
Kálmán Kinga Pilisvörösvár város és Csobánka község 
főépítésze szerint az épített környezet védelmét, 
megújulását az emberek felelős gondolkodásában kell 
megalapozni. „Maradt néhány őrhely, kis parasztházak, 
szétszórt elemek, melyek a közéjük illő új tömegekkel 
együtt még mindig városszövetté, felismerhető 
karakterré állhatnak össze.”

Mióta dolgozik főépítészként?
Pilisvörösváron hat éve, Csobánkán 
két éve vagyok főépítész. Miért vált 
érdekessé számomra ez a munka? 
Egy kiállítás fotóit nézegetve rácso-
dálkoztam, hogy Budapesten a II. 
világháború borzalmas rombolásai 

után milyen hihetetlen gyorsan, pár évtized alatt lezajlott 
az újjáépítés. Az egész országban is az utóbbi idők város-
központ-megújításai, a helyileg fontos, értékes épületeink 
helyreállításai is komoly eredmények. De ezzel még nem 
biztos, hogy csatát nyertünk, mert hátra van még az, ami 
ennél is fontosabb: az emberek gondolkodásmódjában 
is megújulásra van szükség. Társadalmunkban legalább 
akkora pusztítást okozott a XX. század, és a „múltat 
eltörölni” és minden nemzeti öntudatot, büszkeséget 
letörni akaró szándék. Ezen a téren hatalmas feladatot kell 
elvégezniük elsősorban a lelkészeknek és a tanároknak. 
Az emberekbe táplált hit, ismeret, önismeret, identitástu-
dat képes átvészelni, átmenteni, rekonstruálni az épített 
és tárgyi környezet múlékonyságát, bármikor bekövetkező 
leromlását és pusztulását is.
Egy főépítésznek lehetősége van az emberekkel is foglal-
kozni, ez motivált abban, hogy a főépítész szakmérnök-
képzést elvégezzem és el is kezdjek főépítészként dolgozni. 
Egyébként közel huszonöt éve település-tervezéssel 
foglalkozom, édesanyám Ráduly Piroska Ybl-díjas építész, 
településrendező mellett kezdtem a szakmát és megtanul-
tam, hogy az egyedi körülményekhez egyedi megoldáso-
kat kell tervezni.
véleménye, tapasztalata szerint a főépítész lehetőségei 
hogyan tudtak-tudnak hatni a településképre, a  
település építészeti minőségére? Mi segíti és mi akadá-
lyozza a főépítész munkáját?
A főépítész sok mindenhez hozzá tud szólni, főleg 
ha megkeresik a feladatokkal, s nem magának kell azokat 
kiharcolnia. Pilisvörösváron megbecsülik a munkámat, 
minden érintett témában kérik a véleményemet. Pilis-
vörösvár polgármestere tudatos a kulturális és építészeti 
emlékek, hagyományok ápolásában, így vállvetve küzdhe-
tünk a város meglévő értékeinek megőrzéséért és a város 
sajátos irányban alakuló arculatáért.
Minden településen az adottságoktól függ, hogy milyen 
eszközöket kell, vagy lehet alkalmazni a településkép ala-

kítása során. Vannak olyan helyek, ahol nincs nagy, rangos 
műemlék, sajátos, első pillantásra jól felismerhető arculat 
és kevés a településképet pozitív értelemben meghatározó 
elem. Pilisvörösvár is ilyen. Van néhány kevésbé jelentős 
műemlék, van egy érdekesen kanyarodó fő utca, de a tele-
pülés sajátos karakterét még őrző elemek szinte megbújnak, 
szétszórtan rejtőznek a meggondolatlanul épült, divathul-
lámokat követő, vagy csak igénytelen épületek között..
Pilisvörösvár mai központját, belső utcáinak hálóza-
tát az 1690-től betelepülő svábok alakították ki. Építési 
szokásaik tekintetében igazodtak az itt szokásos, alföldi 
típusú lakóház-építéshez. Egyszerűbb és kicsit módosabb 
változatban is megtalálható még néhány régi parasztház. 
Az építési szokásokat tovább vivő, polgáriasabb hangulatú 
20. század közepi házak jelzik, hogy hogyan fejlődött har-
monikus módon ez a háztípus. A Fő utcán pedig a zártsorú, 
üzlethelyiséggel épült kapualjas házak váltak jellemzővé. 
Kialakult a település épített szövete, amely, ha nem 
is rendkívüli karaktert, de mindenképpen azonosítha-
tóan saját arcot adott Pilisvörösvárnak. Itt jön a gyógyí-
tásra váró emberi jelenség: a települési szövet vesztét 
az okozza, hogy az emberek öntudatuktól megfosztottá, 
idegen áramlatok majmolójává válnak. Az ország máso-
dik legnagyobb számú német nemzetiségű közössége 
él városunkban, erős kulturális élettel, hagyományőrzéssel, 
amely azonban a legkevésbé tudatos az épített környezet 
vonatkozásában. A sváb hagyományok közül a színvonalas 
rézfúvós zenekarok, a bálok, jeles napok, ruhaviseletek 
határozottan jelen vannak a város életében. A tanító nénik 
az iskolában lelkesen tanítják a fánksütés módozatait, 
készítenek papírmaséból sváb bábokat, de az öregapjuk 
régi házát ők maguk is könnyedén lebontják. Az utóbbi 
évtizedekben a régi hosszúházak sorban eltűntek, 
helyükre olyan nagy, széles házakat húztak, amilyeneket 
a németországi rokonoknál vagy rosszabb esetben valami 
magazinban láttak. A város lassan elveszítette karakterét. 

