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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

TISZTELT FÓTI LAKOSOK! 

Fót, melynek nevét először 1219-ben említik az oklevelek, a fővárostól 

tizenhét kilométerre, a Gödöllői-dombság lábánál található. Az immár 

tizenhétezer lakosú település 2004-ben kapott városi rangot. A címre 

büszkék vagyunk, de törekvésünk nem az, hogy nagyvárossá váljunk, hanem 

hogy megmaradjunk élhető, szerethető, emberi léptékű kisvárosnak. 

Szeretnénk feléleszteni ismét azt a szellemet, amelyre a helyiek máig 

büszkék, és amely miatt Fót híres lett: a reformkor pezsgő kulturális életét. 

Ezért is kell, hogy kiemelt célunk legyen az épített és természeti értékek 

megőrzése, és a tudatos városfejlesztés. Fontos, hogy az épített környezet 

és a közterületek rendeltetésüktől függetlenül egymást kiegészítsék és 

figyelembe vegyék, így harmonikus környezet alakuljon ki. 

Az emberi léptékű kisvárosunk élhető és fenntartható környezetének 

kialakítása érdekében készült el ez a képekkel gazdagított kézikönyv, 

amelynek célja, hogy a település bemutatásával, értékeink 

megismertetésével nyújtson segítséget olvasóinak, jelenlegi és jövőbeni fóti 

lakosoknak otthonuk, szűkebb környezetük kialakításához.  

 

 

Fót, 2017. október 

Bartos Sándor 

polgármester 
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FÓT BEMUTATÁSA 

 

Fót városa a Gödöllői-dombság 

peremén, Budapesttől északra 17 

km-re található.  

A dombok ölelésében fekvő 

fekvő, patakkal kettészelt, 

összenőtt és különálló 

mozaikokból álló város 

településképének és 

utcaképeinek a néhol „hegyes”, 

máshol lapályos és sík 

morfológia, a beépített területek 

„zöldbeágyazottsága”, a történeti 

mag területét kivéve a hosszú és 

egyenes utcákból álló szabályos 

utcaszerkezet és telekszerkezet, 

valamint a laza szövetű, 

alapvetően falusias-kertvárosias 

jellegű, beépítési mód határozzák 

meg. 

Legmagasabb pontja a Somlyó-

hegyen található, ami a 

tengerszint felett 287 m-re 

fekszik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-dombs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Somly%C3%B3-hegy&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Somly%C3%B3-hegy&action=edit&redlink=1
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Kiemelkedő művészettörténeti-

kultúrtörténeti emlékei ellenére 

Fót ma nem vonzó hely a 

látogatók számára. A város 

zűrzavarossá vált, az utóbbi 

évtizedekben átgondolt 

koncepció nélkül zajlottak még a 

fontosabb építkezések, 

urbanisztikai beavatkozások is. 

Történeti és építészeti értékei 

ellenére a Vörösmarty tér ma 

nem főtérként, hanem forgalmi 

csomópontként működik. Nem 

minősül térnek a szó klasszikus 

értelmében, széttagoltsága, 

illetve a térfalak hiánya miatt 

szétesik, nem nyújt megfelelő 

felvezetést a műemlékekhez. 
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TÖRTÉNETE 

Fót területe már a középső-újkőkortól lakott. A késő-rézkorban, az ún. Badeni kultúrához köthető népesség telepedett meg. A kora-bronzkorban 

a Nagyrévi-kultúrához köthető csoportok, a késő-bronzkorban a halomsíros és az urnamezős kultúrák népességei telepedtek meg. A vaskor végén, 

pedig a kelták jelentek meg Fót területén kisebb területeken. Az első intenzív megtelepülésre a római-korból van adatunk, amikor a szarmaták az 

I. századtól megjelentek az Alföldön. A késő-szarmata időszak legjelentősebb emléke a rómaiak támogatásával épített szarmata limes, azaz a 

Csörsz-árok. A népvándorlás végén az avarok is megtelepültek a település területén.  

Fót területén két településről volt. Az egyik maga Fót, amit csak a 14. századtól ismerünk az oklevelekben. Ennek temploma mai a református 

templom alatt keresendő, amely a középkori plébániatemplom helyére épült az újkorban. A másik település Sikátor, melynek temploma igaz 

romként, de megmaradt. A 20. század elején még néhol szinte teljes magasságig álló templomot a II. világháború során szétlőtték, romjai a 

külterület déli felében az M0 út közelében egy máig rendezetlen kis erdőben találhatóak meg. 

1353-ban említik először Folthot, amely ekkor a Rátót-nemzetség birtoka. 1405-ben Zsigmond király Kálmai Benedeknek adományozta Sikátorral 

együtt. A 16. sz. elején az óbudai káptalan birtoka, a török időkben is lakott település maradt. A 17. sz. végén az Újfalussy, a 1750 körül a Galánthai-

Fekete család, majd Csekonics tábornok és leszármazottjai, végül 1808-tól a Károlyi család birtoka. 

 

Az I. katonai felmérés nem sokkal korábban, 1782-1785. között készült, 

lényegében véve tehát a Vályi András-féle leírással egyidősnek 

tekinthető.  

A XVIII. legvégén Vályi András a következőket írja Fótról:  

„FÓT. Magyar falu Pest Vármegyében, földes Ura Gróf Fekete Uraság, 

a’ kinek kastéllyával díszesíttetik, lakosai katolikusok, és reformátusok, 

fekszik Mogyoród mellett, mellynek filiája a’ Vátzi Püsp. Megyében, 

Pesttől másfél mértföldnyire. Szőleji jó borokat teremnek, 

szomszédságában lévén Pestnek, hasznos módgya van vagyonnyainak 

eladására, szándó földgyei meglehetősek; de mivel földgyének nagy 

része homokos, és fája sintsen, második Osztálybéli.” 
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Az 1846. évi II. katonai felmérés már ábrázolja azokat a változásokat, 

amelyek a XVIII. század nyolcvanas évei után, már az új birtokos, a 

Károlyi-család birtokossága alatt bekövetkeztek. A leglényegesebb, 

máig ható településszerkezeti változás a XVIII. századi eredetű és 1810-

11-ben bővített kastély előtt elterülő angol stílusú kert kialakítása volt 

1836 körül. Parkja tájképi jellegű, a tórendszer kialakítása, és a park 

növényállománya a gyűjteményes kertek elterjedése előtti állapotot 

tükrözi. Még a XIX. század elején telepíthették a kastély két oldalán álló 

hatalmas lepényfát és a kaukázusi szárnyasdiót, a fehér nyárfákat, 

vadgesztenyéket és a platánokat. 

