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nem lehet befejezett, hiszen egy város folyamatosan 
fejlődik, gyarapszik, értékekkel gazdagodik, amiért 
mi, városvezetők vagyunk felelősek.  Ezen értékek 
közvetlen is hatnak érzékeinkre, és erősítik lokálpatrióta 
szemléletünket. Az arculati kézikönyv szakmai 
szempontokat alapul véve reprezentálja Gyál város 
építészeti, városképi üzenetét, bízva abban, hogy 
példaként és útmutatóként szolgál minden lakóhelyét 
szerető és azért felelősséget érző ember, továbbá a 
szakma képviselői számára. 
Használják, gyarapítsák és merítsenek gondolatot a 
kézikönyv ajánlásaiból annak érdekében, hogy közös 
erővel tegyük élhetőbbé, vonzóbbá és szerethetőbbé 
városunkat! 
Ezúton szeretném megköszönni a kézikönyv 
összeállításában véleményükkel, javaslatukkal 
közreműködő polgárok, szakemberek munkáját.

Büszkén vállalva e szép település vezetését, 
tisztelettel: 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Gyáliak! Tisztelt Érdeklődők! 

A Kormányzat törekvéseinek köszönhetően a 
településkép-védelem és településrendezés új 
alapokra került. A társadalmi konszenzuson alapuló, 
a polgárok által formált és az önkéntes jogkövetésen 
keresztül betartott, közérthető, a helyi kultúrát 
megőrző szabályozás veszi kezdetét.

Gyált, az innovatív kertvárosként szokták említeni, 
hiszen nyugodt kertvárosa menedéket nyújt a 
nagyváros zajától, míg ipari területei dinamikusan 
fejlődő nagyvállalatok otthonaként szolgál. Az itt 
élő közösségek nagyszerű összefogásával teszi 
vezető településsé az agglomerációban, amelyre 
igen büszkék vagyunk, hiszen egy város nem csupán 
épületekből, betonból és növényzetből áll, hanem az 
itt élő közösség tagjaiból és a közösség erejéből. 

Úgy gondolom, hogy Gyál Város Településképi 
Arculati Kézikönyve lenyomat városunkról, mellyel 
egy olyan építészeti szemlélet elterjedését kívánjuk 
elindítani, amely a későbbiek során „gyálias” 
városképet őrizhet. A városvezetés számára az értékek 
védelme kiemelt fontossággal bír, amely a jövőben 
sem változik. Hiszem, hogy az arculati kézikönyv 

Pápai Mihály
polgármester
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Gyál a fővárostól délkeletre, az M0-ás autóút és 
az M5-ös autópálya csomópontjában terül el. 
A város területe a régészeti emlékek tanúsága 
szerint már a legkorábbi időktől lakott volt, míg 
első írásos említése 1323-ból származik. III. Endre 
király döntése alapján ekkor került az okmányra 
a helység neve, akkor Gayul-ként. Harminc évvel 
később a budai német patríciusok vezetője, 
Werner bíró 80 ezüst márkáért adta el Gyalan 
Pest megyei birtokot Pousa fiai, Pós, András 
és Tamás pesti polgároknak. A terület több 
emberöltőn keresztül volt birtokviták tárgya, a 
Rákóczi szabadságharc bukása után került aztán 
a Károlyi grófok tulajdonába.

A XIX. század végén a terület felértékelődött, 
itt volt ugyanis a főváros felé az alföldi 
szarvasmarha felhajtás útvonalának egyik utolsó 
állomása. A hatalmas kiterjedésű homokvidék 
szőlőültetvénnyel való betelepítése a fejlődés 
következő szakasza. Ebben jelentős szerepet 
játszott, hogy az 1889-ben megépült vasútvonal 
a községen haladt át, s a település fejlődésére 
való tekintettel két vasúti megállót is kiépített itt 
a vasúttársaság.

A századforduló idején alig pár száz lakosú 
község a XX. század eleji parcellázások nyomán 
nőtt többezresre. Gróf Károlyi László 1932-ben 
334 holdat parcelláztatott fel, és a dr. Dőri Ferenc-
féle és a Jálics Kálmán-féle birtokból ugyancsak 
jelentős területeket osztottak fel. A három akciót 
a képviselő-testület összevonta, s kimondta: az új 
területekből “egy különálló község létesíttessék 
Gyál-pusztai központtal.”
Az uradalmi cselédség mellett ebben az időben 
jelentek meg a fővárosból kikívánkozó polgárok 
is. A jó levegő, a ligetes táj, a strandfürdők 
(ekkor kettő is volt a településen), a hangulatos 
vendéglők, a kulturális- és sportesemények 
szolgáltak alapul az élénk polgári élet, a 
hangulatos község kialakulásához.

jk02

jk01
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Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 
1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, 
a háború közbeszólt, s csak annak befejezése 
után, 1944. december 27-én nyilvánították önálló 
községgé. Ekkor már több mint háromezren lakták 
a községet, önálló postahivatala, távbeszélő- és 
vasútállomása volt. 

A második világháborút követően, amikor a 
mezőgazdaság átalakítása következtében a 
népesség nagy része a fővárosi gyárakban 
talált munkát, Gyál lélekszáma is rohamosan 
emelkedett. A rendkívüli mértékű és ütemű 
betelepülés készületlenül érte a községet: 
az infrastrukturális hiányok felszámolása, a 
közösséggé formálódás nehézségei voltak 
napirenden a következő évtizedekben.

jk04

jk05
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A hetvenes évektől kezdődően a foglalkoztatási lehetőségek jelentős 
bővülése jellemezte a nagyközségi rangot elért Gyált, ekkor vált 
meghatározóvá az ipari üzemek Budapestről történő kitelepülése. 
Ez jelentősen növelte Gyál térségi szerepét is. A térség dinamikus 
fejlődésének ma is szilárd alapját jelentik az akkor betelepült üzemek, bár 
időközben lényeges minőségi változások is megfigyelhetőek e területen. 

A kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is 
jelentős beruházások. Napjainkban több száz vállalkozó és gazdasági 
társaság tevékenykedik az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatások 
széles körét kínálva.

Kiépült a vonzáskörzet lakosságát is 
kiszolgálni képes intézményhálózat: zeneiskola, 
szakközépiskola, szakosított orvosi rendelő, 
gyógyszertárak, térségi vízmű és csatornamű 
vállalat működik. Megnyílt a területi okmányiroda 
és gyámhivatal. A közbiztonság erősítését 
magasabb szintű rendőrőrs és a városban 
működő önkéntes polgárőr egyesület, a FEGY 
biztosítja. 
Gyál fejlődésének jelentős állomása volt, amikor 
1997. július elsején városi rangot kapott. Ezzel 
a nagyobb közösség is elismerte az itt élők 
munkáját, szorgalmát, pátriája iránti szeretetét. 
Az önkormányzat mai vezetésének a polgárok 
által is megerősített programja olyan város 
kialakítását tűzte ki célul, amely a városi élet 
komfortja mellett teljes értékű vidéki életre nyújt 
lehetőséget. 

A 2013-as év új fordulatot hozott a város életébe: 
Pápai Mihály polgármestersége alatt kiépült a 
település Városközpontja, mellyel Gyál január 1. 
óta a Gyáli Járás székhelyévé vált. A Gyáli Járási 
Hivatal és a Gyáli Polgármesteri Hivatal egy új, a 
21. század igényeihez igazodó épületben került 
elhelyezésre, ahol az ügyfelek is kényelmesen 
intézhetik hivatalos ügyeit.

jk07
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ÖRÖKSÉGÜNK

Katolikus templom
Szent István utca

Perczel Dénes építész tervei alapján

jk10
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Gyál Felső vasútállomás

jk11

jk12

Református templom
Zrínyi Miklós utca

Jakab Zoltán építész tervei alapján, erdélyi 
stílusban épült református templom.
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Szent György szobor
Millenniumi park

Kegyeleti emlékkő
Millenniumi park

Szent István szobor
Szent István tér

Kopjafa
Szent István tér

1956-os emlékmű
Szent István tér

Kálvin szobor

Széchenyi szobor

Arany János szobor

Ady Endre szobor

Zrínyi Miklós mellszobra

Őzike szobrok

Gyálligeti lakóház

Szüts Szabó Istvánné pedagógus - Gyál első 
díszpolgára - volt családi háza 

További település értékek: 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK BEMUTATÁSA

GYÁL

Főútvonalak menti területek

Kertvárosias lakóterület

Gazdasági területek

Falusias lakóterület

Beépítésre nem szánt területek

Erdő

Tavak

Főútvonal

Autópálya

Mellékutak

Vasút

Vízvonalak
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GYÁL

FŐÚTVONALAK MENTI TERÜLETEK

Azon területek, melyek a forgalmasabb főútvonal 
mentén helyezkednek el, jobban ki vannak téve 
a járműforgalom okozta behatásoknak. Ezért 
is kerülnek ide a különböző közintézmények, 
és kereskedelmi központok. Mindemellett 
természetesen itt is túlnyomó részben lakóházak 
szegélyezik, és az ilyen telkeken megfigyelhetjük, 
hogy a nyugodtabb környezet kialakítása 
érdekében az épületeket a főút felé a telek 
oldalhatárára érdemes telepíteni, ezzel csillapítva 
a különböző zaj és a levegőszennyezettséget. A 
háznak, mely ideális esetben a főútra merőlegesen 
helyezkedik el,  általában oromfala lesz az utcai 
homlokzat. Ezen területeken néhol szabadonálló 
beépítésre is találunk példát, jellemzően családi 
házas környezetben. Pontosabb előírást a helyi 
Szabályozási Terv határoz meg.
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Klasszikus beépítésként értjük azokat a 
lakóterületeket, melyek a főúttól beljebb 
kertvárosias környezetben helyezkednek el. 
Lakott területeken túlnyomó részben ilyen 
beépítéssel találkozunk, ahol a szépen egymás 
mellett sorakozó családi házakat párhuzamos 
és merőleges utcák kötik össze. Ezeken a 
területeken van általában a legnagyobb 
szabadságunk a házunk telken való elhelyezését 
illetően, emellett formailag is itt van legkevésbé 
megkötve a kezünk. Gyálon ezeken a területeken 
egy általános elő-, oldal, és hátsókertet ír elő 
a szabályozás, ami kellő távolságot tartat a 
szomszédos épületektől, így kapunk egy szellős 
nyugodt telepítést.

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

GYÁL
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Falusias lakóterületeket Gyálon főleg 
Némediszőlőben találunk, ahol történetileg 
kialakult oldalhatáron álló beépítés a jellemző.
Javasolt az utcára merőleges tetőgerinc, tornácos 
előtető, és a közvetlen környezetben jellemző 
tetőhajlásszög alkalmazása. Ez a jellemzően 
25°-35° közötti. Azért is érdemes ilyen tetőt 
alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le a saját 
és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan 
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, 
valamint a déli tetőfelületre esetlegesen épített 
napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak 
működni. 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

GYÁL
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GAZDASÁGI TERÜLETEK

A gazdasági területek olyan hibrid területek, ahol 
általában különböző funkciójú épületek találhatóak 
egy azon telken. A telek mérete többszöröse egy 
családi házénak, jó közlekedéssel, és közvetlen 
kapcsattal rendelkezik a feldolgozandó 
területtel, megművelendő földdel. Többnyire 
csarnoképületekben folynak a munkálatok, és 
egy telken több épület is megtalálható.

