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Köszöntő 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Tokodaltárói polgárok! 

 

 

Tokodaltáró a térség egyik földrajzi gyöngyszeme. A Gerecse hegységben lévő Gete hegy 
lábánál, szemet gyönyörködtető környezetben épült, és épül jelenleg is. Városaink, falvaink 
folyamatosan változnak, így Tokodaltáró is. Épületeinkre is hatnak korunk divatirányzatai, hol jó 
értelemben vett úttörő kezdeményezést, hol disszonanciát okozva településeinken. 
Kiadványunk szeretné segíteni a régi, közösségünk számára értékes épületek megőrzését, az új 
épületek összhangját a természetes és a már meglévő épített környezettel.  

Egy épület, kerítés, cégtábla, akár egy reklám is okozhat örömöt vagy akár rossz érzést kelhet. A 
harmónia környezetünkkel mindannyiunk számára fontos. A település arculati kézikönyv és 
rendelete legyen iránytű, mind azok számára, akik alakítják a helyet, ahol élünk. 

 

          Tisztelettel: 

 

 
Petrik József 

Tokodaltáró község polgármestere 
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Táró 

A hely stratégiai jelentőségét már a bronzkorban felismerték. Az ókorban egy 
nagyméretű késő római tábor (castrum) állt itt, melynek maradványai ma is 
megtekinthetőek. Az itt talált kerámiaégető, üveg- és fémolvasztó kemence 
maradványa is bizonyítják, hogy a helyben talált szenet már a rómaiak is használták.  

Az Ister-Granum határon átnyúló kisrégió alapító tagja az Esztergom–Nyergesújfalu 
kisrégióval és a szlovákiai Párkány központú Déli Régióval együtt. 

Mezőgazdasági és ipari tevékenység is folyik a faluban. Az idelátogatók sokszor 
örülhetnek a legelő szürke marha gulya látványának. 

A rómaikatolikus Szent Borbála Templom pedig a község egyik látványosságának 
számít. 

Az 1992 évig Tokodhoz tartozó bányásztelep, 219 ha belterületén, ma több mint 3000 
fő lakosával, önálló fejlődő település.  

 

 

  

  



11 

 

 

Tokodaltáró értékeit három kategória mentén vizsgáltuk, melyek együttese 
határozza meg a község arculatát: 

Építészeti érték, mely alatt a történeti épületeket, hagyományos házakat az ehhez 
kapcsolódó esztétikai rendet értjük. Ebben a fejezetben olvashatunk az örökölt, 
történeti vonatkozásokról és a későbbi fejezetekben betekintést kapunk a településre 
jellemző hagyományos építészetről. 

 

A második kategória a Táji érték. Ez alatt az itt húzódó erdők, mezők, a Gerecse-
hegység, Gete hegy, völgyek, vízjárások és az ember alkotta természeti környezetet 
értjük.  

 

A harmadik elem a Települési érték, ami a térképi szerkezetben, madártávlatból 
látszik. Ennek gyökerei az egykori és mai, élet- és munkafolyamatokhoz kacsolódó 
településszerkezetben keresendők, melyeket az eltérő települési karakterek 
lehatárolásánál vettünk szemügyre. 
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A Tokod-Altáró –Erzsébet-akna régészeti lelőhely külön országos védelem alatt áll. 

 

A limes 
erődrendszer 
részeként, a IV. -
V. században 
épült Castrum, 
késő római 
tábor 120x140 
m méretű volt. 
11 kerek torony, 
1,5 m vastag 
falak és díszes 
várkapu, 
valamint fürdő 
is tartozott 
hozzá.      

 

 

Tokodaltáró község régészeti lelőhelyek 
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Római katolikus templom (Bányász templom) 

 

    Bányász Rt. székháza 

 



17 

 

Megyei értéktár 

 
Tokodaltáró Község Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba felvett kiemelkedő 
nemzeti értékei: 
 

Sorszám Védett értékek: Kategória Cím  Helyrajzi szám 

1. 
Bányászati 
gyűjtemény  

kulturális 
örökség 

József Attila 
u. 14. 2047 

 

 

Bányász kultúrház déli homlokzat rajza 

 

       Bányász kultúrház északi homlokzat  
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 Eltérő karakterű területek lehatárolása 
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Falusias lakóterület 

Tokodaltáró déli 
területén a Gete lábánál, 
a hegyoldalra húzódva a 
régi mezőgazdasági 
terület szalagtelkein 
alakult ki a falusias 
lakóterület. A keskeny 
telkeken a ’60-as években 
oldalhatárra épült  
magastetős lakóházak, 
mögöttük gazdasági 
épületek helyezkednek el. 
A hosszú nagyméretű 
telkek út hiányában nem 
oszthatóak. A hatalmas 
kertek művelése nagy 
feladat. Így a telkek 
egyharmada többnyire 
bozótos erdős terület.  

