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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 
Szigetcsép jelenleg is hatályos településfejlesztési koncepciója 1998-ban került kidolgozásra, 
melyet az önkormányzat a 18/1998. (III.30.) KT. határozatával fogadott el. A 
településfejlesztési koncepció kijelölte Szigetcsép tervezett belterületét, távlati lakó-, üdülő és 
gazdasági területeit, valamint a strand területének szabadidő centrumként történő 
hasznosítását határozta el. A településfejlesztési koncepció jóváhagyása, illetve elfogadása óta 
20 év telt el. Ez idő alatt a településen és a térségben több kisebb-nagyobb változás 
következett be. Mivel az elfogadását követően igen hosszú idő telt el, mára - a 
jogszabályokban, valamint az egyéb (társadalmi, gazdasági) körülményekben végbement 
változások miatt - felülvizsgálata szükséges.  
 
Az új településfejlesztési koncepció kidolgozásakor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 
Szigetcsép jelenleg hatályos településfejlesztési koncepciója egy igen változó időszakban 
készült, a rendszerváltást követően. Időközben az ország csatlakozott az Európai Unióhoz, 
valamint az országban az elmúlt években a közigazgatásban, az intézményi feladatok ellátási 
rendszerében jelentős változások történtek. Továbbá figyelembe veendők a 
településfejlesztést érintő jogszabályi változások. 
 
A Településfejlesztési koncepció (TFK): a település környezeti, társadalmi, gazdasági 
adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési 
célokat hosszútávra (10 évet meghaladó időtáv) meghatározó dokumentum. (1997. évi 
LXXVIII. törvény 2.§ 27. pont, fogalom-meghatározások) 
 
Szigetcsép Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet alapján, annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint kerül 
kidolgozásra, amely új elvárásokat, követelményeket támaszt a településfejlesztési és 
rendezési tervekkel szemben. 
 
Továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) 9/A. § (1) bekezdésének megfelelően „A településfejlesztési koncepció hosszú távra 

rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a 

területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, 

javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó 

fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok 

fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési 

önkormányzat döntéseiben érvényesíti.” 
A településfejlesztési koncepció meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló 
célkitűzéseket és a kapcsolódó részcélokat. 
 
A településfejlesztési koncepció hosszú távú (hosszútáv: 10 évet meghaladó időtáv) fejlesztési 
irányokat határoz meg, amelyek túlmutatnak a 7 éves EU-s programozási időszakon. 
 
A tervezési folyamat az új jogszabályi környezet értelmében a Megalapozó vizsgálat 
elkészítésével kezdődött, amely az TFK, ITS és a településrendezési eszközök elkészítésének 
alapjául szolgál. 
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A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésének megfelelően Szigetcsép Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2018. (XII.18.) KT. sz. határozatában döntött 
arról, hogy a Megalapozó Vizsgálat megfelel a továbbtervezés alapjának.  
 
A településfejlesztési koncepció alapja a közösség, azaz a helyi népesség véleményére 
épülő, hosszú távú jövőkép, melynek megalkotása, az érintett helyi népesség 
megkérdezésén alapul, mely történhet kérdőívvel, vagy személyes meghallgatáson keresztül 
lakossági fórumon. 
 
A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet, valamint Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének Partnerségi 
egyeztetési szabályairól szóló 46/2015. (VII. 16.) KT. határozata alapján fog történni. 
 
Szigetcsép Településfejlesztési koncepciójának készítésekor figyelembevettük az Országos 
Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) meghatározott legfontosabb 
célkitűzéseket. Az OFTK-hoz illeszkedve készült el Pest Megye Területfejlesztési 
koncepciója, amely a Pest megyei települések fejlesztéséhez keretet ad. Ezekhez illeszkedve 
készült el Szigetcsép Településfejlesztési koncepciója, mely a helyi népesség 
megkérdezésével (lakossági fórumon) indult. 
 
 
A lakossági fórum során a szigetcsépiek az alábbi észrevételeket, javaslatokat, irányokat 
fogalmazták meg a település fejlesztését illetően: 
 

•  a település kertvárosias-falusias jellegének megtartása 
•  meglévő zöld környezet fejlesztése, a szabadidő park további fejlesztése, a Duna parti 

rekreációs lehetőségek bővítése 
•  kereskedelmi területek fejlesztése, iparfejlesztés, munkahelyteremtés 
•  a mezőgazdaság, mint gazdasági ágazat megerősítése, a mezőgazdasági termelésre, 

gyümölcstermesztésre alapozott feldolgozóipar megtelepedése lehetőségének 
biztosítása  

•  a Szigetcsépi Tangazdaság, mint oktatási központ tovább élésének biztosítása 
•  a nem motorizált (gyalogos és kerékpáros) közlekedési kapcsolatok javítása a 

szomszédos településekkel 
•  kerékpárutak fejlesztése 
•  vasúti közlekedés fejlesztése 
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1. SZIGETCSÉP JÖVŐKÉPE 

 
1.1. Szigetcsép jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 
 
Egy település jövőbeli fejlesztési irányainak meghatározása során a jelenlegi adottságokat és 
lehetőségeket figyelembe véve, körültekintően szükséges megfogalmazni a jövőképet1, mivel 
az nagy távra jelöli ki az utat, amely mentén a fejlesztések megvalósulnak. A jövőkép 
megalkotása nem egyenlő a jelenlegi társadalmi és gazdasági folyamatok kivetítésével, hanem 
a célzott – az értékek kiteljesedését, az erősségekre alapozó, a gyengeségeket felszámoló, a 
lehetőségeket megragadó, mindazonáltal a kockázatokat is számba vevő és azokat csökkentő 
–beavatkozások eredményeként elért jövőbeni állapot rögzítése.  
 
A jövőkép – és azzal együtt a fejlesztési irányok – meghatározásakor a település közvetlen és 
közvetett környezetének eltérő léptékű jövőképét is szükséges figyelembe venni, hogy a 
térségben a fejlesztések organikusan, egymást erősítve valósulhassanak meg. 
 
Szigetcsép esetében az országos és a megyei fejlesztési dokumentumok áttekintése alapján 
kaphatunk átfogó képet a térség jövőbeli fejlesztési elképzeléseit illetően. Országos léptékben 
az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, megyei léptékben pedig a Pest 
Megyei Területfejlesztési Koncepció az iránymutató. Bár mindkét koncepció a településinél 
nagyobb léptékben fogalmazza meg a fejlesztési elképzeléseket, a fejlesztési irányvonalat 
egyértelműen kijelölhetik. 
 
 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció (OFTK) 
A hatályban lévő legfrissebb országos fejlesztési elképzeléseket a „Nemzeti Fejlesztés 2030 
– Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I.3.) 
OGY határozat foglalja össze. A Nemzeti Fejlesztés Koncepció határozza meg a hazai 
terület- és településfejlesztés törvényi kereteit, a benne foglaltakat mind a jogalkotásban, 
mind a szakpolitikai stratégia-és programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. 
 
A Koncepció illeszkedik a kiemelt nemzeti stratégiai tervdokumentumokhoz, 
fejlesztéspolitikai és területfejlesztési szempontból közös irányt határoz meg a szakpolitikák 
számára és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. Megalapozza a 
kiemelt nemzeti célkitűzések megvalósítását szolgáló – fejlesztéspolitikai célú – szakpolitikai 
programok tervezését és végrehajtását. 
 
 
Az OFTK előrevetíti hazánk állapotát a jövőre vonatkozóan. Ennek értelmében:  

„Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és szellemi központjává válik, 

lakosságának biztonságos megélhetést biztosít: az erőforrások fenntartható használatára 

épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, 

javuló életminőséggel és javuló környezeti állapottal.” 

 

                                                 
1 Jövőkép=nagytávra (20 évet meghaladó időtáv) és nagytávon túlmutatóan meghatározott, elérni kívánt jövőbeli 
célállapot átfogó és általános leírása, amely a célok kijelölésének alapvető irányát jelöli ki, és amelyben rögzülő 
elérendő jövőbeni állapotot a koncepció helyzetelemzésében, értékelésében meghatározott sajátosságokra, a 
számba vett várható fejlődésfolyamatokra tekintettel, a társadalom elvárásainak, értékeinek figyelembevételével 
lehet megfogalmazni. 
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Pest Megyei Területfejlesztési koncepció (PMTFK) 
A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2030-ig megfogalmazott jövőképe a megye 
térszerkezetére és a települések lakókörnyezeti minőségére vonatkozóan az alábbi mondattal 
került megfogalmazásra:  
 

„A térség fejlesztésében érintett köz- és magánszereplők a közösség érdekeit és a 

fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő partneri együttműködésének 

köszönhetően a megye térszerkezete nemcsak az európai léptékben is versenyképes 

gazdasági struktúra kialakításának, hanem a természeti környezet megőrzésének, vonzó- és 

élhető települési lakókörnyezet kialakításának is kiváló kereteket nyújt.” 