Ilyen területek vannak Gyál külső területein is, ahol 
az ott működő cégek a település gazdaságának 
élénkítésében is nagy szerepet vállalnak.

GYÁL
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A mezőgazdasági-, vagy olyan fás-erdős  
településrészeken, amelyek beépítésre nem 
szánt területek, minden egyes beavatkozásnál 
rendkívül körültekintően kell eljárni. Ügyeljünk 
arra, hogy bárminemű építést alkalmazunk ne 
sértsük a táji jelleget, és esetleges épületeinkkel 
ne rontsuk a látképet. Gazdasági épületeinket 
minél kisebb alapterületen, lehetőleg természetes 
növényzettel együtt alakítsuk ki. 
Reklámhordozók elhelyezése nem ajánlott.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

GYÁL
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AJÁNLÁSOK

A kézikönyv egy útmutató. Egy olyan segítség 
kíván lenni, ami lépésről-lépésre irányt mutat, 
hogyan alakítsuk ki legideálisabban leendő 
életterünket. Ez nem csupán materiális, hanem 
gondolkodásbeli és szemléletbeli értelmezést 
is kíván. Segítségével könnyebben kerülhetünk 
környezetünkkel szimbiozisba, mely jelentősen 
megkönnyítheti életünket. A kézikönyv olyan 
összefüggésekre világít rá, amelynek megértése 
után sikerül a településnek-településrészeknek 
olyan egységes arculatot adni, melyet minden 
tulajdonos büszkén vállalhat.
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ELŐKÉSZÜLETEK

Egy lakóház megépítése talán az egyik 
legnehezebb feladat. Olyan teret kell létrehozni, 
ahol közösségek laknak, és idejük nagyrészét a 
tervezett falak között fogják élni, illetve megélni. 
Természetesen ezt az élményt nem csak a szobák 
méretei-benapozása adja majd, hanem szűkebb 
környezetén túl, a telek adottságai, a környék, 
vagy akár maga a település is befolyásolja. 
Ezért fontos az, hogy a telek megvásárlása előtt 
végiggondoljuk, hogy pontosan mire, mekkora 
időintervallumra, kinek/kiknek, és mekkora 
ráfordítással szeretnénk felépíteni álmaink 
otthonát.

AZ ÉPÍTÉSZ KIVÁLASZTÁSA

Az építész kiválasztása igen kényes és bizalmi 
kérdés, mégis tanácsos ezt is, mint minden 
mást manapság, idejében eldöntenünk, hiszen 
az építész akár már a telek kiválasztásában is 
segítségünkre lehet.  Igyekezzünk minél több 
helyről információkat szerezni. Kérdezzük 
meg barátainkat, a településen élőket, leendő 
szomszédainkat, és nézzünk utána az interneten 
is, hogy ha már elképzelésünk van a tervezéssel 
kapcsolatban, akkor a referenciák alapján tudjuk 
kiválasztani a nekünk legiszimpatikusabbnak 
tűnő tervezőt. Mondjuk el neki kívánságainkat-
elképzeléseinket, és kérjük ki tanácsait is, hiszen 
egy szakember nagy segítséget jelent. 
Mindemellett érdemes felkeresni az adott 
építésügyi hatóságot, illetve a település 
főépítészét, hiszen a legpontosabb információkat 
innen szerezhetjük be. 

TELEPÍTÉS

A ház építése olyan, mint a virágok ültetése. 
Először  meg kell találni a megfelelő termőtalajt, 
majd azután mélyen beágyazni növényeinket. 
Ez esetben a megfelelő telek kiválasztása adja a 
táptalajt a későbbi munkálatokhoz, és a telepítés 
pedig, hogy milyen gondosan helyezzük el a 
földben. Törekednünk kell a meglévő sémába 
leginkább beleilleszteni saját házunkat, mert 
csak így tudjuk elérni az esztétikus utcaképet, 
mely nem csak  a település, de saját ingatlanunk 
értékét is növeli. Mint ahogy ültetésnél is, itt is 
vannak alapszabályok, melyeket be kell tartanunk, 
ha azt szeretnénk, hogy épületünk illeszkedjen a 
környezetéhez. Ezeket a fő szabályokat minden 
esetben a Településképi Rendelet határozza 
meg.
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1 . OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS

Hazánkban főleg falusias, kertvárosias 
területeken igen népszerű beépítési mód az 
oldalhatáron álló beépítés. Egyfelől védelmet 
biztosít a kiváncsi szemek elől, másfelől pedig ez 
a kialakítás nem osztja meg oldalkertünket, így 
nagyobb egybefüggő felülettel gazdálkodhatunk. 
Hátránya, hogy az oldalhatáron lévő falra nem, 
vagy csak korlátozottan nyithatunk ablakot, 
cserébe a belső oldalon nagy falfelületet kapunk, 
melyeket jól tudunk hasznosítani  a lakás 
berendezésénél. Gyálon az oldalhatáros beépítés 
mind előkertet, mind pedig 1m-es oldalkertet ír 
elő az önkormányzat.

Telepítés

2 . SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS 

A szabadon álló beépítés talán a leggyakrabban 
előforduló beépítés mód családiházas 
környezetben. Itt a meghatározott elő-, oldal-, 
és hátsókerten túl szabadon mozgathatjuk 
házunkat a építési helyen belül. Természetesen 
ebben az esetben is figyelnünk kell a szomszédos 
épületekre, és igazodni a már kialakult sémához, 
melyek kijelölik az utcaképet.
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Az ikres beépítés az oldalhatáron álló beépítés 
egyik változata, ahol az egymás mellett lévő 
telkeken lévő épületek mindig valamelyik 
szomszédjukkal azonos oldalhatáron 
helyezkednek el. Ezáltal a két épületnek az 
odalhatáron álló fala illeszkedik a másikéhoz.
Ez egy kényes beépítési mód, ahol ügyelni kell, 
hogy a benapozás, és az optimális kertkialakítás 
megvalósuljon, illetve hogy bár a beépítési 
mód megköveteli a jószomszédi viszonyt, 
elengedhetetlen a privát szféra megfelelő 
elkülönítése. 