A mai kastély épület magja feltételezések szerint egy kis, földszintes 

épület volt manzárd-emelettel, amelyet a Galántai Fekete család 

építtetett a 18. században. 

 

 

Az 1830-as évek első felében id. Heinrich Koch tervei szerint 

végrehajtott bővítés után a kastély park felé néző tömege elé 

timpanonnal koronázott, hatoszlopos portikusz épült. A kastély fő 

tömege a rövid oldalakon egy-egy földszintes bővítménnyel egészült ki, 

tetejükön egy-egy nagy terasszal. Ybl Miklós 1845-1846-tól irányította 

a kastély bővítését. A kastély északnyugati oldalán épült terasz fölé az 

1850-es évek végén, legkésőbb 1868 előtt félnyeregtetővel fedett, 

oldalt nyitott verandát emeltek. 

A másik lényeges változás az Ybl Miklós által tervezett és Károlyi István 

által építtetett, Szeplőtelenül Fogantatott Boldogságos Szűz Mária 

tiszteletére szentelt kegyúri templom 1855. évi befejezése volt – a 

romantikus stílusú, monumentális épület mind a 

településszerkezetnek, mind pedig településképnek máig 

meghatározó eleme lett. 
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A XX. század elején megjelent Borovszky Samu: Magyarország 

vármegyéi és városairól c. műben így ír Fótról: 

„Fót, magyar nagyközség, a most épülő rákospalota-fóti vasútvonal 

mentén, a Mártonpatak és a Mogyoródi patak mellett. Házainak száma 

551 és nagyobbára ref. vallású lakosaié 4000. Postája és távírója 

helyben van és most kapja vasúti állomását is. …1808-ban özv. gróf 

Károlyi Józsefné vásárolta meg. Az 1827. évi családi osztály alkalmával 

gróf Károlyi Istvánnak jutott. Ő nagyobbíttatta meg a kastélyt is, mely 

egyike a legszebbeknek és legnagyobbaknak a vármegyében, de a 

tulajdonos gróf külföldi tartózkodása következtében legtöbbnyire 

üresen áll. A szép kastélyt remek park veszi körül. … 

A róm. kath. plebániát 1845-ben alapította gróf Károlyi István. 1845-

ben tették le a plebániatemplom alapkövét is. … 
 

A Sikátor nevű uradalmi dűlőn épületromok látszanak, melyeket 

templomromoknak tartanak. 

A Somló-hegyen a Szilvás dűlőben fekvő régi Vörösmarty-féle szőlőben 

áll egy kőből épült, kicsi négyszögü kunyhó, fazsindelylyel fedve, 

melyet 1892-ben, a „Fóthi dal” megszületésének 50-ik évfordulója 

alkalmával, gróf Károlyi Sándor helyreállíttatott. … 

Ebben a kunyhóban írta Vörösmarty Mihály a „Fóthi dal” cz. 

költeményét 1842-ben s azt a mellette lévő akkori Fáy András-féle 

szőlő borháza előtt összegyült vendégeknek szavalta el. Ez a szőlő és 

borház most Hegner Ede tulajdona, ki az épület előtt a saját kötségén 

felállíttatja Vörösmarty mellszobrát. A mostani Garay-utca 16. sz. 

házban lakott Garay a költő s itt irta „Szent László” czimü költeményét.” 
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Az 1908. évi XXXIV. törvénycikkel megalapított, majd 1911 őszén a 

nagyközönség számára megnyitott Rákospalota-Újpest–Veresegyház–

Vác vasútvonal a beépített terület bővülését vonta maga után, Fót-

Újfalu a vasút megnyitása következtében kezdett kiépülni. 

Gróf Károlyi Lászlóné született gróf Apponyi Franciska, aki 1914 őszén 

megalakította a „Fóth községi segítő és népjóléti bizottságot" és a fóti 

Tanácsadó Irodát. A háborút követő zavaros időszak után, 1921 

tavaszán Apponyi Franciska nagyszabású jótékonysági akciót indított 

hadirokkantak és hadiözvegyek házépítésének támogatására „Suum 

Cuique" („Mindenkinek a Magáét") elnevezéssel alapot hoztak létre a 

hasonló nevű telep felépítésére.  

 

A grófnő a férje segítségével vásárolt 12 hold földet lakások céljára, s 

az első tíz szoba-konyhás lakóház már 1921-ben elkészült hazai és 

külföldi támogatásokból. 

A házakhoz kis kertek tartoztak, s az új településrészhez szolgáltató 

létesítményeket is terveztek. A telep ünnepélyes átadására 1922. 

május 22-én került sor. A telepet a helybeliek később Fót-Újfalunak 

keresztelték. A tervezett 150 házból kb. 80-at sikerült felépíteni 

1930-ban újabb területeket (21 kh nagyságban) parcelláztak ki, ahol 

létrehozták a Faksz-, későbbi nevén Horthy Miklós-telepet. 1935-ben a 

Topolyfa és Csipánydűlők 88 kh-nyi részét vonták a belterületbe. 

Utóbbi nevét őrzi a Csipányok utca. 
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A Károlyi család 1944-ben az orosz csapatok 

bevonulása után kényszerült elhagyni fóti 

és füzérradványi kastélyát. 1945 utáni 

államosítás és kollektivizálás elsősorban a 

kastélyt magába foglaló parkot érintette, 

melynek során jelentős mértékben 

megkurtították az eredeti, a XIX. század 

harmincas éveiben kialakított angol stílusú 

kert területét.  

A kastélypark területének déli részén az 50-

es években a kastélyban a Határőrség 

Tiszthelyettesei Iskolája működött, majd 

munkásőr laktanya. Ezen a területen 

alakították a Fótliget lakóparkot. 

A Károlyi István Gyermekközpont jogelődjét 

- a Fóti Gyermekvárost - 1957-ben 

alapították az állami gondoskodásba kerülő 

gyermekek gondozására, nevelésére.  

