkép szempontjából. Az épületek telepítésére, tető-
formájára, általánosan a magasságra, a homlokzatszínezésre, színek és anyagok alkalmazására, a 
kerítésekre, a kertekre, az utcákra és a terekre, valamint a cégérekre, reklámhordozókra vonatko-
zóan nyújt útmutatást az alábbi fejezet, hogy ezek figyelembevétele segítse az egységes település-
kép kialakulását. 
 
Telepítés 
 
A lakóház telken való elhelyezésénél javasolt figyelembe venni a telek adottságait, a 
terepviszonyokat, ahhoz igazodni, nem ajánlott az indokolatlan feltöltés, bevágás. 
A háztól mindkét irányban lévő 2-3 szomszédos épülettel összhangban történjen az elhelyezés és 
tájolás. 
Elhelyezésnél fontos, hogy a tömbbelsőben – a szomszédos telkekkel közösen – egybefüggő 
zöldfelület maradjon. 
A ház előtti előkert méretét szintén az utcában általános módon kell kialakítani. 
 

  

  
 
Javasolt épületmagasság 
 

 

 
 

 
 

Tóalmáson a településrészeken 
belül nincsenek kiugró eltérések az 
épületmagasságban, többnyire a 
földszintes épületek jellemzőek, 
azonban egyes településrészeken 
magasabb, kétszintes épületek az 
uralkodóak (kertvárosias karakterű 
újabb építésű lakóépületekkel, 
üdülő karakterű terület). 
A településrészek utcáinak arcula-
tát az épületek közel azonos ma-
gassága nagyban befolyásolja, 
mert így a szemlélő számára szebb 
az utcakép. Az átlagosnál maga-
sabb épületek nem illeszkednek a 
településképbe. Az ugráló térará-
nyok „ziláltság” hatását kelthetik a 
járókelőkben. 
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A kialakítható legnagyobb épület-
magasságot ugyan a Helyi Építési 
Szabályzat határozza meg öveze-
tenként, azonban az újonnan épü-
lő, esetleg felújítandó épületek 
esetében javasolt az utcában jel-
lemző szintszámot (földszint vagy 
földszint tetőtér beépítéssel) ki-
alakítani, úgy hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban előírt építményma-
gasságokat be kell tartani. 
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Anyaghasználat, homlokzatok, színek 
 

  
 

 
Építésnél a településen 
hagyományos, illetve 
természetes anyagok 
használata javasolt (tégla, fa, 
vakolat). 
A régebbi házakon a 
homlokzatok díszítésének 
hagyománya van.  
Újépítésű házakon a 
homlokzatok díszítése szintén 
mészkő, tégla, fa 
alkalmazásával, ezek 
kombinációjával, vagy –vakolt 
falfelület esetén- harmonikus 
színkombináció választásával 
javasolt.   

 

  

 
A tetőfedés anyaga főként 
kerámia cserép. Újépítésnél 
és felújításnál törekedni kell 
a hasonló színű és formájú 
cserepek alkalmazására. 
Tetőfedés anyagának 
elfogadható továbbá, nád, fa 
(zsindely), illetve bádog - 
vörös, vagy földszínekben. 

 
 

  

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. 
 
Tóalmáson a legtöbbet használt homlokzati 
színek a fehér, a halványsárga és a halvány 
rózsaszín, földszínek. E színek harmóniát 
sugallnak, érdemes alkalmazni őket.  
Üdülőterületen gyakori a faházak barnára 
festése. Tetők tekintetében a piros, barna és 
szürke színek fordulnak elő. 
 
A színek használata során, mind a tetők, 
mind a homlokzatok tekintetében, 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 javasolt 
használni. 
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Kerítések 
 
A közterületek felé néző kerítések megjelenése jelentősen befolyásolja az utcaképet és 
településképet. A teljesen tömör kerítésekkel határolt utcák zárt, csatorna-szerű hatást 
eredményeznek, 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 kerítés magassága ne haladja meg az 1,8 métert, oszlopos, lábazatos kerítés esetén 
javasolt az 1/3 lábazat, 2/3 áttört rész arány betartása. 