3 . IKRES BEÉPÍTÉS

Telepítés

4 . ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉS

Zártsorú (teljes vagy hézagos) beépítés 
leggyakrabban városi szövetben fordul 
elő, vagy olyan környezetben, ahol a külső 
fizikai, vagy akusztikai hatásoktól próbáljuk 
életterünket megvédeni úgy, hogy épületünket 
befelé orientáljuk, és az ottani védett területre 
igyekszünk nyitni nyílásainkat. Általában meglévő 
városi szövetbe való beépítésnél írják elő, ezért 
Gyálon ritkább esetben fordul elő. Figyelni kell a 
bejárati szituációk, a homlokzati illeszkedés, és a 
benapozás megfelelő kialakítására.
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TÁJOLÁS

jk13

Épületek tájolása, illetve helyiségeinek orientálása 
egy fontos sarokpontja az tervezésnek. Egy 
olyan eszköz, melyet már a kőkorban az első 
menedékek kialakításánál is őseink figyelembe 
vettek, aminek köszönhetően tudták életüket 
egyre komfortosabbá tenni. 

A tájolás olyan, mint a vitorlázás, ahol ha 
tisztában vagyunk a természeti adottságokkal, 
akkor könnyedén jutunk előre, ellenkező esetben 
a szél és az áramlatok nagyon megnehezítik 
utunkat. 

Vannak olyan helyiségek melyek több napfényt 
igényelnek. Ilyen pélául a nappali vagy a 
közösségi terek, melyeket igyekezni kell a déli 
fekvésű zónákba pozicionálni. A konyha, fürdő, 
és közlekedők viszont kevésbbé igényesek, ezért 
ezeket az északi oldalra ajánlott helyezni.
Hálóhelyiségek ezek között húzódnak meg, 
ahol legtöbbször éjszaka tartózkodunk, 
mégis szeretjük, ha a természetes fény bejut. 
Hogy egyáltalán bejusson a fény a házunkba, 
általánosan olyan tájolást kell választanunk mely 
ezt megengedi, miközben ügyelnünk kell arra, 
hogy a túlzott benapozás nyáron felmelegítheti 
a lakást. 

jk14
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Tájolás

A népi építészetben már évszázadok óta 
tapasztalati úton kialakult tornácos házak 
tökéletes szimbiózisban vannak a nap évszakok 
alatti mozgásával. A magasan ívelő nyári 
napsugárzás ellen a tornácok előtetője a 
megfelelő mélységben lévő ablakokat védik, így 
akadályozva meg a helyiségek túlmelegedését, 
ellenben az alacsonyabbról jövő téli napsugarakat 
viszont illedelmesen átengedik, segítve a hideg 
téli napokon a lakás természetes módon való 
felmelegítését.

Ezeket a napsugarak beesési szögébő adódó 
előnyöket, természetes eszközök segítségével 
is ki lehet használni. Használjunk növényeket 
árnyékolásra, vagy vízfelületeket a természetes 
fény továbbítására. 
Minél több megújuló energiát és anyagot 
használunk fel, annál kellmesebb tereket 
fogunk létrehozni, melyekben az élet is sokkal 
természetesebb lesz.
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FŐÚTVONALAK MENTI TERÜLETEK
JELLEMZŐEN SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

GYÁL

GYÁL

TELEPÍTÉS

Ahogyan az az ábrákon is látszik a telepítésnél 
kövessük a szomszédos házak tetőkialakítását 
és elhelyezkedését az utcafronton. Fontos, hogy 
megfelelő távolságot tartsunk, így nemcsak a 
telek szellőzését, de a megfelelő benapozást is 
optimálisan tudjuk tartani. A hátsó kertrészben 
használjunk növényeket, melyek csillapítják a 
hőterhelését a háznak, és a kellemes árnyékon 
túl hangszigetelésként is funkcionálnak, 
mindemellett segítenek a magán szféra 
kialakításában. 

Pontos meghatározást a telepítéssel kapcsolatban 
a Helyi Építési Szabályzat területekre vonatkozó 
előírása ad.
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MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

Gyál főútvonal által határolt területein az 
épületek általános magassága nagyobb, mint 
a családiházas területeken. Itt megengedett 
a többszintes épület is, hiszen itt találhatóak a 
település közintézményei is.

Az itthon kialakult magastetős típus, az 
éghajlatra reagál, így minden viszonyok között 
helyt tud állni. A nyeregtetős és sátortetős házak 
alkalmazásánál plusz szinteket nyerünk, ha 
ezeket a tereket beépítjük, emellett a település 
arculatához, és az utcaképhez is kiválóan tudunk 
igazodni. Ezeken a területeken a megengedett 
tetőhajlásszög 15° és 50°közé esik.

Főútvonalak menti területek
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Ajánlások

TETŐFORMA

Rendkívül fontos a település 
arculatának kialakításában, hogy a 
Magyarországon általános tetőforma 
tipusokat kövessük, és igazodjunk a 
szomszédaink által már kialakított 
utcaképbe. Bár ezeken a területeken 
középületek is megjelennek, mégis 
elsődleges szempontként kell 
figyelmbe vennünk, hogy illeszkedjünk 
környezetünkhöz és magastetőt 
alkalmazzunk.