Pilisvörösvár város főépítésze: Kálmán Kinga 
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A feladat tehát kettős:
  az épített szövet megerősítése: maradt néhány őrhely, 

kis parasztházak, szétszórt elemek, melyek a közéjük illő 
új tömegekkel együtt még mindig városszövetté, felismer-
hető karakterré állhatnak össze.
  az itt élők ismereteinek bővítése, a hagyományos 

karakter értékének megismertetése, megszerettetése 
és a még meglévő karakterhordozó elemek megőrzésére 
való ösztönzés. 
Az önkormányzat a kettős feladat mindkét ágán tett lépé-
seket. Először is jó példával jár elöl a meglévő értékek hite-
les felújításában. Példa rá a könyvtár épülete és a Fő utca 
104. és 122. számú épületek, amelyeket a város a megmen-
tés céljával megvásárolt, lépésenként felújít, és fenn-
tartásukat biztosító új funkciókkal (irodák, sváb sarok, 
fizikoterápiás kezelő helyiségek) tölt meg. Természetesen 
a másik ág, az emberek gondolkodásmódjának az értékek 
felé való terelése a nehezebb! Két éve készült el a város 
új település-rendezési terve és mellette új értékvédelmi 
rendelet is. A rendeletet egy részletes értékkataszter 
elkészítése alapozta meg. Segítségével lehatároltuk az ún. 
védett településkarakter területét és kiválasztottuk azokat 
az épületeket, amelyek Pilisvörösvár valamikori arcula-
tának még meglévő képviselői (ha sokszor csak részleges 

mértékben is). Karakterhordozó épületeknek neveztük 
el őket. Az általuk megismert karakter elemeket egy aján-
lás jelleggel összeállított kiadványban ismertetjük. 
A védett településkarakter területén belül az új építésű 
épületeknél is szempont a karakterelemek alkalmazása, 
illetve az azokhoz való illeszkedés, például az építési 
helyet, a tömegalakítást, tömegarányokat alkalmazni 
kell, a homlokzatképzés, nyílásrend, anyaghasználat 
és színezés tekintetében pedig illeszkedni kell. A karak-
terhordozó épületek vonatkozásában az értékvédelmi 
rendelet és a helyi építési szabályzat sajátos szabályokat 
határoz meg. Ezeknek az épületeknek az értéke nem 
indokolja, hogy egyedi védelem alá kerüljenek, ami azért 
is konfliktust okozna, mert magántulajdonban vannak. 
Ezért a polgármester az értékvédelem új jelszavát hatá-
rozta meg, amikor azt mondta: „jobb egy kanál méz, mint 
egy hordó ecet”. Ennek szellemében olyan szabályozás 
született a karakterhordozó épületek számára, amellyel 
előnyöket kínálunk a tulajdonosoknak annak érdeké-
ben, hogy megérje nekik az épület megtartása, felújítása 
mellett dönteni. Az emberek problémának látják egy 
régi ház felújítását és korszerűtlen alaprajzi elrendezé-
sét, a bővítés lehetősége pedig korlátozott a viszonylag 
kis telkek miatt. A kedvezmény jellegű szabályok többlet 