 
Az országos és a megyei területfejlesztési koncepciók alapján, Szigetcsépre vonatkozóan 
közvetlen fejlesztési irányvonal nem fogalmazódik meg, tehát nem írja elő kötelezően például 
vállalkozási vagy turisztikai térség létrehozását. Mindkét nagyobb léptékű koncepcióban 
megjelenik azonban a természeti környezet megőrzésének és javításának fontossága, a 
fenntarthatóság és a javuló, élhető életminőség. Szigetcsép szerencsés helyzetben van, 
közigazgatási határán belül ugyanis felfedezhetők a megbecsült természeti környezet 
reliktumai, aminek a helyi lakosok is tudatában vannak.  
 
A magasabb szintű fejlesztési koncepciókkal és Szigetcsép adottságaival is összeegyeztethető 
fejlesztési elképzeléseket fogalmaztak meg a lakosok a 2019. április 8-án megrendezésre 
került lakossági fórumon (lásd: Melléklet c. fejezetet). A helyi lakosok közül többen 
kiemelték a természeti adottságokat, illetve az erre épülő lehetőségeket. Az RSD menti séta- 
és kerékpárút igénye mind lakossági, mind turisztikai igényeket kielégítene. A 
közlekedéshálózat fejlesztése az országos és a megyei koncepcióban is megjelenik, mindez 
megfelel a szigetcsépiek igényeinek, a főváros közelsége ugyanis egyértelműen a település 
egyik pozitív adottsága, amely lehetőség egyelőre még nincs teljes mértékben kiaknázva. A 
kereskedelmi és szolgáltató egységek terén történő fejlesztések a település élhetőségéhez 
járulhatnak hozzá. 
 
Mindezek alapján, az országos és a megyei fejlesztési koncepciókkal összhangban, illetve a 
helyi lakosság értéktudatának figyelembe vételével Szigetcsép jövőképe a következőképpen 
fogalmazható meg: 
 
 
Szigetcsép a Csepel-sziget azon településeinek egyike, ahol jó lakni, ahová jó ellátogatni, 
a természeti értékekben bővelkedő környezet és a tájhasználati hagyományok nyújtotta 

magas rekreációs és mezőgazdasági potenciált kiaknázva, több lábon álló gazdaság 
nyújt megélhetési lehetőséget. 

Rövidebben: Szigetcsép a minőségi vidéki életre vágyók lakóhelye, meghatározó 
agrárbázis és gazdag turisztikai kínálattal rendelkező település a Csepel-szigeten 

 
 
A település jövőképe a helyi lakosság, a település vezetése, valamint az idelátogatók igényeit 
is magába foglalja, ezzel egyidőben tiszteletben tartja és a továbbiakban erős alapként 
azonosítja Szigetcsép adottságait, hagyományait és a jövővel szemben támasztott elvárásait. 
 
A település vezetése a jövőben olyan Szigetcsépet szeretne látni, amely képes megfelelni a 
helyiek által megfogalmazott mindennapi élhető települési tér elvárásának amellett, hogy 
széleskörű, változatos lehetőségeket nyújt mind az aktív, mind a passzív rekreációra vágyók 



Településfejlesztési Koncepció  Szigetcsép 
 

7 
 

számára. A település kereskedelmi és szolgáltatási kínálata kielégíti a szigetcsépiek igényét 
és támogatja az egészséges élelmiszertermeléssel kapcsolatos azon törekvéseket, amely a 
szőlő- és gyümölcstermesztésre és feldolgozásra, valamint az ehhez kapcsolódó tudás 
megszerzésére, átadására vonatkozik. 
 
A településrendezési eszközök alapjának és kiindulási pontjának tekinthető Megalapozó 
vizsgálatban a jövőbeli fejlesztési lehetőségek és azok realitásának megállapításához nyújthat 
segítséget a Helyzetértékelő munkarész 3.1.2. fejezetében olvasható SWOT analízis, amely az 
erősségeket, a gyengeségeket, a lehetőségeket és a veszélyeket foglalja össze és helyezi 
kontextusba. 
A 2018-ban elfogadásra került Megalapozó vizsgálat alapvető fejlesztési célkitűzései az 
alábbiak voltak: 

•  A közúti közlekedés továbbfejlesztése 
•  Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése, a település turisztikai kínálatának a lovas, 

illetve a borturizmussal történő kibővítése 
•  Komplex rekreációs fejlesztések megvalósítása (kerékpár- és sétautak, pihenőhelyek 

kialakítása) 
•  Diverz mezőgazdasági táj megőrzése, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása 
•  Több lábon álló gazdaság kialakítása 
•  Az oktatás, a kulturális szolgáltatások, a sportolási lehetőségek bővítése, valamint a 

helyi kezdeményezések erősítése 
•  A településközpont, a közterületek, illetve jövőbeli alközpontok egységes arculat 

mentén történő fejlesztése 
•  Fenntartható, a biológiai sokféleség és a táji diverzitás fennmaradását szolgáló 

fejlesztések (vízbázis-védelmi, természetvédelmi célokkal összehangolt rekreációs 
fejlesztések, mezővédő erdősávok telepítése, stb.) 

 
A megalapozó vizsgálat helyzetértékelése, a magasabb szintű fejlesztési koncepciók, illetve a 
település vezetése és lakossága véleménye alapján megfogalmazható Szigetcsép Társadalmi, 
Gazdasági és Környezeti jövőképe: 
 
Társadalmi jövőkép 

- Szigetcsép lakosságát, kiemelten a fiatalkorúakat tartósan megtartani képes élettér, 
ahol a lakosság ellátási és szolgáltatási kínálata és színvonala megfelelő, a családok 
megélhetése biztosított, a helyben lakók kikapcsolódási, sportolási, művelődési és 
szórakozási lehetőségei adottak. 

- A helyi lakosság számára az alapfokú oktatási-nevelési, igazgatási, egészségügyi és 
ellátási funkciók jó színvonalon biztosítottak. 

- Szigetcsép együttműködő, erősen helyhez kötődő helyi közösséggel rendelkezik, 
amely büszke hagyományaira, értékeire. 

- Színes és magas színvonalú kulturális élettel rendelkező település. 
- Széles palettán mozognak a sportolási lehetőségek a településen, amelyet a helyi 

lakosság rendszeresen, aktívan igénybe is vesz. 
- A helyi civil szervezetek a település kulturális életének és összetartó közösségének 

alappilléreként funkcionálnak. 
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Gazdasági jövőkép 
- Korszerű és jól funkcionáló közlekedési kapcsolatrendszerének köszönhetően a 

környező települések és központok elérése biztosított a lakosság számára. 
- Szigetcsép kedvező idegenforgalmi adottságait kihasználva jól működő 

idegenforgalmi infrastruktúrával rendelkezik. 
- A turizmus összehangolt kínálatot nyújt az idelátogatóknak, a vendégek a lehetőségek 

széles tárházából választhatnak maguknak szabadidős elfoglaltságot. 
- A település a természeti értékekben gazdag vidéki környezetet, mint turisztikai 

hasznosítási potenciállal rendelkező adottságot jól kihasználva megteremti a 
lovasturizmus lehetőségét. 

- A hagyományosan sokrétű tájhasználat megtartásának és a magas mezőgazdasági 
tájpotenciál helyes kiaknázásának köszönhetően Szigetcsépen a gazdaság fontos lába a 
mezőgazdálkodás, amely a mezőgazdasági táj hosszú távú fenntartása mellett 
versenyképes, több lábon álló gazdaságot biztosít a településnek, ”a földtől az 
asztalig” irányelv mentén a termeléstől, a feldolgozáson át, az értékesítésig és 
marketing tevékenységig jól teljesít az ágazat, a nagy múltra visszatekintő 
Tangazdaság az oktatásban ismét jelentős szerepet játszik. 

- Szigetcsép hagyományai visszatükröződnek a turisztikai kínálatban, amely a sport, a 
szabadidős tevékenységek, a lovas turizmus mellett a borturizmus iránt elkötelezettek 
számára is lehetőségekkel szolgál. 

 
Környezeti jövőkép 
Épített környezet 

- Szigetcsép kellemes, laza beépítésű, kertvárosias jellege révén nyugodt 
lakókörnyezetet biztosít a helyi lakosság számára. 

- Az egységes képet mutató, a helyben lakó népesség által kedvelt településközpont és 
az alközpontok szerves kapcsolatban vannak egymással, ezáltal biztosítva van a 
lakosság és a civil szervezetek számára a kikapcsolódás lehetősége, valamint a 
közösségi élet színtere egyaránt. 

- A település büszke az RSD menti üdülőterületére, amely egyedülálló kikapcsolódási 
és rekreációs lehetőséget nyújt a lakosság számára.  

Természeti környezet, zöldfelületi rendszer 
- Szigetcsép üdülőterületén meghatározó a természeti környezet nyújtotta rekreációs 

lehetőség, a közösségi tereket, sétautakat, lovas- és kerékpárutakat, pihenőhelyeket, a 
vízi-vízparti turisztikai kínálatot nemcsak a helyben lakók, de az idelátogatók is 
előszeretettel fogják igénybe venni. 

- A természetközeli élőhelyek megmaradásával a vizes élőhelyek ökológiai értéke nem 
csorbul, e természeti tőke hosszú távon biztosítéka az üdülési tájhasználatnak, 
idegenforgalmi vonzerőnek. 