HOMLOKZATOK

A homlokzatoknál is igyekezzünk az általános 
szabályokat figyelembe venni. Ne nyissunk 
túl sok ablakot illetve kerüljük az emberi 
tartózkodásra tervezett terek kialakítását a 
zajos, és terhelt forgalmas utcai oldalon, inkább 
igyekezzünk a belső védett udvar felé orientálni 
a nyílásokat, ezzel segítve az utcáról érkező 
zavaró hatások kiszűrését. Igyekezzünk tartani a 
szomszédos épületek tömegeit és magasságát, 
és próbáljunk meg hasonló színekben és 
anyagokban gondolkodni. Sokkal könnyebb 
dolgunk lesz, ha figyelünk arra, hogy a helyben 
található anyagokkal dolgozzunk, így nemcsak 
költséget, de sok időt is megspórolhatunk. 
Igyekezzünk  a természetes anyagok használatát 
előnyben részesíteni, és a környezetünkben lévő 
stílusjegyeket alkalmazni!

Használjunk a homlokzaton természetes 
anyagokat, és természetes színeket. Részletekig 
dolgozzuk ki az anyagok rögzítését és találkozását, 
egymással való harmóniáját. Kerüljük a harsány 
színeket és mesterséges anyagokat.

Főútvonalak menti területek
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Ajánlások

KERÍTÉS ÉS NÖVÉNYZET

Mivel mind a telepítésnél, mind pedig a homlokzat 
kialakításánál a védelemre törekedtünk, így 
a kerítés kivitelezésénél is ez az elsődleges 
szempont. Vigyázzunk, hogy a határoló 
szerkezetünk ne legyen túlságosan zárt/falszerű, 
igyekezzünk itt is természetes anyagokat 
használni, mint például fa deszkázatú kerítések, 
kőkerítések. Emellett a finoman díszített 
kovácsoltvas kerítések is megállják a helyüket.

A növényzet nem csak esztétikai értékkel 
bír, de segít az árnyékoláson túl a szállópor 
feltartóztatásában. Vizuális védelmet is 
biztosít, és megfelelő gondozása esetén még 
gyümölcsével is megajándékoz bennünket. 
Tekintsünk rá olyan szemmel, hogy egy olyan 
élő szerkezet, mely amortizáció helyett fejlődik, 
és önmagát tartja fenn. Növények nélkül kertünk 
kopár és élettelen  hatást mutat, ezért fontos, 
hogy megfelelő hangsúlyt kapjon az épület 
tervezése mellett a kert kitalálása is.

Főútvonalak menti területek
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Ajánlások

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
JELLEMZŐEN OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS

GYÁL

GYÁL

TELEPÍTÉS

Gyálon megfigyelhető, hogy az előkert, és 
hátsókert elhagyása után kijelölt építési helyre 
általában úgy helyezik el az épületeket, hogy 
egyik oldalát az építési terület egyik oldalsó 
határára tolják 1m-t a telekhatártól eltartva, 
ez az oldalhatáron álló beépítési mód. Ez 
helytakarékossági szempontból jó megoldás, és 
településképi szempontból is szép ritmikát ad 
az utcaképnek. Igyekezzünk itt is, a szomszédos 
épületek homlokzati síkjait tartanunk, és mindkét 
irányban megfelelő távolságot tartani. 

Pontos meghatározást a telepítéssel kapcsolatban 
a Helyi Építési Szabályzat területekre vonatkozó 
előírása ad.
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Kertvárosias lakóterület

TETŐFORMA

Magyarországon a lakóépületeket 
tekintve az uralkodó tetőforma a 
nyereg-, és sátortető, melyeknek 
különböző kontyolással kialakított 
változatai tarkítják a palettát. Ez a 
geometria az évszázadok alatt az 
időjárásra reagálva alalkult ki. Ez 
építészettörténetileg a meghatározó 
stílusjegy, melyet nem csak 
településképi szempontból, de saját 
érdekünkben is  alkalmazandó.   
Igyekezzünk megfigyelni, hogy az adott 
térségben mi a jellemző geometria, és 
adoptáljuk saját épületünkre. Az ábrán 
látható, hogy nyeregtetős épületek 
közé ne illesszünk laposat, de egy 
olyan szakaszon, ahol a sátortető a már 
kialakult, ne tervezzünk mansard tetőt, 
mert ezzel megbontjuk az utcaképet.

Ajánlások
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MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

Kertvárosias környezetben a családi házak 
magassága nem haladhatja meg a két szintet. 
Gyálon a pincék és garázsok miatt az épületek 
nagy részének padlómagasságát megemelték, 
hogy ezzel is könnyítsék a gépjárművek 
lehajtását.

Az uralkodó magyarországi tetőhajlásszög 
értékek jelennek meg általánosságban Gyálon is.  

Ez az érték a családi házaknál 15° és 50° között 
van. Ehhez igazodjunk a tervezésnél is.

Kertvárosias lakóterületAjánlások
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HOMLOKZATOK

Tervezésnél igyekezzünk a letisztult, racionális 
homlokzat kialakítására. Itt már nyugodtan 
nyithatunk az utca felé, hiszen nincs akkora 
zajterhelés, de kerüljük a felesleges geometriai 
töréseket, mert ezek nemcsak, idegenként 
hatnak egy általános környezetben, de drágítják 
és sebezhetővé teszik az épületszerkezeteket.

Használjunk a homlokzaton természetes 
anyagokat, és természetes színeket. Részletekig 
dolgozzuk ki az anyagok rögzítését és 
találkozását, egymással való harmóniáját, és 
kerüljük a harsány színeket és mesterséges 
anyagokat.

KERÍTÉS ÉS NÖVÉNYZET

Ezen területek kevésbé frekventáltak, így 
a kerítések alcsonyabbak tudnak lenni, 
és fellazulhatnak annyira, hogy az átlátás 
biztosított legyen. Ez barátságosabbá teheti 
környezetünket, és szeretett házunkra is rálátást 
biztosít. Ha mégis privát terekre vágyunk, 
tökéletes megoldás a kerítések növénnyel való 
kiegészítése, ami kiváncsi szemeket kívűl tartja, 
emellett romantikus hangulatot kölcsönöz.