Károlyi László gróf 1995-ben költözött 

vissza a kastélyba. Jelenleg a Fóti Kastély 

Étterem fölötti lakrészben él családjával, 

bérlőként. Elsődleges célja az értékmentés, 

vagyis a kastély egykori berendezéseinek, 

tárgyainak felkutatása és eredeti 

környezetébe való visszahelyezése, 

másrészt hátrányos helyzetű fiatalok 

pártfogása. 
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A különálló, szabályos elrendezésű Kisalagot 1951-ben csatolták 

Fóthoz, addig Dunakeszihez tartozott. 

A MAFILM fóti telephelye az 1970-es évek végén jött létre, az akkor 

virágzó filmgyártásnak köszönhetően a Róna utcai telephely műtermei 

már nem győzték a produkciók kiszolgálását. Így épült meg 1978-ban a 

Máriássy, illetve a Huszárik műterem. Ez utóbbit leégése után 

újjáépítették. 

1970. április 1-jén Fótot nagyközséggé nyilvánították. 2004. július 1-jén 

Fót városi címet kapott. Fót közigazgatási területét a megépült 

autópályák több szakaszon átvágják. A település dél-keleti részén vezet 

át az 1980-as évek első felében átadott M3-as autópálya. Dél-nyugaton 

két rövid szakaszon átvágja a területét az M0-ás autópálya az 1998-ban 

átadott is. M3-as 2-es főút közötti szakasza. A 2-es főút Budapest–Vác-

észak közötti szakaszát 1996 és 1998 között építették. 
 

A vasút városon átvezető nyomvonala következtében elsősorban észak 

és észak-nyugat felé nőtt a település beépített területe, a lapályos 

részek mozaikos jellegű beépülése – Fótliget, Déli Vállalkozási Terület – 

a közelmúltban kezdődött el. A fóti Cora áruház a cég harmadik és 

egyben legnagyobb magyarországi létesítménye volt, amely a 1999-

ben nyitott meg. Épületében ma Auchan működik. Fótliget 

szabályozási tervét 2000-ben fogadta el az Önkormányzat, beépülése 

még napjainkban is tart. Az East Gate Business Park területe szintén a 

rendszerváltás után épült ki, és az egyik vezető modern ipari park. Itt 

található számos nemzetközi nagyvállalat hazai vagy regionális 

cégközpontja, így a többek közt GE-nek, a Philip Morris-nak, a Magyar 

Postának, a Learnek, a Rexelnek vagy az ABB-nek. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M3-as_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/2-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
https://hu.wikipedia.org/wiki/1998
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ÖRÖKSÉGÜNK 

 

„Tekints körül! hegy és völgy 

  Mily gazdagon virít!” 

(Garay László: Szeresd magyar hazádat) 

A szellemi és tárgyi örökségünk 

fontos szerepet játszik életünkben, 

abban, hogy kötődjünk a 

városunkhoz, a közösségünkhöz, a 

tájhoz, szeressük azt.  

Fót területén az épített örökség 

értékei mellett jelentős területek 

állnak természetvédelmi oltalom 

alatt. Fontos szerepet töltenek be a 

város vonzerejében. 
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Fót területén 11 országos védelem 

alatt álló műemléki érték található. 

Ezek egy része történeti, 

építészettörténeti jelentőségű, más 

része kulturális jelentőségű. 

Településszerkezeti jelentőségű a 

szorosan összetartozó Kiskastély, 

uradalmi ház és magtár, valamint a 

Károlyi-kastély épületegyüttese és 

a római katolikus templom 

épületegyüttese. Összefűzi őket a 

fóti birtokát fejlesztő építtetőnek, 

gróf Károlyi Istvánnak a személye és 

összefűzi őket – legalábbis a kastély 

és a templom épületegyüttese 

esetében bizonyosan –, a tervező, 

Ybl Miklós személye is. 
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Ybl Miklós 1843-tól lesz a Károlyi-család építésze. Ő alakítja ki 

1845-1849 között a fóti uradalom rezidenciális központját, a már 

korábban is többször átépített XVIII. századi eredetű 

kastélyépület mai formáját. 

A fóti Károlyi-kastély romantikus részleteket is mutató 

klasszicista, egyemeletes, részben nyereg-, részben lapos 

manzárdtetővel fedett kastély. A parkra néző, főhomlokzati 

középrizalitján timpanonnal lezárt hatoszlopos portikusz 

található. Az oldal rizalitok és az északnyugati oldalának 

meghosszabbításából létrejött hátranyúló szárny romantikus 

jegyeket mutat. A kastély főtömegéhez hasonló nagyságú, hátsó, 

udvari szárny az előbbire merőlegesen, annak középvonalától 

délkeletre sima törzsű dór oszlopok tartotta kocsiáthajtó 

közbeiktatásával indul. Északkeleti harmadánál T alakban egy 

további rövid, délkeleti irányú szárnnyal bővül. Az udvari 

szárnytól északra és északkeletre helyezkednek el a részben 

szintén egyemeletes egykori kiszolgáló épületek. 
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A fóti plébániatemplom a magyar romantikus építészet legkiemelkedőbb 

egyházi épülete. Gróf Károlyi István megbízásából Ybl Miklós tervezte 

meg. A templom építése 1848 nyarán félbeszakadt. Károlyi a 

szabadságharcban saját huszárezrede élén vett részt, amiért kétévi 

várfogságot kapott. Az építkezés így csak 1851–1855 között fejeződött 

be, majd a Szeplőtelen Fogantatás-dogma kihirdetésének első 

évfordulóján, 1855. december 8-án áldották meg. Az építészeti együttes 

két másik épülete, a plébánia és az iskola 1845-ben épült meg. 