- A település tájszerkezetét a sokrétű mezőgazdasági táj és a fontos ökológiai 
élőhelyként szolgáló vízparti élőhelyek, valamint a fasorok, az erdősávok és a 
mozaikosan elhelyezkedő erdőfoltok harmonikus együttese adja, ezáltal a táj diverz 
megjelenésű. 

- Attraktív zöldfelületi tengely biztosít kapcsolatot a településközpont és Szigetcsép 
üdülőterületi központja, a strand és szabadidőközpont között. 
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- A települési (belterületi) zöldinfrastruktúra hálózatba kapcsolt elemei az ökológiai és 
az esztétikai funkciók magas szintű teljesítésével hozzájárulnak az élhető településhez 
és a helyiek által szeretett élettérhez. 

 
 
1.2. Szigetcsép jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
Szigetcsép a járási átlagot meghaladó és közel az agglomerációs övezethez hasonlatos 
életfeltételeket és kellemes lakókörnyezetet biztosít. A település az itt élőket az alapfokú 
intézményekkel és egyéb szolgáltatásokkal magas színvonalon ellátja. Lakói egy részének 
biztos megélhetést nyújt. Dinamikusan növeli súlyát és részesedését az ökológiai 
gazdálkodás, szőlő-, gyümölcs és bortermelés, valamint az ehhez kapcsolódó öko- és 
borturizmus piacán, valamint jelentős szerepet vállal az ezzel kapcsolatos oktatásban. 
Számottevő és növekvő térségi vonzerővel rendelkezik, köszönhetően bővülő és komplex 
termékeket kínáló turizmusának, és gazdag tradíciókon nyugvó mezőgazdasági életének. A 
szomszédos és az RSD-menti további településeivel összehangolja turisztikai kínálatát, a 
környező településekkel közösen bővíti idegenforgalmi piacát. A megvalósuló RSD-menti 
fejlesztésekkel javítja a térség rekreációs potenciálját. 
Mindezek alapján Szigetcsép jövőképe: barátságos, biztonságos, családbarát, lakói és 
vendégei számára jó színvonalú ellátást nyújtó, fejlődő település a Csepel-szigeten, amely 
stabil, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, a tájhasználati hagyományokra, rekreációra építő 
helyi gazdasággal rendelkezik, és természeti, tájképi adottságait, kulturális és épített értékeit, 
továbbá kedvező fekvését felhasználva, térségével együttműködve fejlődik. 
 
 
1.3. A településfejlesztési elvek 
A településfejlesztés vezérelve a minőségi fejlődés biztosítása, az általános települési 
komfortérzet további javítása, a népessége számára hosszú távon is megélhetést biztosítani 
tudó, élhető településsé válás elősegítése.  
A község mindenkori fejlesztése során törekedni kell az adottságok és lehetőségek optimális 
kihasználására olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse a lakó funkció kedvező feltételei 
megőrzésének, javításának lehetőségét, se a települési környezetminőség és településkép 
javításának esélyét, se a helyi társadalom integritásának fenntarthatóságát, ugyanakkor 
gazdaságilag is biztosítsa Szigetcsép fenntartható fejlesztésének lehetőségét. A 
településfejlesztésben a társadalmi, a gazdasági és az ökológiai érdekek egyensúlyát, és 
megfelelő arányait kell biztosítani.  
 
A községgel kapcsolatos minden nemű településfejlesztési, vagy településrendezési projekt 
esetében vizsgálni szükséges annak idegenforgalomra gyakorolt hatását. Szigetcsép közép- és 
hosszú távon egyaránt a kedvező természeti környezet lehetőségeit kiaknázó turizmusra 
kívánja alapozni jövőjét, ezért csak olyan beavatkozások kaphatnak zöld utat, amelyek nem 
veszélyeztetik a község természeti erőforrásait.  
A fejlesztés elsősorban a szigetcsépi polgárok és a helyi gazdaságban, idegenforgalomban 
tevékenykedő vállalkozók érdekeit kell, hogy szolgálja. Ez részben a meglévő turisztikai 
adottságok jövedelmező hasznosításával, de e mellett újabb attrakciók megteremtésével, 
továbbá a még hiányzó funkciók, illetve az előre jelezhető igényeket követő további 
intézmények, szolgáltatások ütemezett kiépítésével és igényes megvalósításával történjen.  
A településfejlesztési koncepció alapvető célja az itt élők életminőségének javítása legyen. Az 
új fejlesztések olyan módon és olyan színvonalon valósuljanak meg, hogy az ne jelentsen 
többletterhet a településnek (az Önkormányzatnak).  
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A település átfogó településfejlesztési céljait a hatályban levő legfrissebb országos elveknek, 
koncepciónak és stratégiának megfelelően fogalmaztuk meg. Ezeket a Nemzeti Fejlesztés 
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY 
határozat foglalja össze, illetve írja elő.   
 
Az országos fejlesztési koncepcióban felsorolt fejlesztési elvek, bár általánosan 
megfogalmazottak, mindegyike társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezeti szempontok alapján a közelmúlt folyamatainak elemzése során vált 
legfontosabb átfogó fejlesztési elvekké a településeken. Ezeknek az elveknek az alapján a 
település fejlesztéséhez a kitűzött célok megvalósulását közelebb hozó irányelvek a 
következők:  
 

1. Népességmegtartás/stabilitás  
2. Minőségi szemlélet, igényesség, településkép javítása  
3. Fenntartható településfejlesztés, környezettudatos szemlélet   
4. Együttműködés, lokálpatriotizmus  
5. Esélyegyenlőség  
 
 

1. Népességmegtartás/- stabilizálás  
A település egyik fontos, a fejlesztéseket meghatározó céljának kell lennie az aktív korú, 
képzett lakosok megtartása. Az OFTK elveit figyelembe véve kimondható, hogy a 
társadalmi-gazdasági célok mindegyike azt szolgálja, hogy a hazai és európai demográfiai 
tendenciák mellett a Pest megyére jellemző pozitív vándorlási egyenleg továbbra is 
ellensúlyozza a természetes fogyásból adódó veszteséget. 
Mindezeket figyelembe véve a jövőt tekintve a település elsődleges célja kell, hogy legyen a 
képzett fiatal munkavállalóinak a lakóhelyén tartása, amely további munkahelyekkel 
valósítható meg. Ezen felül a képzett felső- és legalább középfokú végzettségűek településre 
vonzásában a főváros közelségére lehet támaszkodni.  
 
 
2. Minőségi szemlélet, igényesség, településkép javítása  
Az élhető kertvárosias és üdülő környezet biztosításának egyik alapvető eleme az igényes, 
minőségi települési környezet kialakítása. A jövőbeni várható közlekedési fejlesztések 
következtében (HÉV, Csepel-szigeti gerincút) új közlekedési csomópont alakul ki, ahol 
lehetőség fog nyílni egy alközpont kialakítására.  
A településközpont fejlesztése a településen az életminőségben további jelentős javulást fog 
eredményezni.  
Ezen területeken törekedni kell az egységes arculati elemek használatára, az igényes és 
harmonikus anyagválasztásra és kivitelezésre, amelyben segítséget nyújt az elmúlt években 
elkészített és elfogadott Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet 
(TKR).  
A jövőt illetően a lakóközösségek összefogásával célszerű településszépítési akciók 
szervezése. Ezen akcióknak a közösségépítő szerepen kívül nagyon fontos szerepe van az 
életminőség, a településkép, valamint a település arculatának folyamatos javításában.  
 
 
3. Fenntartható településfejlesztés, környezettudatos szemlélet   
A településfejlesztés során kiemelten fontos a fenntartható fejlődés megvalósulása 
feltételeinek biztosítása (a táj terhelhetőségének figyelembevétele, az erőforrásokkal való 



Településfejlesztési Koncepció  Szigetcsép 
 

11 
 

takarékos gazdálkodás, a helyi erőforrásokra épülő gazdaság támogatása, az ökológiai 
rendszerek védelme stb.). A fenntartható fejlődés a globalizációs kihívásokra a válasz. A 
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.  
A fenntarthatóság három alappillére a környezet, a társadalom és a gazdaság, csak ezek 
érdekeinek harmonizálásával valósulhat meg a fenntarthatóság. A településnek a 
településfejlesztés minden területén érvényesíteni kell a meglévő környezeti erőforrásokkal, 
értékekkel történő felelős és fenntartható gazdálkodást. A környezettudatos szemlélet 
elterjesztése (nevelési és szemléletformálási feladatok erősítése), amely az ún. zöldgazdaság2 
piacának a megerősítését is szolgálja, környezetbarát építőanyagok, megújuló energiaforrások 
minél több helyen történő alkalmazásával, további zöldterületek kialakításával, meglévők 
megújításával. A környezetbarát technológiák minél szélesebb területen történő alkalmazása 
(pl.: hulladékgazdálkodásnál, energiagazdálkodásnál, szennyvízkezelésnél és a települési 
közlekedés fejlesztésében).  
 