Az öt tó 
környékének 
tájépítészeti 
koncepció 
terve. 
Pagony Táj-és 
kertépítész Kft, 
2016
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beépítési lehetőséget biztosítanak azokon a telkeken, ahol 
karakterhordozó épület áll. A többlet beépítési lehetőséget 
akkor lehet kihasználni, ha a tulajdonos a karakterhordozó 
épületet megtartja és az utcai homlokzatát –az értékka-
taszterben egyedileg meghatározott módon – felújítja. 
Ilyen követelmény lehet például az utcai homlokzaton egy 
vagy két álló téglalap alakú ablak visszaállítása zöld színű 
fa szerkezetből, vagy a homlokzati vakolattagozat és szí-
nezés helyreállítása. Külön engedmény még, hogy ezeken 
a telkeken két lakóépület is lehet. 
hogyan tud együttműködni a polgármesterrel és az épí-
téshatóság munkatársaival a „300 m2-es” törvény 
életbelépése óta?
A polgármesterrel és az építéshatósággal egyaránt 
jó munkakapcsolatban vagyunk. Az építéshatóságon 
kiváló szakemberek dolgoznak, akikkel nagyon jól tudjuk 
egymás munkáját segíteni. Kiegészítjük egymást, hiszen 
kicsit más irányból nézünk rá ugyanarra a kérdésre. Véle-
ményem szerint a településképi véleményezés az utóbbi 
idők legsikeresebb építésügyi eszköze, amely jó keretet 
ad a tervezőkkel, építtetőkkel való értelmes bárbeszéd 
kialakulásához. Én úgy alkalmazom, hogy addig kerü-
löm az elutasító véleményt, amíg csak van érdeklődés 
az építtető és a tervező részéről a terv továbbjavítása iránt. 
Szerintem sokak megelégedésére születtek meg így jobb 
tervek, az egyéni igények érvényesítése mellett a város-
lakók közösségi szempontját, a településképi szempontot 
érvényre juttató megoldások.
A 300-nm alatti lakóépületekkel kapcsolatban is elen-
gedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a településképi 
szempontok érvényesülhessenek! Úgy látom, hogy 
az újabb változásokon átesett jogszabályok erre egy 
új eszközt kínálnak, amit a főépítészeknek ki kell hasz-
nálniuk: a szakmai tájékoztatás és konzultáció kereteit. 

Az ebben az évben elkészítendő településképi rendeletben 
a szakmai konzultációt kötelezővé lehet tenni a 300 m2 
alatti lakóházak vonatkozásában. A konzultáció alkalmával 
készítendő emlékeztetőben a településképi szempontú 
ajánlásokat, sőt követelményeket rögzíteni lehet és ezt 
maga a településképi rendelet és az alapját képező arculati 
kézikönyv is segíteni fogja. A főépítészeknek azonban 
nagyon nagy a személyes felelősségük abban, hogy 
hogyan élnek a véleményezés, a konzultáció eszközeivel. 
Úgy gondolom, hogy az építtető és a tervező személyét 
tiszteletben tartó és a tervet jobbító szándéknak kell 
kifejeződnie. A főépítésznek a tervezőt maga mellé kell 
állítania és a szakma közös képviseletét kell gyakorol-
niuk. Az építészet és a településkép szempontjainak nem 
megfelelő építtetői elvárásokkal kapcsolatban vállalni 
kell az értelmes magyarázatok megadását és a határo-
zott követelményekhez való ragaszkodást! Mindenkinek 
tisztában kell lennie azzal, hogy településeink képének 
alakulásáért az építészek a felelősek: mi vagyunk ennek 
a szakértői, letéteményesei és felkent prófétái.
Az idei év feladata, hogy megalkossuk az arculati kézi-
könyvet és az arra épülő helyi településképi rendeletet. 
Mindkét dokumentum előállítása sok kérdőjellel áll még 
előttünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a telepü-
lésképi rendelethez milyen térképi mellékletet kell, lehet 
majd készíteni, amely jól segíti a szabályok és a területek 
összekapcsolását. 
Mire a legbüszkébb?
A már említett városrehabilitációs szemléletünkre és pél-
daadó önkormányzati beruházásainkra. A felújítások egy 
része 2006-2012 között a Fő utca program keretében zajlott 
az előttem itt működő főépítész, Gyimóthy Ákos előkészítő 
munkájával. Ekkor készült el a könyvtár teljes felújítása, 
a városháza homlokzati felújítása és az előtte lévő városi 