A templom háromhajós, a mellékhajók egyenes záródásúak, a 

síkmennyezetes főhajót félköríves apszis zárja le. A szentély emelt szintű, 

alatta helyezkedik el az altemplom, a hajók alatt pedig a Károlyi-kripta 

kapott helyet. A templom belseje színezett, gazdagon díszített és a 

középkori kidolgozottságú részletességű. Az épületben a festmények 

kivételével mindent Ybl tervezett. A templom két melléképülettel együtt 

szigorúan szimmetrikus kompozíciót alkot. 
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Plébánia Zárda 

  
Kálvária Magtár épület  
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Kiskastély Templomrom 

  
Fáy présház Vörösmarty kunyhó 
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Fót területén 15 helyi védelem alatt álló építészeti érték van, valamint 
területi védettséget élvez a történeti városközpont területe. 
A főútvonal mellett, kitüntetett helyen áll és az utcaképet is 
meghatározó Művelődési ház a „polgárosodás” elindulásáról 
tanúskodik. 
A helyi, egyedi védelem alatt álló értékek közül három egyházi épület - 

Református templom, Evangélikus templom, Baptista imaház.  

Ezek az épületek településképnek és az utcaképnek is elvitathatatlanul 
jelentős és meghatározó építészeti elemei. 

   
Evangélikus templom Református templom Baptista imaház 
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Két védett lakóház a Vörösmarty téren Katolikus Óvoda épülete 

  

Németh Kálmán szobrász családja 1922-től élt a kisalagi házban, amely 
ma emlékházának ad helyet. Műemlék, helyi védett érték.  

Mandák villa eredetileg nagypolgári otthon volt. Mandák Mária 

hagyatékaként került az Evangélikus Egyház tulajdonába, ma a 

Kántorképzőnek ad otthont. 
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK 

 

Fóti-Somlyó természetvédelmi terület 

A város belterületi részeitől északra helyezkedik el a Somlyó-hegy. A 

hegy és közvetlen természetközeli állapotú környezete Fóti-Somlyó 

természetvédelmi terület néven védett. 

A védett területen egy 3500 m hosszú kör vonalvezetésű tanösvény 

került kialakításra, mely a természeti értékek bemutatását teszi 

lehetővé. A tanösvény a Fáy-présház mellől indul, s a lepkés 

állomásjelzést követve 2,5 óra alatt bejárható. 

Természetvédelmi területek 

Magyarországon a természet védelméről szóló törvény alapján ex lege 

védett területnek minősül minden láp. A védett lápterület a Fóti 

Gyermekközponttól nyugatra a Mogyoródi-patak mellett található. 

Helyi jelentőségű védettségek a területen 

Fóton önálló természetvédelmi rendelet szabályozza a helyi 

jelentőségű természeti értékek védelmét. A városban az alábbi helyi 

jelentőségű természetvédelmi területeket tartja nyilván: 

Mogyoródi-patak menti természetvédelmi terület 

Somlyó-alja természetvédelmi terület 

Fáy présház alatti természetvédelmi terület 

 



Fót Város Települési Arculati Kézikönyve 

Obeliszk Stúdió Kft. 20 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

 

Fót eltérő karakterű területei 

• Ófalu 

• Fótújfalu  

• Kisalag 

• Szent Benedek park és környéke 

• Kastély különleges területe 

• Fóti-tó környéki területek 

• Fótliget 

• Királydomb és környéke 

• Átalakuló lakóterületek  

• Kertes mezőgazdasági -volt zártkerti - területek 

 Öreghegy 

 Kurjancs 

 Sátorfák 

• Sikátorpuszta 

• Gazdasági területek: Nyugati Iparterület, Déli Vállalkozási 

területek 

• Természetvédelmi területek: Mogyoródi patakmente, Somlyó-

hegy, Keszi-hegy 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

ÓFALU 

A város történeti magjának több meghatározó elemből áll. Egyik 

meghatározó elem a római katolikus templom az előtte fekvő, a 

Vörösmarty utca – Czuczor Gergely utca találkozásánál lévő park és 

környezete, az azt határoló parkoló, áruház és. További eleme a 

városközpontnak a Vörösmarty térről induló sugaras irányú utcákkal 

tagolt lakóterület. 

Ófalu nagyrészt kertes családi házas terület. A lakóépületek egy kis 

részében található csak egyéb funkció is (kereskedelem-szolgáltatás, 

szállás-vendéglátás, iroda stb.). 
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A történeti központtól 

kissé távolodva Ófalu 

területén megmaradt 

és jó ízléssel felújított 

régi házakat találunk.  

A hol oldalhatárra és 

utca vonalára kiépülő, 

oromfalas épületek 

holzártsorúan épült 

módosabb házak jól 

megférnek 

egymással.romantiku

s utcaképet alkotnak. 
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FÓTÚJFALU 

A vasúttól északra, északkeletre terül el Fót újfalu. Az Ófaluval, valamint 

Kiasalaggal napjainkra már teljesen összeépült városrész megszületése 

elválaszthatatlan a Rákospalota Újpest – Veresegyház – Vác vasútvonal 

1911-ben történt megnyitásától, illetőleg a Keleti Márton utca déli 

oldalán felépített vasútállomás elhelyezkedésétől. 

Fótújfalu elsősorban kertes családi házas terület. A lakóépületek egy kis 

részében található csak egyéb funkció is (kereskedelem-szolgáltatás, 

szállás-vendéglátás, iroda stb.). Több intézmény is található a területen, 

valamint kereskedelmi és szolgáltató épületek, elsősorban a Móricz 

Zsigmond utca mentén.  
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KISALAG 

Fót-Újfalutól északnyugatra fekszik Kisalag, melyet 1951-ben csatoltak 

Fóthoz. A mérnöki rendszerű, szabályos utcaszerkezettel rendelkező 

városrész – amelynek egyik fő tengelye, a Móricz Zsigmond utca, 

Németh Kálmán utca Dunakeszire vezető útvonal – csak az elmúlt 

évtizedekben nőtt össze Új-Fóttal. Új-Fót és Kisalag másik fő szerkezeti 

tengelye az délnyugat-északkeleti tengelyű Úttörő utca, Hargita utca 

útvonal.  

Kisalagon sok a kertes családi ház, viszonylag sok melléképülettel. A 

lakóépületek kis részében egyéb funkció is megtalálható 

(kereskedelem-szolgáltatás, szállás-vendéglátás, iroda stb.). A Németh 

Kálmán utca mentén több intézmény is található. A lakóépületek 

jellemzően földszint + tetőteresek 
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SZENT BENEDEK PARK  

A vasúttól északra, a Móricz 

Zsigmond utca mentén kialakított 

terület, ahol többnyire F+2, F+3 

magas lakóépületek találhatók, 

egységes koncepció alapján készült. 