 

 

A mezőgazdasággal 
foglalkozó tulajdonosok a 
szomszéd telkek megvehető 
részét saját területükhöz 
csatolva alakítanak ki kisebb 
birtokokat, de ez az 
utcaképen nem változtat. Itt 
kevés a beépítetlen terület 
és a kor igényeinek 
megfelelően az utcafronton 
szélesebb, összevonható 
telkek a keresettek.  

A területen az épületek 
bővítése a hátsókert felé, 
valamint a felfelé történhet.  
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Ikres bányászházak  

 

Tokodaltáró területén az 1960-as években épültek az ikres bányászházak.  egyszintes,  
komfortos, utcával párhuzamos egyforma, nyeregtetős épületek nagyrésze a település 
északkeleti részén áll. Az egy-egy kb. 60-65 m2 lakást tartalmazó ikresen összeépült házakhoz 
önálló telek tartozott.  

Ezek a még többnyire 
négyzetes, alaprajzában 
tükrözött házak önálló 650-
750 m2-es teleken álltak, 
annak kb. 10 %-át elfoglalva. 
A magastetős épületek 
tetőszerkezete összeépítve 
készült így az utcáról nézve 
megjelenésükben egységes 
látványt mutattak. 

 

Az idők folyamán ezek a lakások nem csak korszerűtlenné váltak, hanem alaprajzukban 
kicsinek is bizonyultak. A lakók a saját igényeik szerint kezdték el a lakások alaprajzát 
bővíteni hol hátra a kert, vagy az oldalkert, illetve az előkert felé.  Az épületállomány 
megújulása, korszerűsítése megkezdődött. 
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„6-os” bányászházak  

 

 

Az 1920-as években épült 6 lakást magába foglaló eredetileg komfort nélküli sorházak a 
település déli részén a ’80-as években bontásra kerültek, és helyére új szabadon álló 
kertvárosias házak épültek. Az északi területen ma is álló és eredeti funkció szerint működő 
sorházak nagy része felújításra szorul. Az 50-55 m2-es lakásokban egy szoba és konyha volt 
elhelyezve. A komfort fokozat a teraszok beépítésével javult. A magastetős, alápincézett 
lakóépületek bővítése csak a tetőtér felé történhet. A lakóépületek mögött, és attól utcával 
elválasztott elhelyezkedő kertek egy részét ikresen épített gazdasági épületek, árnyékszékek 
foglalták el, ma többnyire gépjármű tárolására használják.  
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Intézményi területek 

 

Tokodaltárón jelentősebb intézményei a Tárna utca térré kiöblösödött végén római katolikus 
templom, a mellette álló Bányász székház, az iskola, a két épületből álló  óvoda és bölcsőde, 
a település fő útja mellett, a József Attila utcán álló szociális otthon épülete, ide épült a 
Bányász kultúrotthon, valamint a régi tiszti kaszinó, melyben a Polgármesteri Hivatal és az 
Egészségház is hely kapott.  

A település intézményi fejlesztése szintén az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor 
Tokodaltárói bányászlakásaihoz, illetve a tudatosan és tervezetten felbővített 
lakosságszámhoz tartózó intézmények is felépültek. Így a település szívében találjuk a 
Polgármesteri Hivatalt és Egészségházat, a Bányász Kultúrház épületét, általános iskolát, 
óvodát, gyógyszertárat is. Ezek az épületek a kis városokra jellemző magasságú és tömegű 
intézményi épületek paramétereivel épültek, magastetős kialakítással. 

 

 

             Megyei Szociális otthon épülete  

           

            Brunszvik Teréz Óvoda épülete 
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Kereskedelmi szolgáltató területek  

 

A jelentős forgalmat bonyolító 10-es út, Tokodaltáró fő útja mentén találhatóak 
kereskedelmi, szolgáltató épületek. Megjelenésükben vegyes épületek ezek, ahol a kisebb, 
egyszintes sorház szerűen sorakozók mellett a kétszintes tömb épület földszinti üzletekkel, 
emeleti lakásokkal, lakóépületből és előkertben kialakított üzlethelyiségek is megjelentek.  
Építészetileg a hagyományos tömegformálás a jellemző rájuk. A településen egy nagyobb 
élelmiszerüzlet áll a Tárna utcai régi bányászfürdő épülete.  A település más részein kisebb 
többnyire családi házból, annak egy részéből, földszintjéből kialakított, vagy előkertben 
elhelyezett üzletek, patika, vegyesbolt, szolgáltató épületek, kozmetika, fodrászat, étterem 
találhatóak.  
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Városi zöldfelületek  
(Rekreációs területek, sport, szabadidő) 

 

Ide soroltuk a 
te lepülés  
észak-nyugati 
részén a 
sporttelepet, 
valamint a 
telep mögötti 
régi strand 
területét, 
melyen 
szabadidős 
területfejleszté
st tervez az 
önkormányzat. 

