
Kerepes településképi arculati kézikönyv 

Ssz. Intézmény 

Nem tesz 
észrevételt, 
nem emel 
kifogást 

Észrevételt 
tesz, nem emel 

kifogást 

Kifogást emel, 
választ 
igényel 

1. 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági 

Főosztály X   

2. Pest Megyei Építész Kamara  X  

3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság X   

4. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság X   

 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

2. Pest Megyei Építész Kamara 

 

A reklámokra vonatkozó jó példák fejezet nem a TAK végén 
egybeszerkesztve, hanem az ajánlások között, a kézikönyv 35. oldalán 
szerepel. A sajátos építményfajtákra és egyéb műszaki berendezésekre 
vonatkozó jó példákat a TAK végén pótoljuk. 

 

A „Kerepes bemutatása” fejezetben Kerepes egyediségét, a város 
sajátosságát kívánja a TAK bemutatni, a településképi és 
településkarakterbeli sajátosságokat a következő fejezet tárgyalja 
részletesen. 

 

A fejezetben a műemlék épületeket nevesítettük, a további épített értékek 
védelemre érdemesek. Tekintettel arra, hogy jelenleg Kerepesen helyi 
védett épület nincsen, csupán a HÉSZ javasolt több építményt helyi 
védelemre, helyi védettségről a TAK-ban nem beszélhetünk. 

 

A karakterterületek bemutatását a TAK-ban elégségesnek tartjuk a 
vonatkozó térképkivágatokkal, a telekhatár szintű lehatárolás a TAK-ra 
épülő rendelettervezet mellékleteként jelenik meg. 

 

Az egyes eltérő karakterű településrészek részletes bemutatása a 
következő oldalakon történik meg, ez az oldal csupán a hangsúlyosabb 
karakterű területek városszövetét hasonlítja össze, érzékeltetve a 
fontosabb különbségeket.  

 

A bemutatás során a fontosabb jellemzőkre koncentráltunk, a további 
építési jellemzők az ajánlások fejezetben egyértelművé válnak. A fejezet 
kiegészítését nem tartjuk szükségesnek, mivel nem cél, hogy a kézikönyv 
túl terjengős legyen, ehelyett a kompakt szerkezet, s az érthetőség, 
átláthatóság volt az elsődleges. 

Az Új parcellázású kertvárosi területek az eltérő karakterű terület neve, az 
ide tartozó telkek többsége már beépült, így a terület meghatározott 
karakterrel bír. A területre vonatkozó ajánlásokat a TAK megfogalmazza. 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

Az észrevétellel egyetértünk, a magassági méretek a TKR-ben nem 
szerepelnek. Azonban a kerítések javasolt magassági méretének 
szerepeltetése a TAK-ban az építtetőket segíti. 

 

Az Új parcellázású kertvárosi területek karakterénél több esetben 
előfordul, hogy a telkek túlzsúfoltak, túlépítettek. Amellett, hogy a 
beépítettség mértékének meghatározása a HÉSZ feladata, fontosnak 
tartjuk, hogy az építettők már a tervezési szakaszban szembesüljenek a 
túlépítettség problémájával, s a tervezés során hangsúlyt fektessenek az 
ideális tömegarányokra. 

 
Fontosnak tartjuk a más településekről származó épületek bemutatását, 
hiszen a fejlődési lehetőség, az új ötletek „kívülről” származó példa esetén 
ugyanúgy követendők. A külső példák meghatározásánál megfelelő 
körültekintéssel jártunk el, hogy csak a Kerepes számára jó példát mutató 
épületek kerüljenek be a TAK-ba. 

 

A szövegbuborékok nem a képre mutatnak, hanem a fontosabb ajánlásokat 
jelenítik meg.  

 

A TAK készítése során különös figyelmet kaptak a régi kerepesi épületek, az 
ajánlások megfogalmazása során nagy hangsúlyt kapott ezek motívumainak 
megőrzése. Intézményi épületek vonatkozásában azonban szükségesnek 
ítéltük a kortárs épületek bemutatását is, s ezekre szolgál a nem helyi 
intézményi épületek bemutatása. 

 

Az ajánlások során a jó példaként szerepeltetett épületeket rendeltetésük 
szerint csoportosítottuk (intézmények, lakóépületek, gazdasági épületek). 
Tekintettel arra, hogy Kerepesen az egyes eltérő karakterű területeken 
belül igen vegyes épületállománnyal találkozunk, nem határozható meg 
egyértelműen, hogy az egyes karakterű területeken kizáról bizonyos 
épülettípusok helyezhetők el, a bemutatott épületek több területen is 
elhelyezhetők. Éppen ezért a jó példák területre történő szűkítését nem 
tartjuk indokoltnak. 

 

Az észrevételnek megfelelően a szöveget korrigáltuk, hogy ne legyen 
ellentmondás az ajánlások és a jó példa között. 



Ssz. A véleményezési szakaszban beérkezett választ igénylő észrevétel 
Véleményekre és észrevételekre adott válaszok, változtatási 

javaslatok 

 

Kerepes város méretéből, változatot karakteréből fakadóan rengeteg típusú 
épület jelenik meg a város határain belül. Bár található számos jó példa a 
város területén is, azonban fontos volt, hogy a jó példák között többféle 
stílusú épület jelenjen meg, hiszen a város mérete, lakosságszáma 
következtében változatos igények vannak a lakóházak tekintetében is. 

a 

 

Az észrevételnek megfelelően a TAK-ot kiegészítettük. ld. 1. válasz 

 

Megjegyzés [W1]: Bálint, ezt 
válaszold meg, kérlek! 

Megjegyzés [W2]: Bálint, a 
tervezőre vonatkozó részt, kérlek 
válaszold meg 