Több intézmény, valamint 

kereskedelmi és szolgáltató funkciók 

is megtalálhatók a területen. Ez a 

terület Fót új alközpont is egyben. 
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KASTÉLY KÜLÖNLEGES TERÜLETE 

A Kastély, a Károlyi István Gyermekközpont falaival szinte beékelődik a 

városközpontba. Az út menti területekből leválasztott telkek és a 

kőfalak elszigetelik a parkot, így nem szerves része a városnak, nagy 

területe mindössze egy bejáraton át érhető el. 

A kastély területén megépült későbbi épületek, kémények a sem a 

kastély építészeti minőségének, sem a településképi elvárásoknak nem 

felelnek meg. 
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FÓTI-TÓ KÖRNYÉKI TERÜLETEK 

Fót-Újfalu és a Somlyó között található a Fóti-tó (régi nevén Nagy-tó) és 

az azt körülvevő szabályos utcaszerkezetű, egyre inkább lakóterületté 

alakuló üdülőterület. 
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FÓTLIGET 

Fót meghatározó külterületi útja a Régi Fóti út, melyre felfűzve 

találhatók a déli iparterületek és a Fótliget lakópark. A lakópark az 

utóbbi évtizedben kezdett kiépülni, fejlesztése jelenleg is folyamatos. 

Tulajdonképpen Fót „szerének” is tekinthető, önálló életet él, központi 

részén közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal. Az itt élők 

jellemzően Budapestre járnak dolgozni és gyerekeiket is oda viszik 

óvodába, iskolába, vásárlásaikat a közeli Auchanban bonyolíthatják. 

Fótliget teljes területén csak lakóépületek vannak, a központi részen 

kereskedelmi szolgáltató funkciókkal kiegészítve. 
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KIRÁLYDOMB ÉS KÖRNYÉKE 

Fótújfalu területétől északra húzódó újabb beépítésű területet Fót 

Rózsadombjának is nevezik. 

A területen jellemően F+1 szint magas épületeket találunk, jellemzően 

nagyobb telkeken. 
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI -VOLT ZÁRTKERTI – TERÜLETEK 

A város peremterületi részein jelentős méretű egykori zártkerti 

területek vannak. A településközponthoz közelebb eső, vagy frekventált 

helyen lévő (Kurjancs, Somlyó lába, Öreg-hegy) területeken sokan 

kiköltöztek pici hétvégi jellegű házukba, vagy gazdasági épületeket 

tettek lakhatóvá. A távol elhelyezkedők, bár vonzóak lakóingatlannak, 

de a nehéz megközelíthetőségük és az infrastruktúra hiánya ezt erősen 

korlátozza, különösen a túlságosan is bőséges „választék” miatt. Ezek a 

zártkertek jobbára jelenleg is kiskerti céllal hasznosítottak. 

Megfigyelhető folyamatos átalakulásuk, egyre többen költöznek ki 

ezekre a területekre, nemcsak a kiskertek ellátásához használják az 

épületek, hanem egyre többen laknak bennük állandó jelleggel.  
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SIKÁTORPUSZTA 

Fót legkisebb és legszegényebb része. Sikátorpuszta az M3 autópálya 

délkeleti oldalán (Mogyoród határáig) erdőfoltokkal tagolt 

mezőgazdasági területek közé ékelődik be, a várostól teljesen 

elszigetelten, az Auchan áruház szomszédságában, mely a Régi Fóti 

útról délkelet felé vezető Sikátorpusztai út végén található. Egy nagyobb 

telek és néhány kisebb alkotja. Itt vegyesen vannak lakó és üzemi 

épületek, a tulajdonviszonyok a nagy telken részben rendezetlenek, 

problémát jelentenek. A területen a Károlyi kastély cselédszállásai és a 

hozzájuk tartozó gazdasági épületek voltak, illetve néhány épület még 

ma is látható. 

 

  



Fót Város Települési Arculati Kézikönyve 

Obeliszk Stúdió Kft. 34 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK: NYUGATI IPARTERÜLET, DÉLI VÁLLALKOZÁSI 

TERÜLETEK  

A város nyugati szélé található „Iparterület” kereskedelmi és raktározási 

funkciójú. Jelentős részén a Mafilm telepe található. 

A Fót lakott területeitől délre lévő kereskedelmi-szolgáltató és ipari 

gazdasági területek a közelmúltban épültek be, így az épületek jó 

állapotúak vagy újak. Jellemzően földszintesek, azonban funkciójuknak 

megfelelően magasabbak, 8-15 méteresek. A Régi Fóti út keleti oldalán 

kereskedelem, szolgáltatás funkcójú épületek vannak, míg az EGBP 

területén logisztikai, raktározási funkciójúak. A terület nagy része még 

beépítetlen. 
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK: MOGYORÓDI PATAKMENTE, SOMLYÓ-

HEGY, KESZI-HEGY 

Fót északi részén mezőgazdasági területek, északkeleti részén a Somlyó 

hegyei védett természeti területei találhatók. Kelet-nyugati irányban 

meghatározó szerkezeti elem a kastély parkján is áthaladó Mogyoródi-

patak, melynek medre és környezete szintén védett természeti érték. 

A város közigazgatási területén belül európai jelentőségű védett 

területek is találhatók.  

Ex lege védett lápterület a Fóti Gyermekközponttól nyugatra a 

Mogyoródi-patak mellett található. 

A Fáy Présház alatti terület helyi védett természeti érték.  
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Történeti kertek 

A történeti kertek hivatalosan a műemlékek közé soroltatnak. A Károlyi-

kastély méltóságteljes képet leginkább a parkban kialakított tavak felől 

feltáruló nyiladékokon keresztül mutatja. A park tájképi jellegét őrzi ez 

a látvány, a tórendszer kialakítása, s erre utal a park növényállománya 

is, amely a gyűjteményes kertek elterjedése előtti állapotot tükrözi. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK 

   

Terepalakítás 

Általánosan érvényes szabály, 

hogy az épület illeszkedjen a 

terepre.  