Kertvárosias lakóterületAjánlások
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
OLDALHATÁRON ÁLLÓ/SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS

GYÁL

GYÁL

TELEPÍTÉS

Falusias lakóterületAjánlások

A falusias területeken a házak a hagyományos 
népi építészet szabályait követik. Itt általában 
a házak előlre tolva az utcafronton és az 
oldalhatáron állnak, így biztosítva több helyet 
az udvar hátsó részében az állattenyésztésnek. 
Kövessük a kilakult rendszert és sémát, és 
szomszédainkkal párhuzamosan próbáljuk 
telepíteni leendő házunkat.

Pontos meghatározást a telepítéssel kapcsolatban 
a Helyi Építési Szabályzat területekre vonatkozó 
előírása ad.
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TETŐFORMA

Az uralkodó magyarországi 
tetőhajlásszög értékek jelennek meg 
ezeken a területeken is. Sátortető 
és tornácos kialakítás jellemzi a 
házakat. 

A tetőhajlásszög értéke 20° és 
45° között van. Illetve igazodjunk 
a környezetünkhöz és a kialakult 
állapothoz!

Falusias lakóterületAjánlások
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Ajánlások

GAZDASÁGI TERÜLETEK
SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

GYÁL

GYÁL

A gazdasági területek olyan hibrid területek, 
ahol általában különböző funkciójú épületek 
találhatóak egy azon telken. Lehetnek 
mezőgazdasággal kapcsolatos, iparral vagy 
technológiával, illetve vegyes funkciójúak 
ezek cégek. Ezek a funkciók határozzák meg 
a terület méretét, kialakítását, kapcsolatát a 
településsel. Ilyen területek vannak Gyál külső 
részein is, ahol az ott működő cégek a település 
gazdaságának élénkítésében is nagy szerepet 
vállalnak. Láthatjuk, hogy a fő utvonalkhoz közel 
helyezkednek el ezzel is könnyítve a logisztikai 
kihívásokat.

Gyál fejlődésében ezek a cégek óriási részt 
vállalnak, hiszen infrastruktúrális és gazdasági 
fejlesztéseket valósítanak meg, és munkahelyet 
teremtenek a településen és a környéken élők 
számára. Ez tudatos célja a városvezetésnek, 
hogy további cégeket vonzanak ide, biztosítva a 
város további virágzását.
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A telepítést legtöbb esetben a funkció határozza 
meg, amely pedig szintén kijelöli az épület méretét 
és megközelítését. Igyekezzünk racionálisan 
telepíteni épületeinket és figyeljünk a tájolásra itt 
is, hiszen így csökkenthetjük a szoláris terhelést 
és energiát spórolunk meg. Próbáljuk meg az 
ökológiai lábnyomunkat fásítással és növényekkel 
csökkenteni, így élhetőbb környezetet tudunk 
teremteni. 

A tömegformálás általában a funkció lenyomata, 
és bár a manapság elterjedt könnyűszerkezetes-
szendvicspaneles csarnokszerkezetek nyújtják 
a legköltséghatékonyabb megoldást, itt is 
pici odafigyeléssel, és a megfelelő szakember 
kiválasztásával igényes megjelenést tudunk 
kialakítani.

TELEPÍTÉS

Gazdasági területek
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HOMLOKZAT ÉS BURKOLATOK

A megfelelő szakember kiválasztása azért is 
fontos, mert minden épület a tulajdonosa ízlését 
reprezentája, és ha szeretnénk, hogy cégünk 
igényességet képviseljen, akkor ennek legelső 
lépése, hogy a tervezés folyamatában már 
belépjen ez a fajta szemlélet.

A csarnok épületek tervezése meglehetősen 
kötött dolog a benne lévő folymatok miatt, 
viszont a helyesen kialakított tömeg, térstruktúra, 
és anyagok alkalmazása lehetőséget biztosít 
arra, hogy egy mindenki számára megfelelő 
környezetet kapjunk.

Anyagok és burkolatok terén itt is ugyanazok 
a szabályok érvényesek, mint a kisebb léptékű 
épületeknél, hogy 2-3 anyagnál többet ne 
jelenítsünk meg házunkon. Egységességet és 
tudatosságot kölcsönöz, emellett az építést is 
megkönnyíti, ha ugyanazokkal az elemekkel 
dolgozunk. Kerüljük a műanyag felületeket, 
használjunk fémet vagy fát, akár nyílászáró 
szinten is.

Gazdasági területekAjánlások
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

GYÁL

GYÁL

Gyálon nem jellemző a mezőgazdasági tanya, mert a 
mezőgazdasági területek jellemzően nem beépíthetőek, 
hanem csak művelés céljára szolgálnak.

Ennek ellenére a műveléshez elengedhetetlen kisebb tárolók-
házak telepítésénél fontos figyelembe vennünk, hogy az 
épület tömege ne sértse a kialakult tájképet. Ne legyen túl 
magas, színei természetesek, anyágában pedig természetes 
építítőanyagokból épüljön, így próbálva szimbiózisba kerülni 
környezetével.
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UTCAKÉP