• A kerítések anyag- és színhasználatánál a természetes (föld-) színek, valamint a szürke, 
fehér, 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. 
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Kertek 
 
A kertek és lakóépülettel való egységük a település arculatának fontos szereplői. Az épületek tájba 
illesztésében nagy segítséget nyújt a kertek megfelelő kialakítása, természetesen a táj 
adottságaihoz illő, őshonos növényfajok alkalmazásával. Tóalmás lakossága kertszerető, a helybeliek 
nagy hangsúlyt fektetnek kertjük harmonikus kialakítására, amelyek között megtalálhatók a 
konyhakertek és díszkertek egyaránt. Az alábbi szempontok figyelembe vétele javasolt a kert 
létrehozásakor: 

• 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 (amennyiben nem kiszáradt, vagy beteg példányról van szó) rendkívül 
fontos, időben lassan pótolható egy nagy árnyékot adó, szép példány. 

• A kert kialakításakor célszerű megtervezni – esetleg szakember bevonásával – a különböző 
tereket, lehetőleg az épület tervezésével párhuzamosan, azzal összhangban. 

• A kertben, udvaron elhelyezett garázs, melléképület telepítése csak a lakóépülettel egy 
síkban, vagy attól hátrébb, a helyi építési követelmények szerint történjen 

• Burkolt felületek kiválasztásánál törekedjünk a vízáteresztő burkolat alkalmazására (tégla, 
fakocka, terméskő, kavics), hogy az esővíz minél inkább a talajba szivároghasson. 
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Utcanév-táblák, utcabútorok 
 
 
 Informatív és egységes arculatot kölcsönöz a 

településnek a jól megválasztott és elhelyezett 
utcanévtábla. 
 
A fa utcabútorok, buszmegállók és hirdetőtáblák 
természetes hatást keltenek, Tóalmás arculatának 
fontos elemei. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antennák, légkondicionálók elhelyezése 
 
 

 

 
 
 
 
Parabolaantennát ajánlott nem az 
utcafronton elhelyezni, így 
elősegítve az utcafronti homlokzat 
és az utcakép egységességét. 
A légkondicionálók külső 
egységének elhelyezését ajánlott 
nem az utcafrontra telepíteni és a 
beltérből kivezetett vezetékeket 
esztétikusan leburkolni. 
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Közterületek településképi útmutatója 
 

A ház és a kerítés előtti utcakép 
 

Tóalmás zöldfelületekkel gazdagon ellátott település, az utcák többségén egyik, vagy mindkét 
oldalon fák, cserjék, vagy sövények színesítik az utcaképet. Településképi szempontból 
meghatározók a hangulatos utcakertek, amelyek tükrözik helyiek gondosságát és növények iránti 
szeretetét. Az utak menti zöldsávok és a házak közötti területet díszcserjékkel, évelőkiültetésekkel, 
alacsony sövényekkel é helyenként fákkal, facsoportokkal színesítették a lakók.  
Egységes fasor – egyik, vagy mindkét oldalon azonos fafajjal történő beültetés – kevés helyen 
látható, például a Fő út és Ady Endre utca közötti sávban, a községháza és posta közötti szakaszon 
lévő hárs (Tilia sp.), és japánakác (Sophora japonica) fasor, a Fő út és Dózsa György út 
találkozásánál egy rövid szakaszon közönséges nyír (Betula pendula) fasor. A Béke út temető előtti 
szakaszán, a ’48-as hősök terén zömmel idős korai juharból (Acer platanoides), vadgesztenyéből  
(Aesculus hippocastanum) álló liget fogadja az érkezőt. 
 

A településen jellemzően felszíni 
gyepes, néhol burkolt vízelvezető 
árkok találhatók - a Határ úton a 
széles zöldsáv fák és cserjék 
kiültetését is lehetővé teszi. 