A nagyobb bevágásba épített 

épületeknél nagy záporok 

esetén problémák léphetnek 

fel. A jelentős feltöltésre 

helyezett épületek 

környezetükből kirínak, nem 

megfelelő támfal, 

rézsűkialakítás esetén új 

problémákkal 

szembesülhetünk. 

A kevesebb földmunkával 

kitermelt földet telken belül is 

tudjuk hasznosítani. 

   

Telepítés 

Az épületet a telek alakjához 

és az utcavonalhoz alakítsuk 

ki, az egységes arculat 

érdekében. 
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Beépítés 

Oldalhatáron álló beépítés 

esetén az új beépítéssel 

igazodni kell a kialakult 

beépítéshez és annak utcai 

vonalához.  

  

Előkertes beépítéshez 

előkerttel csatlakozzunk, 

utcavonalon álló házsornál 

az új épület is utcavonalra 

kerüljön. 

  

Zártsorú beépítés esetén 

csatlakozzunk a szomszéd 

épületekhez, kerüljük a 

tűzfalak kialakítását. 
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Tetőkialakítás 

Törekedjünk az egyszerű 

tetőformák alkalmazására 

  

Színek 

Pasztell és földszínek 

használata javasolható. 

Kerüljük a rikító színek 

használatát a homlokzaton 

és a tetőn egyaránt. 
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Magasság 

Fóton a házak közel azonos 

magassággal épültek. A 

meglévő épületek közé épülő 

új házak építésénél alapvető 

elvárás az utcaképbe 

illeszkedés, az oromfalas 

homlokzatok magasságának, 

megjelenésének a 

környezetben kialakult 

hagyományok szerinti 

alakítása. 

  

Ne építsünk a 

környezetünkben lévő 

házaknál jelentősen 

alacsonyabb vagy magasabb 

épületet. 
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Tető hajlászöge 

Fót területének nagy részén a  

tetők hajlásszöge 40-45° 

között van. Kerüljük az ettől 

meredekebb vagy sokkal 

laposabb tetőformák 

kialakítását. 

Azonban azokon a 

területeken, ahol elterjedt a 

„mediterrán” stílusú tetők 

kialakítása, az ettől eltérő 

formák jelentenek eltérést a 

környezettől. 

Nem javasolt 

tetőfelépítmény (torony), 

bonyolult tetőszerkezet, 

homlokzatból kinyúló 

előtető, alkalmazása. 
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Kerítések kialakítása 

Az adott utca hangulatához 

és az épület 

anyaghasználatához igazodva 

javasolt megválasztani a 

kerítést. Az építészeti 

részletek kerítésekkel 

foglalkozó fejezete követésre 

méltó példákat mutat be. 

Általánosságban a túl magas 

kerítések kerülendők, a 

megengedettnél magasabb 

tömör sövényeket is 

ideértve. 
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ÓFALU 

 

 

Ófaluban a házak jellemzően oldalhatáron 

állnak. 

  

Ott, ahol az épületek a telek utcai 

homlokvonalán állnak, a telepítés során a 

kialakult utcaképhez kell igazodni. 

  

Azokon a területeken, ahol előkertes, 

szabadonálló beépítés alakult ki, a telepítés 

során ahhoz kell igazodni. 
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Ófaluban a tetők kialakítása magastetős. A 

tetők hajlásszöge jellemzően 40-45°. Az új 

épület építésekor a környezetében jellemző 

tetőkialakítás javasolt – oromfalas vagy 

utcavonallal párhuzamos gerincű 

tetőformával. 

Nem javasolt a tetőfelépítmény, a bonyolult 

tetőforma. 

  

Ófaluban az épületek közel azonos 

magasságúak. Az új épületek kialakításánál az 

utcaképbe, a környezetben kialakult magasság 

hagyományaihoz való illeszkedés az elvárás. 

 

Ófaluban a házak falai vakoltak, a lábazat kő, 

vagy festett lábazatvakolat. 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér vagy 

a pasztellszínek. A tetőfedésre természetes 

színű égetett cserép, vagy ahhoz hasonló színű 

betoncserép alkalmazható. 
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FÓTÚJFALU  

 

 

Fótújfaluban a házak jellemzően oldalhatáron 

állnak. 

  

Ott, ahol az épületek a telek utcai 

homlokvonalán állnak, a telepítés során a 

kialakult utcaképhez kell igazodni. 

  

Azokon a területeken, ahol előkertes, 

szabadonálló beépítés alakult ki, a telepítés 

során ahhoz kell igazodni. 
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Fótújfaluban a tetők kialakítása magastetős. A 

tetők hajlásszöge jellemzően 40-45°. Az új 

épület építésekor a környezetében jellemző 

tetőkialakítás javasolt – oromfalas vagy 

utcavonallal párhuzamos gerincű 

tetőformával. 

Nem javasolt a tetőfelépítmény, a bonyolult 

tetőforma. 

Lapostető kialakítás csak Királydomb 

területén képzelhető el. 

  

Fótújfaluban az épületek közel azonos 

magasságúak. Az új épületek kialakításánál az 

utcaképbe, a környezetben kialakult magasság 

hagyományaihoz való illeszkedés az elvárás. 

 

 

 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér vagy 

a pasztellszínek. A tetőfedésre természetes 

színű égetett cserép, vagy ahhoz hasonló színű 

betoncserép alkalmazható. 
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KISALAG 

 

 

Kisalagon a házak jellemzően oldalhatáron 

állnak. Ezen a területen jellemző az előkert. 

  

Azokon a területeken, ahol előkertes, 

szabadonálló beépítés alakult ki, a telepítés 

során ahhoz kell igazodni. 
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Kisalagon a tetők kialakítása jellemzően 

magastetős. A tetők hajlásszöge jellemzően 

40-45°. Az új épület építésekor a 

környezetében jellemző tetőkialakítás. 

Nem javasolt a tetőfelépítmény, a bonyolult 

tetőforma. 

  

Az új épületek kialakításánál az utcaképbe, a 

környezetben kialakult magasság 

hagyományaihoz való illeszkedés az elvárás. 

 

 

 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek vagy a földszínek használata. 

Rikító színek használatát kerülni kell. A 

tetőfedésre természetes színű égetett cserép, 

vagy ahhoz hasonló színű betoncserép 

javasolt. 
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SZENT BENEDEK PARK 

  

Szent Benedek Park területén az épületek 

zártsorú beépítési módúak, jellemzően F+2, 

F+3 magassággal. 