Az utcakép adja egy település hangulatát. Szűk 
utcák magas házakkal kevésbé csábítóak, mint 
egy tágasabb út melyet fasor szegélyez és 
piciny lakóházak színeznek. Ennek elősegítésére 
indította az Önkormányzat a Gyáli Faültetési 
Programot, melynek keretén belül 4 év alatt 
1000db  közterületi facsemetének az ültetését 
kezdték meg. Az ilyen, és ehhez hasonló szemlélet 
miatt Gyálon a kervárosi övezetekben gyakran 
futunk bele idilli utcákba, ahol a rendezett 
előkertek és szépen karbantartott szikkasztó 
árkok vannak. Ezeknek az árkoknak a feladata az 
esővíz elvezetése. Karbantartásukban a lakosság 
szerepe elengedhetetlen. Szintén fontos a 
gépkocsi behajtók építése. Feladatuk, hogy a 
gépjárművek ne az utcán parkoljanak szűkítve 
a forgalomnak szánt útszélességet. Óvjuk és 
ügyeljünk környezetünkre, mert az folyamatosan 
meghálálja magát.
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A köztér egy településen a szociális életet 
befolyásoló tényező. Ha jól van kialakítva ösztönző 
és bátorító helyszín lehet, ellenkező esetben 
társadalmi romlást is előidézhet. Látszik, hogy 
Gyálon elindult egy folyamat. Több városi közpark 
tudatos szemlélettel újult meg, ahol nemcsak 
a park, de az infrastruktúrális eszközök is a 
fenntarthatóság jegyében alakultak át. Önműködő 
mosdó, kreatív játszóterek, napelemmel ellátott 
köztéri világítás, és élő árnyékoló rendszerek 
mind egy modern zöld város képét mutatják. 
Közösségépítő és értékteremtő ereje van, amit a 
település lakói kamatoztathatnak. Így itt is fontos 
a lakosság felelőssége ezen parkok állapotának 
megőrzésében. 

TEREK
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BURKOLATOK

Gyálon az épületállomány nagyrésze a polgári 
építészet lenyomata. Itt a jellemző homlokzati 
burkolat a vakolat, mely költséghatékony és 
optimális választás az építkezőknek. A vakolat 
mellett a másik fő burkoló anyag a fa, mely a 
népi építészetből származtatható. Figyeljünk 
arra, hogy egy épület esetében 2-3 anyagnál 
többet ne használjunk, mert azzal zavaros 
heterogén képet kapunk. Burkolatoknál fontos 
a természetes anyagok használata. Ezzel 
természetesebb és élhetőbb hatást tudunk 
elérni. Vakolat és fa jól megfér egymás mellett, 
ahogyan a kerámia minden formája is. Válasszuk 
ki a megfelelő anyagot, és próbáljuk a ház minden 
részében alkalmazni. Ezzel homogén és igényes 
összhatást kapunk. Kerüljük a műanyagokat, 
és az olyan felületeket, melyek más anyagok 
hatását próbálják mívelni. (bitumenes zsindelyek, 
szeletelt tégla-kő burkolatok, stb.)
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NYÍLÁSZÁRÓK

Gyálon is, mint az ország többségében, 
a három osztatú ablakok terjedtek el. 
Ezeket manapság már kezdik kiváltani a 
nagyobb fesztávú osztatlan nyílászárók, 
mely a mai technológia segítségével már 
egyre nagyobb és egyre jobb hőszigetelő 
képességgel rendelkeznek, így nagyobb 
egybefüggő felületen több fény tud bejutni 
a lakásba. Gyál fejlődési iránya, hogy a régi 
elavult épületek helyett egy a korszerű mai 
igényeknek megfelelő, hagyománytisztelő 
modern építészet váljon meghatározóvá. A 
nagy üvegfelületek közvetlenebb kapcsolatot 
jelentenek a környezettel, több természetes 
energia és élhetőbb környezet alakul ki. 
Próbáljuk optimalizálni nyílászáróink méretét, 
és igyekezzünk őket összhangban elhelyezni, 
minél egységesebb méret és kialakítással, így 
a homlokzat is egységesebbé válik. Műanyag 
nyílászárók helyett használjunk fa vagy fém 
keretezésűt, rejtett redőnytokkal.
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KERÍTÉSEK

A kerítések kialakításánál fontos, hogy nem egy 
statikus falat igyekezzünk kialakítani, hanem 
áttört szerkezetet, ugyanúgy kintről betekintést 
enged, ahogy bentről kifelé. Barátságosabb, és 
a légmozgás által könnyebben átjárható kertet 
kapunk. Igyekezzünk természetes anyagokat 
felhasználni, és egységes képet kialakítani. 
Sarokteleknél a járművek átláthatósága miatt 
alkalmazzunk áttört, az áttekintést lehetővé tévő 
szerkezetet. Kerüljük az utcafronti tömör beton 
kerítéseket, a náddal betakart drótkerítéseket, 
ill. a 2m-nél magasabb kialakítást, mert ezek 
barátságtalan utcaképhez vezetnek.

Ne féljünk növényeket használni, vagy adott 
esetben egy alacsonyabb kökerítést kialakítani. 
Igyekezzünk színben és anyagban a házunk 
építésénél felhasznált anyagokat és színeket 
visszaidézni, így érjük el, hogy határoló 
szerkezetünk is tökéletes összhangban legyen a 
házzal.
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HOMLOKZATOK ÉS SZÍNEK

Az őszinte építészet mindig is a helyi építési 
anyagokra támaszkodott, és az környezetében 
található színeket és formát használta fel 
már a tervezésnél. Így alakulnak ki az adott 
térségre jellemző építészeti stílusok. Ezek 
ma már adottságok, amihez kötelességünk 
igazodni. Gyálon is megfigyelető, hogy a 
természetes anyagok és színek közkedvelt 
homlokzatformálási eszközök. Használjunk 
bátran fa és kőburkolatokat, melyek igazán nagy 
felületen érik el szép hatásukat.