 

A Bányász kultúrház kert területére, a teniszpályának nevezett jelenleg rekultiválásra váró 
park területére és a Szent István utca és Asztalos Sándor utca által közrefogott zöld területre, 
melynek egy kis részén régi játszótér áll, kültéri játék és fitnesz eszközöket tervez az 
Önkormányzat.  

Ide sorolandó az iskola melletti, azzal összekötött 95-ben épült sportcsarnok. 

 

 

 



33 
 

Beépítésre nem szánt területek  
(erdő és mezőgazdasági területek) 

A beépítésre nem szánt területek lehatárolásának elnevezése nem a településrendezési 
eszközök szokásos elnevezését kívánja ide citálni, hanem a szó-szoros értelmében azokat a 
területeket akarja takarni, ahol elsődlegesen a természet, az erdők, mezők, és az ember 
alkotta táji környezet, szántók, gyümölcsösök, szőlők uralják a településképet, melyet 
építészeti alkotás csak kis mértékben szakíthat meg. 

      

 

A település délkeleti részén nagyobb mezőgazdasági terület a Fakó farm működik. Az itt 
tenyésztett állatok között megtalálhatóak a hagyományos magyar fajták a szürke marha, 
mangalica és a racka juh is.  
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Falusias lakóházas területek 

Telepítés 

 

Tokodaltáró falusias 
lakóterületén (Vajaskúti dűlő 
déli oldalán) az oldalhatáron 
álló beépítési mód a jellemző. 
A hosszú, keskeny telkeken 
nagyrészt hosszúházak épültek 
a telekhatárra. Az épületek 
között keskeny oldalkertek 
húzódnak, sokszor gátat szabva 
az épület bővítésének. A telek 
tulajdonosok részéről  
igényként jelentkezett, hogy a 

jelenlegi 3-5 m-es előkert növelésével 
csökkentsék a zsúfoltság érzését. A hátrahúzott 
családi ház építése, - mely az utcai telekhatártól 
egyenlő távolságra lenne telepítve - is 
elképzelhető. Az épületek előtt a kerítések elég 
dominánsak.  

 

 

TEREPALAKÍTÁS 

Tokodaltárón a Gete hegy lábánál kialakult oldalhatáros épületek a szintvonalakra 
merőlegesen elhelyezkedőek. A terepszint a telkek kétharmad részéig csak pár lépcsőnyivel 
emelkedik, így szinte a teljes épület egy szinten (vízszintesen) tervezhető. A környező 
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Tokodaltáró falusias beépítésű településrészén 
jellemzően földszintes, tetőtér beépítéses  házak 
sorakoznak. melyek magassága közel azonos. A 
szintvonalakon futó utcákban ahol az épületek 
egy szinten vannak könnyen illeszkedhetünk a 
környező épületek magasságához. A 
szintvonalakra merőlegesen szaladó utak mentén 
lépcsősen emelkednek a földszintes, közel azonos 
magasságú épületek egymás fölé.  

Felfelé történő bővítésnél is csak kismértékű 
emelés javasolt, hogy az eredeti arányok kevésbé 
sérüljenek.  

nyeregtetős-csonkakontyos tetőformák 

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel épüljenek, mint 
környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek az utcaképéhez. 

 

SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
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MAGASSÁG, TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

Tokodaltáró fő út közelébe, az 
északkeleti részen a ’80-as években a 
kor igényeinek megfelelően 
nagyméretű, kétszintes nyeregtetős 
lakóházak épültek. 2000 után a 
területen lévő üres és beépítésre jelölt 
telkeken inkább egyszintes, tetőtér 
beépítéses épületek készültek. Később 
a kisszámú épülő ház vegyesen egy 
vagy kétszintes, de szinte mind 25-30°-
os kontytetővel fedett. A különböző 
időben beépített területek lakóépületei 
nagyrészt azonos magasságúak, 
könnyen illeszkedhetünk a környező 
épületek magasságához. Felfelé 

történő bővítésnél is csak kismértékű emelés javasolt, hogy az eredeti arányok kevésbé 
sérüljenek. 