Tervezett  
passzázs 
a Fő tér és 
a templom tér 
között. 
Schömer  
Műterem, 2009
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tér kialakítása, valamint egy új épületet is tudtunk építeni 
ügyfélszolgálati irodának (amely azután a járási hivatal 
irodája lett). Ez az új épület azonban fontos városszervezési 
elem, mert egy településszerkezeti jelentőségű koncepció 
megvalósításához vezető lépéssor első eleme. A koncepció 
többcélú: a településen hiányzó, központi városias tér kiala-
kítása úgy, hogy a meglévő súlypontok kapcsolatrendszere 
is bővüljön. Ezt a célrendszert figyelembe véve a Schőmer 
Műterem készített tervet 2009-ben, amely a Fő teret 
és a Templom teret összekötő, tömböket átjáró passzázst 
tartalmaz. A Fő utca jellegzetes kanyara által körülölelt 
nagyméretű tömb belsejében egy teret is kijelöl a terv. 
Az új járási hivatali épület belső szárnyában a tervezett térre 
néző városi díszterem kapott helyet. A tömb másik oldaláról 
is önkormányzati tulajdonú telek nyúlik be a tömbbe, ezen 
áll a jelenleg építéshatósági irodaként működő, helyi véde-
lem alatt álló épület, így a két telek között már meg lehetett 
teremteni az átjárást. Ebben az évben elkészül a járási hiva-
tallal szomszédos telken az új posta épülete. A két új épület 
kortárs szellemben, de a hagyományos tömegalakítás 
eszközével, kapualjas, zártsorú beépítéssel erősíti a Fő utca 
térfalát, és átjáró kapcsolatokat nyit a kialakuló városi tér 
felé. A posta telkének belső végét hamarosan össze tudjuk 
nyitni az önkormányzati telkekkel és ezzel a városi tér már 
jelentős részben megvalósítható. Reméljük, hogy a tér kap-
csolatainak kialakításához a többi érintett telek tulajdono-
sával is meg lehet majd egyezni.
A tervezett passzázs még egy tömbön áthalad, amíg eléri 
a Templom teret. A Templom tér felőli végén az önkor-
mányzat nemrégiben megvett egy kis telket, a pasz-
százs túlsó végét. A közbenső szakaszon a városban még 
meglévő, egyik legszebben megmaradt parasztház mellett 
halad majd el a gyalogút, amelynek végén már messziről 
a templomtorony látszik. 

A városfejlesztés egyik büszke területeként meg kell még 
említenem azt, hogy a tavalyi év során három területre 
is készült tájépítészeti koncepcióterv, amelyek a város 
értékes zöldterületeire adnak fejlesztési javaslatokat. 
A három terv közül a legnagyobb, a város területén 
lévő öt tó teljes környezetére készült el és hosszú távra 
ad keretet a lépésenként elvégzendő fejlesztésekhez. 
Első lépésként a város közepéhez egészen közel benyúló 
Nagy-tó körül szeretnénk sétányt és futópályát, piknikező 
réteket, parti pihenőhelyeket és felnőtt tornaeszközöket 
elhelyezni.
A várost végigszelő főút szűk, nagy forgalmú, mit lehet 
vele tenni?
Aktuális kérdés, mert az M0 autópálya további bővítése 
napirendre került, és Pilisborosjenőnél a 10-es útra torló-
dik majd a még nagyobb forgalom. Azoknak a települé-
seknek, amelyeken jelenleg a központján halad keresztül 
a 10-es út forgalma, elemi érdekük, hogy az M0 autópálya 
újabb szakaszának megépülése előtt a településeket 
elkerülő 10-es gyorsforgalmi út is megépüljön. Az érintett 
települések ezért küzdenek. Ha ez sikerül, és a városköz-
pontot nem terheli többé a hatalmas átmenő forgalom, 
akkor Pilisvörösvár fő utcája egészen új helyzetbe kerül 
és ez új fejlesztési lehetőségeket tartogat.
csobánkán mennyiben más a főépítészi munkája?
Most Pilisvörösvárról beszélgettünk, Csobánkáról külön 
beszélgetést kellene folytatnunk. Egészen más felada-
tok és problémák merülnek fel, a hely rendkívüli szép-
sége miatt Csobánkán minden apró ügy nagy figyelmet 
kíván. Az új településrendezési eszközök tavaly év végére 
készültek el. Reméljük, jó kereteket nyújtanak majd a falu 
további fejlődéséhez!

Az interjút készítette: Plichta Adrien
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