 
4. Együttműködés, lokálpatriotizmus  
Az együttműködés kölcsönös információáramlást, párbeszédet és konszenzust jelent az egyes 
szereplők között, mellyel valódi partnerség tud kialakulni a település vezetése, a gazdasági 
szféra és a közösség között. Az együttműködésben a lokálpatrióta szemlélet a település 
vezérelve.  Folyamatosan kommunikálni szükséges a település közösségeivel, a civil és 
egyházi, valamint a gazdálkodó szervezetekkel. Ajánlásaikat figyelembe véve fejleszthetők a 
szolgáltatások, illetve intézmény-rendszer, amellyel szervezik, irányítják a település életét. 
 
 
5. Esélyegyenlőség, társadalmi kohézió  
A települést összetartó egységek, úgymint gazdasági szereplők, intézmények, családok, civil 
közösségek összetétele változatos. A különbözőségek, változatosság megléte nem 
megkérdőjelezhető, az erre adható legjobb válasz a szociális odafordulás, egymás segítése, 
melynek állandó alapja kell, hogy legyen az esélyegyenlőség érvényesítése. Mindenki 
számára biztosítani kell a település használatát, a gazdaság által nyújtott lehetőségeket, a 
társadalmi igényeket, kielégítést biztosító humán szolgáltatást. Az akadálymentességet az új 
projektek során is biztosítani, illetve érvényesíteni kell. 

                                                 
2Zöldgazdaság=a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mindennapjainkban 
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2. CÉLOK 
 
A település jövőképének megfogalmazásához hasonlóan a célok meghatározásakor is 
igazodni kell a magasabb szintű fejlesztési dokumentumokban foglaltakhoz. 
A hatályban lévő Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció1(PMTFK) megyei szinten 
fogalmazza meg a jövőképet („Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket 

biztosító Pest megye”), illetve a jövőkép eléréséhez szükséges megvalósítandó átfogó és 
horizontális célokat. 
 
A Pest Megyei területfejlesztési Koncepció (PMTFK) három átfogó célt és ezekhez 
kapcsolódó stratégiai célokat fogalmazott meg: 
 
 
1. átfogó cél: TÁRSADALMI MEGÚJULÁS  
testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek 

 
stratégiai célok:  

•  A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek 
előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése. 

•  Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső kapcsolati 
hálójának fejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása. 

•  Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra. 

•  Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése. 

 
 
 
 
2. átfogó cél: GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA 
az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve 

 
stratégiai célok: 

•  A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése; többlábon 
álló gazdaság; a technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő 
ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése. 

•  Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, 
exportjának növelése. 

•  Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése 
kiemelten az M0 mentén a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér térségében. 

•  A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi és 
Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása. 

 
 
 
 
                                                 
1A Pest Megyei Közgyűlés Pest Megye Területfejlesztési Koncepcióját a 76/2013. (XI.29.) számú PMÖ 
határozatával fogadta el. 
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3. átfogó cél: TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE ÉS KIEGYENSÚLYOZÁSA 
a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet 

 
stratégiai célok:  

•  Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra 
kialakulása érdekében. 

•  A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és 
vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést. 

•  Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos 
területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és fejlesztése. 

•  Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek 
és a települések fejlődésének szolgálatában. 

 
Az átfogó és a stratégiai célok mellett horizontális célok is megfogalmazásra kerültek, 
melyek olyan jellegű kitűzések, melyeknek jellegüknél fogva szükséges valamennyi stratégiai 
célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat egyetlen szegmensre sem önállóan. Ezek a 
következők: 

a) Területi kohézió,  
b) Társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás,  
c) Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika,  
d) Partnerség, együttműködés,  
e) A térségi identitás és Pest megye profiljának erősítése,  
f) Hatékonyság,  
g) Értékmegőrzés, értékteremtés. 

 
A megyei koncepció kiemelten kezeli a kevésbé fejlett térségeket, köztük a Ráckevei térséget, 
amely Szigetcsépet is magában foglalja. Fejlesztésük irányvonalát nagyvonalakban 
meghatározza, úgynevezett célterületeket határol le. Szigetcsép – bár beletartozik ezeknek a 
fejlesztendő településeknek a csoportjába – nem tartozik bele egyik célterületbe sem, így a 
fejlesztés iránya az átfogó és a stratégiai céloknak megfelelően a település egyéni adottsága 
alapján jelölhető ki. 
 

 
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció Javaslattevő fázis (II. kötet) 128. oldal „Kevésbé fejlett térségek 

fejlesztése (15. ábra)” c. ábra alapján 
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A Társadalmi megújulás jegyében a településen erősíteni szükséges a testi és lelki 
egészséget a lakosság körében. Az adottságok ehhez kiválóak, az RSD-menti területek 
rekreációra alkalmasak, sétálni, kirándulni, kerékpározni is lehet a településen. A közösségi 
kezdeményezésekre nagy hangsúlyt szükséges fektetni. A helyi lakosokat be lehet vonni a 
fejlesztési célok megvalósításába, így a helyben maradás tovább fokozható. Ennek 
megvalósítását segítheti a térség adottságainak megfelelő szakképzés és felnőttképzés 
minőségi újjászervezése. 
 
A Gazdaság dinamizálása Szigetcsép esetében a tangazdaság fellendítésével is elérhető. A 
megerősített társadalmi kapcsolatokat felhasználva, a helyi közösségek és az általuk birtokolt 
tudás a tangazdasággal karöltve kiváló alapot nyújthat egy mezőgazdasági oktatóközpont 
kialakítására is. Mindenképpen olyan környezet kialakítására kell törekedni, amely támogatja 
a vállalkozási, befektetési kedvet a településen. 
 
Térszerkezeti szempontból az Országos Területrendezési Tervben foglaltakat szükséges 
figyelembe venni. Megyei cél a térszerkezet erősítése. Szigetcsépet ez a fejlesztési elképzelés 
a tervezett Csepel-szigeti gerincút esetében érinti. 
 
 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv Térképi Mellékletei 2. Az Ország Szerkezeti Terve (hatályos: 

2019.03.15-től) szerinti közlekedési hálózatok alapján 
 

 
A térszerkezet közlekedési infrastruktúra általi fejlesztésén túl célként fogalmazható meg a 
minőségi, élhető települési környezet biztosítása valamint a térségi szabadidő, sport, rekreáció 
kínálat bővítése is akár a hagyományos táji, természeti értékek védelmének erősítése illetve a 
megújuló erőforrások használatának bővítése által, akár a kerékpárutak továbbfejlesztésén 
keresztül. 
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2.1. Szigetcsép átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 
Szigetcsép szempontjából kiemelten fontos a PMTFK azon fejezete, amelyben a Ráckevei 
térség (köztük Szigetcsép település) felzárkóztatásáról esik szó. Az operatív célok között 
az alábbiak szerepelnek: 

•  A helyi foglalkoztatást ösztönző programok támogatása 
•  Az elsősorban a Soroksári (Ráckevei) Dunára alapozó üdülési potenciál kihasználása 

az R/S/D vízparti szabad területeinek bővítésével, közcélú hasznosításával, illetve a 
háttérterületek fejlesztésével.  

•  Az R/S/D környezeti megújítására folyamatban lévő program folytatása és befejezése 
(a szennyezett iszap eltávolítása, a vízminőség javítását szolgáló komplex programok 
megvalósítása, a vízpart revitalizációja).  

•  Természeti és környezeti adottságokhoz alkalmazkodó komplex turisztikai struktúra 
kialakítása, a turisztikai termékcsomagok megújítása, minőségi szállásférőhelyek 
bővítése, a természeti értékek megőrzésével.  

•  A vízi sportok fejlesztése. 
•  A dunai hajózás jelentette potenciál jobb kihasználása (elsősorban a R/S/D-n). 
•  A horgászat és a kerékpáros turizmus fejlesztése a háttérszolgáltatások színvonala 

erősítésével. A termál potenciálok jobb kihasználása.  
•  Vonzó településkép és a rekreációs funkciók fejlesztéséhez nélkülözhetetlen 

színvonalas települési környezet kialakítása.  
•  A térség erdősültségének növelése az üdülési potenciál növelése szolgálatában. 

 
 

 
A ráckevei térség települései.  

Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció Javaslattevő fázis (II. kötet) 141. oldal 11.4.2.5. fejezetében 
szereplő ábra alapján 
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A település fejlesztésének alapcélja: a lakosság életminőségének és életszínvonalának javítása, 
minőségi települési (lakó- és üdülő) környezet és szolgáltatások biztosítása, az innovatív helyi 
gazdaság megteremtése a természeti értékekben bővelkedő környezet és a tájhasználati 
hagyományok nyújtotta magas rekreációs és mezőgazdasági potenciált kiaknázva. Az erősödő 
gazdasági bázis és a több lábon álló gazdaság megélhetési lehetőséget nyújt a szigetcsépiek 
számára. Az életminőség fejlesztése nem képzelhető el a település életének valamennyi 
szereplője nélkül. A célok felsorolása fontossági sorrend nélküli, melyek egymást feltételezik, 
egymással párhuzamosan működő további feladatokat generálnak. A fejlesztési irányelvek 
valamennyi célt áthatják, meghatározzák az egyes célok elérési módját. 
 