 

 

 

A meglévő épületek 
változatos 
tetőformáinál a 
jellemző tető 
dőlésszög a 45 ° alatti. 
Az épülő házaknál a 
meredekebb tető 
kialakítása nem 
javasolt.  
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Ikres bányászházak 

TELEPÍTÉS, TEREPALAKÍTÁS 

 

Tokodaltáró ikres bányászházai az 
utcával párhuzamos nyeregtetős 
egyszintes két, - egymásnak tükörképei - 
lakást magába foglaló épületek. Az 
utcával párhuzamosan telepített 
épületekkel rendelkező telkeken az 
épületek bővítése a hátsókert, az 
oldalkert és a tető felé történhet.  
Tokodaltárón az ikres bányászházak a 
település több részén, sík terepen 
állnak. 

 

 

 

MAGASSÁG, TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

          



43 
 

„4-es” bányászházak 

TELEPÍTÉS TEREPALAKÍTÁS  

 

 

Tokodaltárón a „4-es” 
bányászházak eredetileg 
szabadon állóan elhelyezett, 

négy lakát tartalmazó, egy és 
kétszintes, magastetős 
lakóépületek. Az épületeket 

kertek veszik körbe, melyhez középső-
szomszédos telekrészén, kis 

méretű melléképületek tartoznak. A 
tulajdon viszonyt tükrözően a 
telepítéskor közös tulajdonú 
telkeket kerítéssel osztották 
négyfelé. Mára már a hajdan 
lekerített telekrészek nagy része 

önálló helyrajzi számmal rendelkeznek 
az épületek társasházként 

működnek.  Az épületek előkert, 
oldalkert és tető felé 
bővíthetőek. A négy tulajdonban 
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„6-os” bányászházak 

TELEPÍTÉS TEREPALAKÍTÁS 

 

A sorházak hat lakást magába foglaló 
lakóépületek. Az utcával párhozamos 
magastetős házak az utca frontra 
telepítettek. Minden lakáshoz tartozik 
egy kert, - ahol a gazdasági épületek is 
elhelyezésre kerültek - melyet egy utca 
választ el az lakóépületektől. A lakások és 
a kertek ma már külön helyrajzi számmal 
jelöltek. A lakások bővítése többnyire a 
kisméretű lakótelek hátsó kertje felé 
épül, mely nem javasolt. 

 

MAGASSÁG,TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

A „6-os” nyeregtetős 
bányászházak tetőtér felé 
történő bővítése elképzelhető, 
bár nehezíti a beépítést a közös 
padlástér és az oromfalon az egy 
bejárati lehetőség. A 
nyeregtetőbe merőlegesen 
toldott nyereg több helyen épült. 
A tető megemelése nélkül, és a 
dőlésszög megtartásával javasolt, 
hogy az eredeti arányok kevésbé sérüljenek. 
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6-os tömbházak 

TELEPÍTÉS TEREPALAKÍTÁS 

A Béke téri 4 telepített kétszintes, 6 lakásos 
tömbház az utcával párhuzamosan van 
elhelyezve. Az épületeket kertek veszik 
körbe. A közös tulajdonú kertek mára hat 
részre osztottak, a tulajdonosok tiszteletben 
tartják egymás tulajdonát, de van ahol 
kerítéssel határoltak. A hátsó és oldalkertben 
melléképületek sorakoznak. A terep sík.  

 

 

MAGASSÁG TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

 

Az emeleti lakások szükség szerint a tetőtér 
felé bővíthetőek. A meglévő kontytetős 
tetőforma és jelenlegi tetőhajlásszög 
megtartandó. Az épület 
párkánymagasságának kismértékű emelése 
a teljes épületen új lakások kialakításának 
érdekében elképzelhető.  

 

 

 

 

SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
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A kerítés a múltban és a jelenben is a 
közterület és magánterület elválasztására 
szolgált.  A településen régen kovácsoltvas, 
beton és drótkerítés készült, vagy a kolóniai 
„6-os” házaknál nem volt kerítés. A bányász 
telep élete sokkal láthatóbb volt, mint 
jelenleg.  

Ma egyre több zárt, tömör kerítéssel 
találkozunk. Sok kerítés csak a kapuknál 
enged betekintést. Ez a magánszféránk, 
értékeink megvédése érdekében épül. 