 
 

Tóalmás több utcája, például a 
Szabadság utca még őrzi a korábbi 
falusias utcaszerkezetet, a középső 
gyepes zöldsávval, amely a 
gépjárműforgalom kétirányú 
közlekedését biztosítja, és 
magában foglalja a vízelvezető 
árkot is. A gyalogosok számára 
keskeny járda húzódik a házak 
előtt. Az utcaképet színesítik a 
vörös lombú vérszilvafák (Prunus 

cerasifera ’Nigra’)  
 

A Liget utcában látható, hogy 
hagyományosan csonthéjas 
gyümölcsfákat telepítettek 
utcafásítás gyanánt, a preferált 
fajok a meggy (Prunus cerasus) és 
a szilva (Prunus domestica). 
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Az üdülő karakterű településrész 
jellemző fái az idős fűzfák (Salix sp.), 
amelyek karakteres tájelemként 
meghatározzák az utcaképet, 
árnyékot és - több állatfaj számára - 
élőhelyet biztosítanak. 

 
 
 

 
  

A szép megjelenésű utcakertek 
élhetőbbé teszik a települést, 
nemcsak vizuális jelentőségük 
nagy, hanem az utca hosszán 
végigfutó széles zöldfelületek a 
kellemesebb klíma kialakulása és a 
porszennyezés csökkentése 
szempontjából is kiemelt 
jelentőségűek. A település 
arculatában meghatározók, 
javasolt újonnan kialakított 
utcákban is létrehozásuk. A József 
Attila utcai ház előtt kihelyezett 
pad pihenésre, szemlélődésre 
készteti a látogatót. 
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Közterek, közkertek és egyéb zöldfelületek 
 
Tóalmás belterületén több kisebb méretű rendezett közkert található: a Fő tér a Polgármesteri 
Hivatal mellett, az 1848-as park a temető mellett és az Árpád szobor helyéül szolgáló parkosított 
Árpád utcai közterület, valamint a Feldafing Park a Fő utca és a Dózsa György utca 
kereszteződésében. Közkertjeinek növényhasználata változatos és a növényfajok telepítése során 
szerepet kaptak a környezetükhöz jobban illő növényfajok. Díszburkolattal kialakított gyalogos 
ösvény és a fából készült utcabútorok szolgálják a pihenni vágyokat. Az idősebb, nagyobb fák 
nyújtják az árnyékot a járókelők és a pihenni vágyók számára. 
 

 

Fotók: Fogl Attila 

Az intézményi zöldfelületek közül kiemelendő a Polgármesteri Hivatal udvara, melyet a díszes 
székelykapun keresztül lehet megközelíteni, és a bejárat mellé kellemes látványt nyújtó virágágyást 
telepítettek. A Szent András Gyógyvizes Strand és a hozzá tartozó kemping nagykiterjedésű, 
gondozott zöldfelülete is említésre méltó, mely a település üdülő területén helyezkedik el. 
További közösségi célú zöldfelület a sportpálya, a temető, mindkettő rendezett, zöldfelülete 
karbantartott. A település központi részén található az agyaggödör, amely hagyományosan az 
agyagbányászat, vályogkészítés helyszíne volt, ma az agyaggödörben – „agyigásban”- tó van, amely 
élőhelyet biztosít számos állat- és vízi növényfajnak. A terület ökológiai folyosóként is szolgálhat, 
amennyiben tájépítészeti szempontú, rekreációs helyreállítása megtörténik a jövőben. 
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Az agyaggödör melletti területen 
található telken almaültetvény 
található, az almáskert kialakítása 
a település nevének eredetét is 
őrzi. 

 
 

Részletes ajánlások - Építészeti útmutató 
 
Falusias karakterű terület telepítési javaslata 
 

  

  
A falusias karakterű településrész Tóalmás lakóterületének nagy részét lefedi. Túlnyomó részt 
oldalhatáron álló beépítési mód jellemző, előkerttel. Morfológiailag szalagtelkes településrész, a 
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keskeny telkek utcafronti részén állnak a lakóházak. Az udvarok nagyméretűek, a lakóépületek 
gazdasági és egyéb melléképülettel rendelkeznek. A földterületeken kiskertes művelés folyik. A 
legrégibb településrész itt található (a Fő utca északi szakasza), melyet mutat az épületek kora. 
Állnak még régi parasztházak, de többnyire az 1960-as, 1970-es évek sátortetős házai fordulnak elő. 
Ezen a területen ajánlott az oldalhatáron álló beépítési mód a kialakult előkert szélesség 
betartásával. 