 
 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása 
A település történelmi fejlődését tekintve a településfejlesztési koncepció előzményeként 
készített Megalapozó vizsgálati munkarész (lásd.: 1.14.1. fejezetet) több területi egységet, 
határol le. A település térszerkezetét alapvetően meghatározza a történeti úthálózati rendszer, 
amely ma is felismerhető. A fő közlekedési tengelyt az 51107-es sz. út adja. A fő közlekedési 
útvonal valamint a jellemző beépítés illetve területhasználat alapján a következő, eltérő 
adottságokkal és ezáltal eltérő fejlesztési igénnyel rendelkező településrészek határolhatók le: 
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1. Központi belterület 
A központi belterület egy egységbe foglalható, ahol a kertvárosias lakóterület mellett a 
település alapfokú ellátását biztosító települési intézmények és néhány gazdasági terület 
található. 
 
2. Üdülési/rekreációs funkciójú terület 
Szigetcsép rendkívüli értékes adottsága a Ráckevei-Soroksári-Duna parti és a közigazgatási 
területre benyúló Holt-ág területe, melyek mentén alakult ki a település üdülőterülete. Ezen 
üdülőterületek alkalmasak a helyi és térségi rekreációs, illetve vendéglátási funkciók 
betöltésére. A terület súlypontja a strand és környéke 

 
3. Tangazdaság lakóterülete (Szőlő-telep) 
Szigetcsép külterületének déli részén a Kunsági Borvidékhez tartozóan szőlőművelés alakult 
ki. E területen a szőlőművelést szolgáló, valamint a feldolgozó épületeken kívül az itt 
dolgozók részére lakóépületek telepítése történt (Szőlő-telep), egyedi beépítéssel, melyek lakó 
funkcióval máig fennmaradtak.  

 
 

 
4. Gazdasági terület  
Szigetcsép gazdasági területei a belterület déli részéhez kapcsolódnak a Fő út mindkét 
oldalán, növényzettel választódnak el a beépített lakóterülettől. A gazdasági területeken 
többféle tevékenység folyik. 
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5. Duna és környezete (hullámtér, vízműterület) 
A Dunát széles árterület kíséri, melynek már nagy része művelésbe vont – erdő, szántó 
művelésű - terület. Területegységileg ide sorolható a védőgát szerepét betöltő 5101. j. út K-i 
oldalán, széles erdősáv közrefogásában található vízműkutak térsége. Mindkét területrész 
használata a vízvédelmi szempontoknak alárendelt. A településnek nincs kapcsolata a Nagy-
Dunával. 
 
 
6. RSD és holtágai természeti környezete 
A település közigazgatási területének keleti határát képező Ráckevei-(Soroksári)-Duna-ág és 
annak holtágai a település arculatának meghatározó tájalkotó elemei. Értékes élővilágával, a 
vízfelületet tagoló és kísérő természet közeli növényzetével jelentős ökológiai felület, továbbá 
az üdülés és rekreáció számára hasznosított terület. 
 
 
7. és 8. Agrárhasznosítású területek 
A település külterületének túlnyomó része mezőgazdasági műveléssel hasznosított. Ezen belül 
sajátos különálló egységet képeznek a szőlő- és gyümölcstermesztéssel hasznosított területek, 
melyekhez feldolgozó üzemek, borászati létesítmények is kapcsolódnak. A Kunsági borvidék 
szőlőkataszteri területei nagy egybefüggő területeket borítanak. A Tangazdaság hanyatlása 
ugyan a szőlőterületek egy részén a művelés felhagyását eredményezte, ugyanakkor a családi 
gazdaságok térnyerésével a nagy múltra visszatekintő tájhasználat újra erősödni látszik. 
 
Szigetvin Családi Szőlészet 

 
 

„Gál szőlőbirtok és pincészet” 
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2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
 
A település jövőképének megalkotása a társadalmi, gazdasági, táji-, természeti és az épített 
környezetre vonatkozóan, nem a jelenlegi társadalmi, gazdasági folyamatokról szól, hanem a 
SWOT analízis alapján az erősségekre alapozó, a gyengeségeket felszámoló, a lehetőségeket 
megragadó, a veszélyeket is számba vevő, azokat csökkentő beavatkozások eredményeként 
elérhető jövőbeni állapotról. Szigetcsép településfejlesztési céljainak rendszere épít a megyei 
fejlesztési elképzelésekre, alkalmazza annak főbb motívumait, ugyanakkor a település 
adottságait messzemenően figyelembe veszi és az adottságokhoz illetve a lehetőségekhez 
igazodó fejlesztési célokat fogalmaz meg amellett, hogy a településfejlesztési alapelveket is 
figyelembe veszi és alkalmazza. 

Szigetcsép településfejlesztési céljainak rendszere 
 

 
 
 
 
 
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 
 
Az alábbi pontokban összefoglaltuk a településrészek céljait. 
 
1.   Központi belterület 

− Településközpont karakterének megújítása, hogy valódi települési közösségi térré 
alakuljon, vonzóvá és a helyiek által látogatottá váljon 

− A településközpontban a meglévő intézményi, kereskedelmi, szolgáltató és egyházi 
épületek és környezetük közösségi, köztéri szerepének erősítése, az intézmények és 
környezetük összehangolt fejlesztése, a helyben történő ellátás biztosítása 

− A településközpontban a meglévő épületek komplex építészeti és funkcionális 
megújítása szükséges 
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A településközpont megújítása azért is kiemelten fontos, hogy a megújult községközpont a 
település ékszer doboza tudjon lenni 

  
 

Felújítandó kereskedelmi/szolgáltató épületek a község központban 

  
 

− A zöldterületek, közösségi zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, 
sokoldalú rekreációs lehetőség megteremtése minden korosztály számára 

− Közterületek megújítása, fásítása, kiemelt tekintettel a Fő és Szabadság utcákra 
− A belterület épületeinek korszerűsítése (közösségi, vállalkozói, lakóépületek) 

energiahatékonyabbá tétele (nyílászárók cseréje, fűtésrendszerek korszerűsítése, 
tetőszerkezetek hőszigetelései stb.) 

− Infrastruktúra-hálózat minőségi fejlesztése, energiahatékonyabbá tétele. 
Szorgalmazni kell a földkábeles hálózatok kialakítását, átépítését. A csapadékvíz-
elvezetésnél az utak víztelenítésének megoldását továbbra is elő kell irányozni, zárt 
vagy felszín közeli vízelvezetés alkalmazásával. A felszíni vízelvezető árkok 
folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

− Kulturális funkciók erősítése 
− Közösségépítés 
− Fő utca és Szabadság utca közterületi megújítása 
− Kerékpárutak építése 
− A belterület fejlesztéseinek során a burkolatok és járdák javítása 
− A tervezett alközpont területén a HÉV állomásnál kereskedelmi, szolgáltató alközpont 

kialakítása 
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2.   Üdülési/rekreációs funkciójú terület 
− A Szigetcsépi szabad strand zöldfelületi, rekreációs szerepének erősítése, arculati 

megújítása, vonzó turisztikai alközpont kialakítása, az RSD rekreációs potenciáljára 
alapozva, többfunkciós szabadtéri közösségi tér kialakítása 
 

Szabad strand és környezete 

 
 

− Közterületek fejlesztése, part menti közösségi terek kialakítása  
− A rekreációs szolgáltatások körének bővítése, közjóléti erdőfejlesztés, sport beruházás 
− Attraktív kapcsolat megteremtése a településközponttal, a gyalogos és kerékpáros 

útvonalak kiépítése zöldfolyosó jelleggel a településközpont és a turisztikai alközpont 
között  
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3. Tangazdaság lakóterülete 

− A terület komplex építészeti és funkcionális megújítása  
− Közterületi rehabilitáció 
− Kerékpáros kapcsolat biztosítása a központi belterülettel 

 

 
 
 
 
4. Gazdasági terület   

− Szigetcsép adottságai, helyi erőforrásai a mezőgazdasági termesztésre teszik 
alkalmassá a települést, a gazdasági területen erre épülő gazdasági funkciók 
megtelepedése kívánatos, a nem helyi erőforrásokat használó vagy környezetet terhelő 
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ipari hasznosítással szemben. Ez utóbbi túlzott térnyerése az agrárjelleg háttérbe 
szorulását, a termesztett áruk minőségromlását eredményezheti 

− A településen működő vállalkozások versenyképességének növelése, új vállalkozások 
alapítása, letelepedése a K+F+I térnyerésével  

− Versenyképességhez szükséges a jó munkaerő biztosítása, melyhez az oktatás-képzés 
fejlesztése elengedhetetlen. 
 