Kerüljük a homlokzatra ragasztott gipsz 
stukkókat, és a rikító vagy harsány színeket. 
Igyekezzünk pasztell színeket használni és 
redukáljuk maximum 2-3 darabra. Nézzük meg 
a szomszédos épületeinket és vegyünk onnan 
mintákat, igyekezzünk ilyen értelemben is 
igazodni hozzájuk. Ügyeljünk házunk arányaira, 
ne legyen túl magas, mert azzal kilógunk az 
utcaképből. Túl széles se legyen, mert akkor a 
belső terekbe nem jut természetes fény.

külső pasztell homlokzati színek

Homlokzatunk egyik legmeghatározóbb eleme 
a tető, melynek fedése kényes kérdés. Gyálon 
a meghatározó fedés a cserépfedés és annak 
különböző tipusai. Ez a fedés a hagyományos 
építészet egyik alapköve, mely fontos pontja a 
város településképi arculatának is. Cserépfedés 
mellett alkalmazhatunk még szálcemet-, ill. 
palafedést is, melynek struktúrája hasonló 
a cserépéhez. Alternatíva lehet a fémlemez 
fedés is, melynek igényes kivitelezése estetén 
szintén homlokzatunk egyik ékköve lehet. Ha a 
homlokzati felületek árnyalatával megegyező 
színű tetőfedés választunk az szintén szép 
homogén végeredményt ad, és esztétikailag is 
megnyugtatő külsőt kölcsönzünk házunknak.



Településképi Arculati Kézikönyv

| 105

Gyál



Településképi Arculati Kézikönyv

| 107

Gyál Ajánlások

106 |

KERTEK, KUTAK, NÖVÉNYZET

Gyál az innovatív kertváros. Kertváros az 
agglomerációban. Távol már a nagyváros zajától, 
kellemes csendes hangulata van az utcának, ha 
egy napsütéses tavaszi napon sétálásra szánja 
magát az ember. Ez a természetesség érezhető 
a településen lakó embereken is, így az utcákat 
járva nem ritkán futunk bele tökéletesen nyírt 
sövénykerítésbe, precízen vágott gyepbe, vagy 
akár az egész házra felfuttatott vadszőlő mezőbe.
Fontos a növényekkel való szimbiózis, hiszen 
ők biztosítják nekünk az élhető környezetet, és 
emellett védelmet is nyújtanak. Igyekezzünk 
a ház tervezésének a legelső szakaszától 
figyelmet fordítani a kert tervezésére is, hiszen 
a belefektetett energia többszörösen meghálálja 
magát.



Településképi Arculati Kézikönyv

| 109

Gyál Ajánlások

108 |

HIRDETMÉNYEK ÉS REKLÁMFELÜLETEK

Gyálon hála egységes utca-, és házszám 
tábláknak elindult egy utcaképi egységesítési 
kezdeményezés. Ez egy fontos lépés a település 
egységes arculatához vezető úton. Igyekezzünk 
a feliratokat és hirdetményi felületeket úgy 
kialakítani, mint a településkép többi elemét. 
Kizárólag olyan helyre helyezzük ki, ahol valóban 
funkciója van. Hagyatkozzunk a természetes 
anyagokra, és kerüljük a harsány színeket. 
Az alaposság és az igényes kivitelezés itt is 
meghálálja magát. 

Reklámfelületek elhelyezése legtöbb esetben 
rontja a településképet, így igyekezzünk minél 
kevesebb ilyen szerkezetet elhelyezni. A lehető 
legkisebb felületen, és már meglévő építményre, 
vagy belső terek kiszolgáló helyiségeibe 
telepítsük, hogy elérje célközönségét, ellenben 
kevésbé legyen zavaró a jelenléte.
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POZITÍV PÉLDÁK
Ebben a fejezetben pozitív példákon mutatjuk 
be azokat az épületeket, melyek a kézikönyvben 
leírtakat már alkalmazva tömegüket és 
megjelenésüket olyan módon alakították ki, ami 
az adott környezetbe megfelelően illeszkedik, 
és ezzel nemcsak a saját, de településük értékét 
is növelik.
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ÁLLAPOT MEGÓVÁS/FELÚJÍTÁS

Az itt felsorolt példák mind olyan épületek, 
melyeknél az eredtei népi építészeti stílusjegyeket 
megőrive, jó ízléssel és gondossággal óvták 
meg, újították fel a településképi szempontból 
fontos épületeket. Figyeljük meg a természetes 
anyagok használatát mind a homlokzaton, mind 
pedig a nyílászáróknál. Az egységes színkezelést, 
és a rendezett, tiszta környezetet.

Tátika Óvoda

A képen a Tátika Óvodát láthatjuk, 
mely egy meglévő épület felújításával, 

és egy új épület hozzácsatolásával 
nyerte el mai formáját. Látszik, hogy 

az igényes felújításnál ügyeltek a 
tervezők a hagyományos építészeti 
jegyek megtartására, és a bővítést 

is ebben a szellemben tapasztották 
hozzá. A végeredmény egy 

kitűnő intézmény, ami nem csak a 
közösségnek, de a városnak is érték.

Gyál - vasútállomás

A gyáli vasútállomáson is 
látszik, hogy értően hozzzá 
nyúlni egy épülethez, és 
megőrizve a saját karakterét, 
egy minimális felújítással 
is milyen szép eredményt 
lehet elérni. Vakolat csere, 
festés, és a tető állapotának 
megfelújítása újra életet 
tud adni egy elhanyagolt és 
barátságtalan középületnek.
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Állapot megóvás/Felújítás

Gyál Felső - vasútállomás

A vasútállomás felújításával Gyál egyik 
településkép szempontból értékes épületét 
mentették meg a pusztulástól. Jó érzékkel 
őrizték meg a mívesen díszített könyökfás 
tornácoszlopokat, melyek finom ritmikát 
kölcsönöznek az állomásépületnek, és mind 
színvilágában, mind pedig karakterében 
visszaállították az eredeti állapotot.
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A következő épületek pozitív példák, ahol a 
tervező és a megbízó közösen olyan házat 

álmodott meg, ami a kézikönyben meghatározott 
elveket osztja, és ezáltal egy minden részében 

igényes és településképi szempontból esztétikus 
eredmény formálódott meg.

MODERN ÉPÜLETEK
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Modern épületek
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