Az új épületek zártsorú beépítési móddal, az 

utcai telekhatáron épüljenek. 

Zártsorú beépítés esetén csatlakozzunk a 

szomszéd épületekhez, kerüljük a tűzfalak 

kialakítását. 

  

Az új épületek magasságukkal a szomszédos 

épületekhez illeszkedjenek. 

 
 
 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek használata.  
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KIRÁLYDOMB ÉS KÖRNYÉKE 

  

Királydomb területén a házak előkertesek, 

szabadonálló beépítésűek vagy sorházak. A 

kialakult előkertek méretét be kell tartani. 

 
 

A tetők kialakítása változatos. Ezen a területen 

megengedhető a lapostetők alkalmazása. 

Kerülni kell a túl meredek tetők kialakítását. 

 

 
 
 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek használata.  
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FÓTI-TÓ KÖRNYÉKI TERÜLETEK 

 

 

A Fóti-tó környéki területen a házak 

jellemzően oldalhatáron állnak, előkertes 

kialakítással. 
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A tetők kialakítása jellemzően magastetős. A 

tetők hajlásszöge jellemzően 40-45°. Az új 

épület építésekor a környezetében jellemző 

tetőkialakítás. 

Nem javasolt a tetőfelépítmény, a bonyolult 

tetőforma. 

  

A domboldalakon az épületek terepre 

illesztése elvárás. Az eredeti terepviszonyok 

megtartására kell törekedni az épületek 

kialakításánál. 

 

 

 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek vagy a földszínek használata. A 

tetőfedésre természetes színű égetett cserép, 

vagy ahhoz hasonló színű betoncserép 

javasolt. 
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FÓTLIGET 

 

 

Fót liget területén a házak szabadonálló 

beépítésűek. 

  

A kialakult előkertek méretét be kell tartani. 

 
 

A tetők kialakítása változatos. Ezen a területen 

megengedhető a lapostetők alkalmazása. 

Kerülni kell a túl meredek tetők kialakítását. 

Azokban az utcákban, ahol elterjedt a 

„mediterrán” stílusú tetők kialakítása, a tető 

hajlásszöge 20-40° közötti lehet. 

 

 
 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek vagy a földszínek használata.  
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI -VOLT ZÁRTKERTI – TERÜLETEK 

 

 

Kurjancs, Öreghegy és Sátorfák területén a 

hosszú, keskeny telkek jellemzőek. Ezeken a 

területeken szabadonálló beépítés az 

átlagosnál szélesebb telkeken javasolható, 

amennyiben az övezeti előírások megengedik. 

   

A tetők kialakításánál a 40-45° közötti 

hajlásszög a megengedett. 

  

Az eredeti terepviszonyok megtartására kell 

törekedni az épületek részleges bevágásával 

és a lehető legkisebb feltöltéssel. 

A kilátás és a rálátás, a természetes 

domboldalak sziluettjének megtartása 

érdekében kerülendő a túl magas tömegű 

épületek kialakítása. 

A természetes viszonyok érdekében kerülendő 

a tájidegen növényzet telepítése – pl. oszlopos 

tuják -, a kizárólag pázsitos kertek kialakítása. 
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ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETETEK 

   

Terepalakítás 

Általánosan érvényes szabály, 

hogy az épület illeszkedjen a 

terepre.  

Domboldalakon az eredeti 

terepviszonyok megtartására 

kell törekedni. 

   

Lakóépületek esetén a tetők kialakításánál a 

40-45° közötti hajlásszög a megengedett. 

 

 
 

Ajánlott a természetes anyagok, - kő, tégla, fa 

– használata, színezésre fehér, törtfehér, a 

pasztellszínek vagy a földszínek használata.  

  A természetes viszonyok érdekében kerülendő 

a tájidegen növényzet telepítése, a kizárólag 

pázsitos kertek kialakítása. 
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 

   

AJTÓK, ABLAKOK  

Ófalu régi házaiban lévő 

hagyományos ablakok viszonylag 

kicsi méretűek, faszerkezetűek, 

osztottak és kétszárnyúak. 

Felújításnál, vagy új épület 

építésekor az egységes utcakép 

megteremtése érdekében 

kívánatos az illeszkedés a 

hagyományos nyílászáró 

arányokhoz, megjelenéshez, 

anyaghasználathoz. 

   

Új beépítésű területeken az új 

típusú nyílászárók esetén 

kerüljük a műanyag nyílászárók 

használatát. 
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KAPUK 

A régi egy vagy több szárnyú 

fakapuk érdemesek a felújításra 

vagy újra gyártásra, hiszen ezek a 

finoman megmunkált ajtók a 

homlokzatok ritka ékességévé 

válhatnak. A nyílászárók 

színválasztásánál javasolt a fa 

természetes natúr színének 

megtartása vagy hagyományos 

színezése. 
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TORNÁCOK, FEDETT TERASZOK 

Jól használható épületrész az 

oldalsó oszlopos tornác, mely 

átmenet a külső és belső tér 

között és a magyar népi 

építészetnek is sajátja. Ófaluban 

szép példákat találunk erre. 

  

A fedett terasz megjelenik a 

Kastély épületénél is, valamint a 

régi fóti nagypolgári épületen, a 

Mandák-villán is. 

  

A modern lakóházaknál a fedett 

terasz jelenik meg 

A teraszok fölé épített, 

szerkezetek az épülettömegek 

markáns részletei is lehetnek. 
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HOMLOKZATKÉPZÉSEK, ANYAGOK 

Az Ófaluban és a védett 

épületeknél a történeti példák 

alapján esztétikusan alkalmazott 

vakolatdíszek különlegessé házak 

homlokzatát 

A falak vakoltak, az osztott 

faablakokat sokszor vakolatkeret 

díszíti. A lábazat kő, vagy festett 

lábazatvakolat. A házak színe 

fehér, vagy visszafogott, 

pasztellszínű.  

Az új lakóházaknak is be kell 

tartaniuk ezeket a feltételeket. 

Ajánlott a természetes anyagok, 

mint kő, tégla, fa használata. 