 
 
 
 
 
 

5. Duna és környezete (hullámtér, vízműterület) 
− A Duna menti területek közjóléti szerepének erősítése, összehangolva a vízvédelmi és 

természetvédelmi célokkal (jelzett turista – és kerékpárút, tanösvény, pihenőhelyek 
kialakítása) 

− Gyalogos és kerékpáros közlekedési kapcsolat megteremtése a Dunával 
− Az erdők faj- és korösszetételének javítása, hosszú távú fenntartása az ökológiai 

felületek, kedvező klimatikus adottságok védelme érdekében  
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6. RSD és holtágai természeti környezete 
− RSD természetvédelmi és vízvédelmi célokkal összehangolt fejlesztése, közjóléti 

szerepének erősítése (parti sétány, közösségi stégek kialakítása)  
− A kerékpáros, vízi, gyalogos és természetjáró turizmus fejlesztése, infrastrukturális 

hátterének megteremtése (jelzett turista – és kerékpárút, lovaglóút, tanösvény, 
pihenőhelyek kialakítása), beleértve az elérési útvonalon vonzó környezet 
megteremtését 

 

 
 
 
 
 

7.-8. Agrárhasznosítású területek 
− A táj mezőgazdasági alkalmasságának figyelembe vétele mellett a sokrétű tájhasználat 

védelme, fejlesztése, a mezőgazdasági területek agroökológiai potenciáljuknak 
megfelelő hasznosítása 

− A rurális, agrárjelleg megtartása 
− A szőlő- és gyümölcstermesztés felélénkítése, erre épülő gazdasági ágazatok 

támogatása, a mennyiséggel szemben a minőséget előtérbe helyező termelés, 
biotermesztés, élelmiszer-feldolgozóipar  

− A nagy múltra visszatekintő Szigetcsépi Tangazdaság területei termelési és oktatási 
potenciáljának kiaknázása, „a földtől az asztalig” irányelv mentén működő, 
meghatározó agrárbázis és térségi jelentőségű agrároktatási központ, továbbképzési 
központkialakítása,  

− A borvidéki települési jelleg erősítése, megjelenítése a turisztikai kínálatban, a 
borturizmus infrastrukturális hátterének megteremtése (jelzett borutak, kerékpárutak, 
pihenőhelyek kialakítása) 

− A mezőgazdasági táblák között fellelhető erdőterületek, erdősávok védelme, az 
egybefüggő nagytáblás szántóföldi műveléssel hasznosított mezőgazdasági területeken 
a tájfásítás megvalósítása, az ökológiai felületek növelése, a kedvező klimatikus 
adottságok elérése érdekében 
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A településrészi fejlesztési célok és a részcélok kapcsolódását az alábbi táblázat mutatja. 
 

 
1. Központi 
belterület 

2. Üdülési / 
Rekreációs 
funkciójú 

terület 

3. Tangazdaság 
lakóterülete 

4. Gazdasági 
terület 

5. Duna és 
környezete 
(hullámtér, 

vízműterület) 

6. RSD és 
holtágai 

természeti 
környezete 

7. és 8. Agrár 
hasznosítású 

területek (szőlő 
és szántó) 

Társadalmi megújulás 

Lakónépesség számának megtartása        
Lakónépesség életkörülményeinek 
folyamatos javítása 

       

Helyi közösségekre és tudásra épülő 
települési turisztikai kínálat 

       

Társadalmi kohézió, teljes 
foglalkoztatottság, szemléletváltás 

       

Gazdaság dinamizálása 

A gazdaság dinamizálása a helyi gazdaság 
előtérbe helyezésével 

       

A közösségek szerepének megerősítése        
A fizikai infrastruktúra fejlesztése        
Helyi adottságokra és hagyományokra 
épülő turizmus kiépítése 

       

Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása 

A település közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése 

       

Minőségi, élhető települési környezet 
biztosítása 

       

A települési szabadidő és rekreáció 
lehetőségeinek bővítése 

       

Hagyományos mezőgazdasági táj 
fenntartása, agrárpotenciál jobb 
kihasználása 
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, 
gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 
Szigetcsép Településfejlesztési Koncepció kidolgozásának előzményeként készült el a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmi követelményeinek figyelembe vételével az 
ún. Megalapozó vizsgálat. Szigetcsép község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
63/2018. (XII.18.) KT. sz. határozatában döntött arról, hogy a Megalapozó Vizsgálat megfelel 
a továbbtervezés alapjának. A Megalapozó vizsgálat tartalmazza a településrendezési 
eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, mely 
kiterjed a tendenciák feltárására, elemzésére és értékelésére. 
A Megalapozó vizsgálat a 2011-es népszámlálás és friss önkormányzati adatok 
feldolgozásával készült.  
 
A településrendezési eszközök készítésénél a folyamatos jogszabályi változásokhoz igazodva, 
további egyéb adatok és tendenciák tárhatók fel. 
 
 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 
elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti 
változtatásokra 
 
Szigetcsép hatályos Településszerkezeti Terve a Helyi Építési Szabályzattal együtt 2000-ben 
került elfogadásra. Az azóta történt módosítás - azaz a 0163/56 hrsz-ú ingatlanon - egy 
400/120 kV-os alállomás került elhelyezésre, mely a Településszerkezeti Terv szerkezeti 
rendjét, terület-felhasználását, infrastruktúra hálózatát nem módosította. 
A hatályos Településszerkezeti Tervben megfogalmazott fejlesztések még csak kis mértékben 
indultak el, így a település még sok tartalék, fejlesztési területtel rendelkezik. A 
Településszerkezeti Terv felülvizsgálata a kisebb új fejlesztések, valamint az elmúlt években 
történt jogszabályváltozások miatt vált szükségessé. 
 
 
3.2.1. A terület-felhasználás fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Jelen településfejlesztési koncepció javaslatai csak kis mértékben irányulnak terület-
felhasználási változtatásokra a Településszerkezeti Terven: 
− Településközpont fejlesztése/megújítása – folytatni kell a településközpont megújítását, 

az átépítéseket, felújításokat, gyalogos területek és a kerékpáros hálózat építését, a 
közterületi zöldfelületek fejlesztését. A településközpontot úgy kell átépíteni, hogy az 
valódi közösségi térré alakuljon, a helyiek és az üdülők által látogatott legyen. Olyan 
fejlesztéseket kell eszközölni, amelyek a településközpontot karakteresebbé, 
látványosabbá, színesebbé teszik. A Szabadság és a Petőfi utcák közterületi megújításával, 
kerékpár és gyalogos zónák kialakításával párhuzamosan a HÉV megállónál ki kell 
alakítani egy új alközpontot, kereskedelmi, szolgáltató egységek elhelyezésével. 

− A lakóterületek minőségjavítása – az építési szabályozás eszközeinek a településképi 
rendelet figyelembe vételével, a HÉSZ pontosítása révén biztosítani kell a régi és új 
arculat, beépítési karakter közötti ellenmondások kiszűrését/feloldását, melyben a 
településképi arculati kézikönyv (TAK) segítséget nyújt. Az új lakóterületek kialakításánál 
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a harmonikus lakókörnyezet szempontjait kell alapul venni. A lakóterület-bővítések 
velejárója legyen új közkertek, közösségi terek kialakítása. 

− Az üdülőterületen további infrastruktúra-fejlesztéseket kell eszközölni. Szükséges a 
közterületként funkcionáló parti sáv rendezése, megújítása, folyamatos karbantartása, 
hozzáférhetővé tétele mindenki számára. 

− A strand környezete - zöldfelületi jellegének megtartásával - attraktív, komplex 
funkciójú (szabadidő, játék, sport, pihenés, rendezvény helyszín), az üdülőnépességet és 
turistákat kiszolgáló közösségi térré alakítandó.  

− Rekreációs fejlesztések – szálláshelyek megteremtése, helyi és térségi igényeket is 
szolgáló rekreációs funkciójú területek (pl. a meglévő lovas-udvarhoz kapcsolódóan 
túralovaglási központ/ lovagló útvonal, az üdülőterület térségében sportterület-
fejlesztések) megvalósítása. A rekreációs, turisztikai lehetőségek bővítése a rekreációs 
potenciál jobb kihasználásával, szélesebb üdülői kör bevonásával (borturizmus, 
agrárturizmus, természetjáró turizmus feltételeinek megteremtése (szálláshelyek, borút, 
tanösvény létesítése stb.).  

− A meglévő, jelenleg is működő és az újonnan beépítésre váró gazdasági területek magas 
színvonalú környezet kialakítása szükséges.   

− Gazdasági területek fejlesztése – a fenntartható, versenyképes, elsősorban kis- és 
középvállalkozásokra alapozott innovatív helyi gazdaság erősítése szükséges, a 
logisztikai, és humánerőforrás potenciál hatékony kihasználásával. 

 
 
 
3.2.2. A Településszerkezeti elemek felülvizsgálatára vonatkozó javaslatok 
 
A Településfejlesztési koncepció javaslata a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli 
rendjére vonatkozóan: 
 
→ Közlekedésfejlesztés  
→ A tervezett „Csepel-szigeti gerincút” fogja biztosítani távlatban a települések 

belterületeinek elkerülésével a forgalom lebonyolítását. Az út tervezett nyomvonala a 
Ráckevei HÉV-vonal nyugati oldalán halad, külterületi jellegű lesz. 

→  2020-27 közötti időszakban várható a ráckevei HÉV vonal fejlesztése a BKK programja 
szerint, a Csepeli HÉV bevezetésével közösen, Budapest városközpontjáig (Astoria). 

→ Figyelembe kell venni az OTrT-ben kijelölt VO Törzshálózati Vasútvonal távlati 
megvalósítását. 
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 Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció Javaslattevő fázis (II. kötet) 147. oldal „A térség térszerkezetét 

meghatározó távlati vasút hálózata (17.ábra)” c. ábra 
 
 

→ Szükséges a település belső gyűjtőút hálózatának a fejlesztése, valamint az üdülőterület 
feltárásához gyűjtőút kiépítése. 