  
 
 
 
Javasolt tetőformák 
 

  

A tetőformák hajlásszögének 
kialakítása során törekedni 
kell az utcában jellemzően 
előforduló tetőhajlásszög 
alkalmazására. A túl magas, 
illetve túl alacsony hajlás-
szögű tetővel rendelkező 
épületek nem illeszkednek a 
község településképébe. 
 
A telek mentén hosszan el-
nyúló házak nyeregtető, 
kontyolt tető kialakításúak. 
A négyzet alaprajzú épülete-
ken sátortető van. Ezeken 
kívül még a csonka konty 
tetőforma fordul elő a tele-
pülésen. Ezen tetőforma 
típusok esetében a 35-45o-os 
hajlásszög a legjellemzőbb. 
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Kertvárosias karakterű terület 

 
  

  

 

  

 

 
A kertvárosias jellegű lakóterület a Fő utca – Rákóczi Ferenc utca vonalától délre-délkeletre fekvő 
településrész. A telkek mérete jellemzően kisebb, mint a falusias karakterű lakóterületen, az 
épületek átlagosan fiatalabbak vagy felújítottak. Az oldalhatáron álló beépítési mód itt is 
érvényes, csakúgy, mint az előkert megléte. Ennek alkalmazása az új építések esetén itt is 
javasolt.  
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Javasolt tetőformák 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kertvárosias jellegű terüle-
ten általánosan elterjedtek a 
35-45o-os, nyeregtetők és 
sátortetők. A régi építésű 
házakon gyakoribb a nyereg-
tető, míg az 1960-as és 1970-
es években épült kockaháza-
kon a sátortető vagy annak 
kontyolt változatai találha-
tók meg. Tetőfelújításnál, 
emeletráépítésnél az eredeti 
tetőformát célszerű megtar-
tani. 
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Kertvárosias karakterű terület újabb építésű lakóépületekkel 
 

  

 

  

 

 
A kertvárosias jellegű lakóterület azon része, ahol az újabb, 1980 után épült, többnyire 
kétszintes, sátor vagy nyeregtetős lakóépületek sorakoznak: a Fő utca délkeleti része és a Jókai 
utca által bezárt területen. A házak sátor vagy nyeregtetősek. A telekméret itt is kicsi, az előkert 
széles. A kialakult előkertszélesség és az oldalhatáros beépítési mód itt is érvényes, ezért javasolt 
is megtartása új építéseknél. 
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Javasolt tetőformák 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újabb építésű lakóházak-
kal rendelkező kertvárosias 
jellegű területen találhatók 
a mediterrán, kis hajlásszögű 
tetőformák, ezért a telepü-
lésen itt ajánlott egyedül 
ennek alkalmazása. Alpesi 
tető nem fordul elő, nem 
illeszkedik a kialakult karak-
terbe, új építéskor nem 
ajánlott használata. Legin-
kább a 35-45o-os tetőhajlás-
szögek vannak többségben. 
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Üdülő karakterű terület 
 

  

  
 
Az üdülőterület a település északi részén található a Hajta-pajtak völgye mentén. A telkek itt a 
legkisebb méretűek, a beépítés oldalhatáron álló vagy szabadon álló. A tetőformák közül egyedül itt 
jellemző az alpesi tető. Az épületek alapterülete kicsi, de jellemző a két szint és tetőtérbeépítés. 
Az előkert széles, előtetővel beépített vendégszobák egészíthetik ki az üdülőket. A használt 
anyagok közül kiemelkednek a faházak. Ide tartozik a községi strandfürdő területe is. 
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Javasolt tetőformák 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az üdülőterületen állnak 
alpesi tetős faházak, ezért 
egyedül itt ajánlott ezen 
tetőforma kialakítása. 
Lapostetős épület nem talál-
ható Tóalmáson, így a tető-
forma használata sem java-
solt. 
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Jó példák 
 

Kerítések, kertek, zöldfelületek, utcakép 
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Nyílászárók 
 
Szőlő utca 
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Liget utca 
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Ady Endre utca 

 
 

Homlokzatok 
 
  
Attila utca 
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Attila utca 

 
Attila utca 

 
Ady Endre utca 
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