Az áttört kerítéssel alapvetően a telek területét választjuk el a közterülettől, de ugyanakkor 
kapcsolatot is teremtünk azzal, és betekintést engedünk a szépen gondozott kerti 
környezetünkre. 

Kerítések esetében is beszélhetünk hagyományos megoldásokról mind anyaghasználat, mind 
pedig forma, kialakítás terén; ugyanakkor érvényre juthatnak a kortárs, modern megoldások 
is. A kerítés anyaghasználatát, formai megjelenését tekintve jellemző a fa- fém, kovácsoltvas 
elemeket találunk, de láthatóan terjed a falazott, kőből épült és tömör kőburkolatos kerítés 
is. 
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A dombos területeken fontos, hogy a terepviszonyokhoz illeszkedjen a kerítés. Itt láthatunk 
egy jó példát erre. 

Az anyaghasználat mellett a formai kialakítással, egyéb apró kiegészítésekkel például egyedi 
házszámmal, csengővel különlegessé tehető a kerítés. 

Ahogy az  épületek esetében a természetes anyaghasználat a javasolt  és jellemzővé   
vált,   úgy   a kerítések   kialakításakor   is   ezeket   az anyagokat érdemes előnyben 
részesíteni.  Színeknél  az anyaghasználatnak megfelelően a fához a barna, és a 
zöld árnyalatit, a kovácsoltvashoz az antracit, és a fekete színeket válasszuk. 

A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsi kapu 
kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne 
hivalkodó. 
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Gépészet, egyéb műszaki berendezések 

 

A gépészeti elemek, olyan építészeti részletek, amelyek épületeken való elhelyezése az egyik 
legnehezebb feladat. A rosszul elhelyezetett gépészeti elem (kábel, antenna, 
klímaberendezés, napelem, napkollektor, stb.) nem csak házunk képét, de az utcaképet is 
rontja. Fontos az építész és a szaktervező közös munkája. 

Az utcafronton látható módon elhelyezett gépészeti elemek rontják Tokodaltáró 
településképét. Ez ugyanúgy igaz a történeti településrészt behálózó légkábelek sokaságára 
is. 
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Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. 
A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. A nagyméretű, túlzó 
reklám nem jár automatikusan nagyobb sikerrel. 
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A kertek megtartották a szabadtéri élettér („külső nappali, étkező”) szerepüket, még ha az 
itt eltöltött foglalatosságok, élet-, és munkafolyamatok át is alakultak. A régi bányász 
kolóniai, „4-esek” oldalkertjeiben melléképületek sorakoznak, csak az előkertek díszítő 
jellegűek. A „6-osok” eredeti rendeltetés szerint lakóépületek és az úttal elválasztott 
gazdasági épületek és udvarból álltak. Az itt lakók a telek kis mérete miatt a gazdasági épület 
melletti területet többnyire gépjármű tárolására használják. 

 

Az újabb építésű régen nadrágszíj parcellákon kialakult falusias lakókörnyezet hosszú telkei 
kúsznak fel a hegy lábán így a kertek végében már az erdő az úr. 

 

A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek 
karakteréhez, ökológiai lábnyomának csökkentéséhez. Lehetőség szerint a helyi természeti 
adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. 
Ha tehetjük őrizzük meg az eredeti növényzetet és kerüljük a terjengős gyepfelületet. 
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A településkép javításának egyik egyszerű módja a közterületek gondos karbantartása, a 
rendezettség érzésének elérése. Jelentős javulás érhető el a légkábelek földbe helyezésével 
és azt követően a közutak felújításával. Az előkertek, zöldsávok, parkos részek gondos 
fenntartása, a vízelvezető árkok karbantartása már most a rendezett, tiszta településkép 
alapja. 

 

                    Csapadékelvezető és járda közé telepített sövény 

 

  
Utca kép Csapadékelvezető átjáróval 

A településnek földrajzi adottságai miatt nagymennyiségű csapadékvíz elvezetését kell 
megoldania. A délről északi irányban haladó vizet kisebb és nagy méretű többnyire régi 
monolit beton árkok vezetik a Duna felé. A régi településrész keskeny utjainak sok esetben 
mindkét oldalát szegélyező árkok és az ezt átszelő behajtók, személyi bejárók meghatározó 
elemek. A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, 
tartósságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. 
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Árvai Ferenc Bányász emlékmű Bányász szobor „Bányász Bandi” 

 

’48-asok parkja emlékművel 

 

Trianoni emlékmű 
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Jó példák, egyéb műszaki berendezések 

 

Ivókút  

 

 

 

 

 

 

 

 