→ A gyalogos és kerékpáros közlekedési kapcsolat erősítése, megteremtése szükséges a 
településközpont és az üdülőterület központjának számító strand, szabadidős terület 
között.  

→ Fejlesztendő a Soroksári-Duna-ágon a hajóállomás, menetrendszerű hajóközlekedéssel jó 
kapcsolatot biztosíthat mind Budapest, mind Ráckeve felé, átkelést biztosíthat Szigetcsép 
és Majosháza között. 

→ Szükséges a kerékpárút hálózat kiépítése, a helyigények településrendezési biztosítása 
 
 
→ Településközpont megújítása – gyalogos zónák kialakítása. Első ütemben a település 

tengelyének a Fő utca és Szabadság utca kapcsolatának kialakítása – a településközpont 
belső, tengelyének létrehozása, közösségi terek, közterületi zöldfelületek fejlesztésével. 
Turisztikai szempontból attraktív kapcsolat megteremtése a településközpont és az RSD 
között, a Dunasor u. menti zöldfelület komplex funkciójú, reprezentatív közösségi térré 
alakítása. Következő ütemben a Településközpont és a tervezett alközpont minőségi 
kapcsolat fejlesztése szükséges. Továbbá az üdülőterület bekapcsolása a településen élők 
életébe, akár építészeti hangsúllyal, akár vonzó rekreációs funkciókkal.  
Szükséges a tervezett alközpont felé a gyalogos zóna és kerékpárhálózat kiépítése. 
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→ A zöldfelületi potenciál jobb kihasználása, a közösségi terek, zöldterületek további 
fejlesztése, funkcióval való megtöltése, a közterületek zöldfelületeinek gazdagítása. 

 
 
→ Lakóterület fejlesztéseknél szükséges a megfelelő út- és közműhálózat kiépítése, 

színvonalas lakókörnyezet elérése érdekében a megfelelő közterületi zöldfelületek, 
közösségi terek helyének biztosítása. 

→ A fejlesztésre kijelölt területeknél a megújuló energiák alkalmazásai kerüljenek előtérbe. 
 
 

 
Forrás: Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció Javaslattevő fázis (II. kötet) 165. oldal „Szél és geotermikus 

energi potenciál Pest megyében (23.ábra)” c. ábra 
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3.3.Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 
örökség érték alapú, fenntartható fejlesztésére 
 
 
 
A kulturális örökség védelme közérdek, éppen ezért nem csupán az állami és az 
önkormányzati szervek közötti együttműködésre van szükség, hanem abba az érintett 
civil szervezeteket, illetve a helyi közösségeket is be kell vonni. 
 
Jelen Településfejlesztési koncepció előzményeként összeállított tervdokumentáció 
(Megalapozó Vizsgálat) Helyzetfeltáró munkarészének 1.14. fejezete és a Helyzetértékelő 
munkarészének 3.2. fejezete, valamint a fejezethez készített Értéktérkép (HÉ-1) c. tervlap 
részletesen tartalmazza az örökségi értékek és védettségek bemutatását. 
 
A település egyik legnagyobb értéke a kertvárosias településszerkezet, melynek 
megőrzése településtörténeti és kulturális szempontból fontos feladat. Az utcaszerkezet, a 
tömb és a telekstruktúra megőrzendők és védendők, amelyek meghatározzák a település 
térarányát, a tervezett épületek léptékét. A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények 
megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, amelyhez az új jogszabályok 
alapján készített arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) a jövőben 
segítséget tud adni és irányt tud mutatni. A kedvező településkép eléréséhez hozzájárulnak a 
gondozott zöldfelületek. Fontos, hogy a lakosság is aktív szerepet vállaljon a zöldfelületek 
fenntartásában és fejlesztésében. A magasabb környezeti kultúra révén tisztábbá, 
rendezettebbé válnak a közösségi terek, a fejlődő - hagyományokat, táji sajátosságokat 
figyelembe vevő - kertkultúra vonzó lakókörnyezetet és településképet eredményez. 
 
− A település kiemelkedő értéke a vizek közelsége, természeti kincsei a számos 

vízgazdálkodási feladat és rekreációs igény kielégítését lehetővé tevő, továbbá értékes 
természetközeli élőhelyeket rejtő RSD, továbbá az elsősorban ivóvízbázisként használt 
nagy Duna.  
A település nyilvántartott táji, természeti értékei is a vízfolyásokhoz kapcsolódnak. 
Közülük is kiemelkedő a Ráckevei(Soroksári)–Duna-ág. Az állóvízi jellegű vízfolyáson 
található Európa második legnagyobb kiterjedésű úszólápos, ingólápos területe, mely ex 
lege védett lápterületként nyilvántartott. Az RSD, valamint a Duna és ártere európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területként (Natura 2000 kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület) nemzetközi védelemben is részesül, részei 
továbbá az Országos Ökológiai Hálózat területének. E táji, természetvédelmi szempontból 
értékes területek a közigazgatási határ déli részén található erdőterületekkel, valamint a 
Kunsági borvidékhez tartozó szőlőterületekkel együtt a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területek közé tartoznak. Fentiekből adódóan fontos e sokrétű 
használat (szabadidős, üdülési, vízbeszerzési, természetmegőrzési) összehangolása, a 
természetvédelmi és vízvédelmi szempontok figyelembevétele a közjóléti és rekreációs 
fejlesztések során. 
 

− A településen egy nyilván tartott műemlék található 
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Szigetcsép településen egy nyilvántartott műemléki védelem alatt álló objektum van. 
- Görög keleti szerb ortodox templom1: (Fő utca 120, 494 hrsz.) 
A Görög keleti szerb ortodox templom 1768-ban épült. Tornya 1829-ből származik. 
Berendezése: a Mária-trónus, ikontartó állvány, copf stílusú, amely a 18.sz. második feléből 
való.  
 

 
 
A védett templom egy hajós, félkörívvel záródó szentélyű. Homlokzati síkban levő toronnyal 
ellátott templom, teteje cserépfedésű nyeregtető. A torony rizalit szerűen a főhomlokzatból 
kiugrik. Középen gyámos, kőkeretes, zárókövén rozettával ékes ajtó (az eredeti ajtószárnyakat 
kicserélték). A faltükrök vörösek, keretelésük fehér. A bejárat felett egyenes záródású és 
ovális vakablak található. A torony első emeletét egy-egy ívesen lejtő oromzat kereteli. 
Szélükön váza. A második emeleten négy félköríves ablak, felettük órapárkány. A torony 
törtvonalú sisakjának alján 1899-es évszám található. 
A templom mellett a régi parókia teljesen átépített épülete és egy földbe vájt borospince 
található. 
A déli homlokzaton keskeny toronyfeljáró és keretelt oldalbejárat (ajtószárnyakat kicserélték, 
de az eredeti zár, kulcscímer megmaradt), négy kőkeretes, szegmentíves, záróköves, 
könyöklőpárkányos ablak van. Az épület falán Cirillbetűs emléktábla található. 
Az északi oldalon nincs ablak. 
A szentély a hajóhoz képest alig ugrik be, kőkeretes ablaka tengelyben nyílik. 
Alatta vörös márvány síremlék, kereszttel. 

                                                 
1 Forrás: www.muemlekem.hu (KÖH adatbázis) 



Településfejlesztési Koncepció  Szigetcsép 

34 
 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI, MŰEMLÉK 
 
A jogszabály alapján műemléki adatszolgáltatásra kötelezett Miniszterelnökség Kulturális 
Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár Hatósági Nyilvántartási Részlege a 
2017.06.27-én megküldött adatszolgáltatása szerint Szigetcsépen nyilvántartott műemlék 
területe: 
 

Azonosító Név Az érintett helyrajzi szám 

29589 
 
 
 
 
 

Görögkeleti 
templom ex-lege 
műemléki 
környezete 
 

493, 492, 1941, 032/57, 032/56, 032/55, 

032/54, 423/1, 423/2, 412, 407, 495 

 
 
 
 

7410 
 

Görögkeleti 
templom  

494 
 

 
 

A műemlék elhelyezkedése Szigetcsépen 

 
Forrás: Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár  

Nyilvántartásban szereplő adatszolgáltatása 
 
A jogszabály alapján műemléki adatszolgáltatásra kötelezett Miniszterelnökség Kulturális 
Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár Hatósági Nyilvántartási Részlege a 
2017.06.27-én megküldött adatszolgáltatása szerint Szigetcsépen nyilvántartott műemlék 
területe: 
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− A településen nincs világörökségi sem világörökségi várományos terület, nincs 
történeti kert, sem történeti értékű temető, sem temetkezési emlékhely, sem nemzeti 
emlékhely. 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI, HELYI EGYEDI VÉDELEM 
 
Az új jogszabályi előírások alapján a Településképi rendelet (15/2017. (XII.19.) önk. rend.) 
tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó szabályozást, mely értelmében: 
 