Új épületek estében több szép 

példát lehet találni esztétikus 

homlokzat alakítására. 
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KERÍTÉSEK 

Általánosan elmondható, hogy 

kerítések esetében az áttört 

kialakítás, a természetes 

anyagok, természetes színek 

használata, a túldíszítettség 

kerülése ajánlott. 

Fóton nagyon sok helyen 

megjelenik a tömör épített 

kerítés. Növényzettel való 

részbeni befuttatása a vizuálisan 

és klíma szempontjából is 

kedvezőbb képet ad. 
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REKLÁMOK, FELIRATOK 

Fóton a reklámok kevésbé 

jelentenek problémát, mint más 

városokban. Jellemzően a főbb 

utak környékén, a városba 

bevezető pontokon jelennek 

meg zavaróan. 

Kedvezőbb képet ad, ha egyszerű 

betűkből álló felirítokat 

használunk. 
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TEREK, PARKOK 

Fóton a közösségi terek fejlődése 

még várat magára. A Katolikus 

templom előtti tér a fogalmas 

főút mellett nem tölt be 

központi szerepet. 

  

A városban több felé találunk 

parkokat, játszótereket. 
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UTCAKÉPEK, FASOROK,  

Fóton az utcaképeket a 

lakóterületek meghatározzák a 

fasorok. 

A jellegzetes vérszilva fafajta 

fasorokban, és egyedeiben is 

megtalálható városszerte. 

  

Az egykori vadgesztenye fasorok 

néhol még fellelhetők. 

A városközpont területén a 

katolikus óvoda melletti 

gesztenyefa-csoport védendő 

érték. 

 

  

Az új beépítésű területeken is 

jellemző a fasorok telepítése. 
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UTCABÚTOROK 

Fóton az utcaképhez tartozó 

utcabútorok nem egységesek. 

A városközpont területén az 

egységes arculati utcabútorok 

telepítése megkezdődött. 

 

  

Javasolt, hogy az arculat 

megteremtése érdekében az 

eltérő karakterű területeken 

eltérő kialakítással, rendezett 

látványt nyújtóan készüljenek, 

harmóniában a kialakított 

terekkel, zöld területekkel. 

   

Javasolt a funkcionális 

utcabútorok összehangolása a 

jövőbeli igényekkel is. 
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SZOBROK 

Az utcák, terek hangulatához 

hozzátartoznak a szobrok, 

emlékművek, keresztek. 
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK 

 

 
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 

Az utóbbi időben a több régi parasztházat példa-értékűen 

felújítottak.  

Az elmúlt évben a Művelődési ház is megújult, elindítva a 

történeti városközpont megújulását. 
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ÚJ ÉPÜLETEK 

A bemutatott új épületek tömegformálása, anyaghasználata, szakmai 

igényessége kiemelkedő. 

A teljesség igénye nélkül természetesen csak kiragadott példák Fót 

jelenkori építészetéből. 

 

 

 

Rendőrség, Történeti városközpontban 
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Fóti ravatalozó 
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Fóti Boglárka Óvoda Kisalagon 
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Felújított Bölcsőde Fótújfalun 
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Fáy András Általános Iskola / 2008 Kisalagon 
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IRODAÉPÜLETEK, BANKOK 

 

Banképület a Dózsa György úton 

 

 

 

 

 

Kortárs irodaépület az East Gate területén 
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CSARNOKOK, IPARI ÉPÜLETEK 

A Nyugati Iparterületen a Filmgyár területén található a Huszárik 

Stúdió. 

 

A Bevásárlóközpont épületei közül kiemelkedik minőségével az 

autószalon épülete. 
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ÚJ LAKÓÉPÜLETEK 

Jelentős számban épületek új, kortárs lakóépületek Fótliget területén, 

illetve a Királydombon és környezetében is. 

Példák Fótligetről 
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ÚJ LAKÓÉPÜLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

Fótliget 
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FELHASZNÁLT IRODALOM, FORRÁSOK 

 

Vályi András: Magyar Országnak leírása, Mellyben minden hazánkbeli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, 

savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urak, 

fekvések, történettyek, külömbféle természetbeli tulajdonságai, a’ betűknek’ rendgyek szerént feltaláltatnak. Első kötet. Budán, a királyi 

universitásnak betűivel.1796. 

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. • PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. 

Irta ifj. Reiszig Ede dr., történetíró, a központi szerkesztő-bizottság tagja 

Szerk.: Dercsényi Dezső: Magyarország műemléki topográfiája. V. kötet. Pest megye műemlékei. I. Akadémiai Kiadó Budapest, 1958.  

http://ybl.bparchiv.hu/ 

http://www.gkrte.hu/public 

Fortepan 

www.epiteszforum 

www.mapire.hu 

A távlati légifotók forrása a Google Earth  

A 76. oldalon lévő épület fotóit a Vincze és László Építésziroda bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

 

http://ybl.bparchiv.hu/temak/karolyi-istvan-grof-kastelya-fot
http://www.gkrte.hu/public
http://www.epiteszforum/
http://www.mapire.hu/
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IMPRESSZUM 

MEGRENDELŐ: FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

www.fot.hu 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 

Telefon: (+36 27) 535-365, 535-375, 535-385, 535-395; 

 

Polgármester: Bartos Sándor 

email: polgarmester@fot.hu 

Főépítész: Krajl Károly 

email: foepitesz@fot.hu 

 

KÉSZÍTETTE: OBELISZK STÚDIÓ KFT. 

H-1056 Budapest, Belgrád rkp. 12. 3/1a 
tel.: (+36 1) 266 5581, (+36 1) 338 4802 mobile: (+36) 30 8517362 
e-mail: office@obeliszk.hu 

 

Fotók és térképek: Máyer Andrea településtervező 

Gyermekvárosról készült régi fotó forrása: Fortepan/ orig: Urbán Tamás 

A 76. oldalon lévő épület fotóit a Vincze és László Építésziroda bocsátotta 

rendelkezésünkre. 

Ábrák: Az általános építészeti útmutatóban található ábrákat 
 a Lechner Nonprofit Kft. készítette. 

 

Készült: 2017-ben, elfogadva a 9/2018. (I.31.) KT határozattal.  

 

mailto:office@obeliszk.hu