A helyi egyedi védelem alatt álló értékek: 
- 1. Avilai Szent Teréz katolikus templom (Fő utca 67.) 
- 2. Iskola épülete (Szabadság utca 1.) 
- 3. HÉV állomás épülete 
- 4. Millenniumi emlékmű 
- 5. Első világháborús emlékmű 
- 6. Szovjet hősi emlékmű 
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AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI, RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGEI 
 

 
Bevezetés 
Szigetcsép régészeti örökségének összefoglalása egészében adattári és szakirodalmi 
kutatásokra épül. Napjainkig a községet és annak környékét elkerülték a nagyobb 
beruházások, így a település teljes területét érintő szisztematikus és szakszerű terepbejárás 
nem történt.  Ami adatot fel lehet lelni az részben a korábbi bejelentések és leletmentések 
eredményei. A lelőhelyekre vonatkozó adatokat a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárából, a 
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. nyilvántartásából, valamint 
a vonatkozó régészeti és helytörténeti irodalom áttekintése alapján állítottuk össze. A 
lelőhelyek kis száma miatt potenciális régészeti érdekű területeket is megjelöltünk, melyeken 
nagy valószínűséggel található lelőhely, de ezek pontosítására terepbejárásra lesz szükség. 
Régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek 
Szigetcsép közigazgatási területén jelenleg 10 pontosan lokalizálható lelőhely található. Ezek 
mellett 3 lelőhely a szomszédos Tökölhöz tartozik, de területük átér a település közigazgatási 
határán. 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
1, 58522 – Tsz Föld 
1965-ben  a Kis-Duna melletti 0,44 hrsz-ú MTSz-földön diákok gaztalanítás közben 319 db 
XIII. sz-i friesachi dénárt találtak cserépedény töredékei között. Gedai István a lelőhely 
lokalizálása közben műszeres vizsgálattal újabb 3651 db dénárt talált 60 cm mélyen az edény 
többi részével együtt. Így egyértelművé vált, hogy a tatárjárás alatt elrejtett kincsről 
beszélhetünk. Pontos helye bizonytalan, térképi kiterjedése csak iránymutató. 
Forrás:  Jelentés éremleletről, Szigetcsép – Tsz föld, 1966. [MNM Rég. Ad. XX. 

253/1966. Ltsz.: 7889.] 
Irodalom:  Sz. Burger Alice (szerk.): Az 1965. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek 

I./20. 102. 
 Gedai, I.: A szigetcsépi friesachi dénárlelet. Numizmatikai Közlöny LXXIV-

LXXV. (1975-76) 27-36.  
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2, 41750 – MOL 1. lelőhely 
1999-ben a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros között új vezetéket terveztetett. Ennek 
nyomvonalát minden érintett megyében első lépésként terepbejárásokkal kutatták meg. A 
regisztrált lelőhelyet e keretében Simon László vezetésével a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának munkatársai járták le. A munka során a területen középkori településre utaló 
cserepeket találtak. Feltárás nem történt.  Pontos helye bizonytalan, térképi kiterjedése csak 
iránymutató. 
Forrás:  Régészeti lelőhelyek a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros termékvezeték 

Pest megyei szakaszán [Ferenczy Múzeum, Adattár] 
 

 
 
 
 
3, 58523 – Tangazdaság  
1974-ben Korek József és Ecsedy István a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában a Ráckevei-
Duna ággal párhuzamos É-D irányú löszhát elhordása során leletmentést végzett. A feltárás 
során késő rézkori (Baden – Kostolac-csoport) és kora-bronzkori (Harangedényes-kultúra) 
telepjelenségeket, hulladékgödröket, kemencéket, áldozati gödröket tártak fel. Pontos helye 
bizonytalan, térképi kiterjedése csak iránymutató. 
Forrás:  Ásatási dokumentáció, Szigetcsép–Tangazdaság 1974. [MNM Rég. Ad. XXIII. 

259/1974., Ltsz.: 10458.] 
Irodalom:  Korek, J. – Ecsedy, I.: Ausgrabungen am Fundort Szigetcsép–Tangazdaság. 

Folia Archeologica 27. (1974) 187-191. 
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4, 45835 – Szigetcsép I. Északkeleti Dunaparti Üdülősor (Szigetcsép 2.lh.) 
2004-ben a MOL Rt. a Százhalombatta-Tiszaújváros között ismét terméktávvezetéket 
tervezett, így újabb terepbejárásokat rendel t meg a PMMI-től. E során Kulcsár Valéria a 
területen szórványosan bronzkori edénytöredékeket talált. A beruházást megelőzően Gallina 
Zsolt megelőzően feltárást is végzett, ami során egy halomsíros kultúrába sorolható temető 
sírjait és a hozzá tartozó telep néhány hosszúházát ásták meg.  
Forrás:  Ásatási jelentés Százhalombatta-Tiszaújváros közötti MOL távvezeték Pest 

megyei szakasza. [KÖH 600/1409/2006] 
Irodalom: Régészeti kutatások Magyarországon 2006. Bp. 2007. 287-288. 
 
 
 
5, 45837 – Szigetcsép II. MOL Gázátadó állomás 
Az előző lelőhelynél említett projekt keretében végzett terepbejárás során talált lelőhely. A 
terepbejárást itt is Kulcsár Valéria végezte, őskori telepre utaló felszíni jelenségeket 
dokumentált. Feltárás nem történt. 
Forrás:  Örökségvédelmi hatástanulmány a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros 

(Pest megyei szakasz) új terméktávvezeték fektetéséhez [KÖH 600/2489/2004] 
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6, 92309 – Duna-part, Tököli-határ 
Balassa László Szigetújfalui lakos bejelentést tett a ráckevei Árpád Múzeumban arról, hogy 
2016. karácsonyát követően a Szigetcsép és Tököl közötti Duna-parton kirándult, amikor 
észlelte, hogy a löszfal szakadásával leletek kerültek a szárazon lévő Duna-mederbe, illetve 
objektumoknak tűnő foltok láthatóak a leszakadt falban. A terepre kiszállva megállapították a 
hatóság munkatársai, hogy a helyszín a korábban Szigetcsép, Duna-part, Tököli-határ néven 
bejelentett lelőhely északi része. A Duna vízállása a legkisebb mért vízszintet közelítette, így 
a meder part menti része járható volt. A partfalban méhkas alakú gödrök, valamint téglalap 
alakú, 4-5 méter hosszú mélyedések (valószínűleg házak) látszanak. Több jellegzetes 
edénytöredéket gyűjtöttünk, amelyek a kései bronzkorra, az Urnamezős kultúrára utalnak. 
Forrás:  Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-meder [KÖHÁT/105 (2017)] 

Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-part, Tököli-határ, 
[KÖHÁT/505 (2017)] 
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7, 92699 – Csépi-zátonytól északra  
A zátony jelenlegi északi végétől északra egy kő vízmű található a mederre merőlegesen. A 
vízmű felett folytatódik a zátony. A területen több kisebb őskori jellegű töredéket figyelt meg 
Tóth János Attila. Begyűjtött egy vékony falú, fekete, külső oldalán fényezett töredéket, egy 
nagyobb, tölcséresen kihajló peremű, kézzel formázott edény töredékét, a fül alatt szalagfül 
indítással, egy vékony, jól iszapolt, korongolt oldaltöredék és egy töredékes, vöröses-
rózsaszínes cseréppipa töredék (máz és díszítés nélkül). A területen Balassa László római 
érmeket talált. Az érmeket 2016 tavaszán szakértői vizsgálatra átadtuk Nagy Balázsnak, a 
Ferenczy Múzeum régész-numizmatikusának. Vizsgálata alapján az éremlelet összetartozik, 
és a markomann-háborúk kincseivel egykorú, így a Kr.u. 2. sz. közepére keltezhető. 
Forrás:  Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-meder [KÖHÁT/105 (2017)] 
 

 
 
 
 
8, 92701 – Csépi-zátony 1. 
A zátony meder felőli oldalán néhány őskori kerámiatöredéket gyűjtött Tóth János Attila, 
valamint egy kisebb halványzöld-fehér mázas töredéket. Két őskori töredék külső felszíne 
vöröses-barna, belseje fekete, egy harmadik kívül barna, belseje, törésfelülete fekete. A 
nagyobbik, rétegesre égetett töredék törésfelületeit nem koptatta el a víz, ami arra utal, hogy a 
közelben mosódott ki. 
Forrás:  Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-meder [KÖHÁT/105 (2017)] 
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9, 92703 – Csépi-zátony 2.  
A zátonyon Észak felé haladva a parti homokban egy fekete színű fa darabra lett Tóth János 
Attila figyelmes. A deszka egyik vége egyenesen levágott, itt 4 darab faszeg helyét találtunk, 
ebből kettőben a faszeg maradványa is benne van. Különösen érdekes az, hogy a deszka 
meder felőli széle L alakúra van faragva. Ez a megoldás a kiterjesztett monoxyl hajókra 
jellemző, amelyeknél így oldották meg a hajó aljnak és oldalának találkozását. A hajódarab 
egy egyenes záródású hajó jobb oldali végződése lehet. A hajó így orral folyásirányban 
helyezkedik el. Mivel a deszka ferdén van beágyazódva, elképzelhető, hogy az orr rész, illetve 
a bal oldal irányában további részletei megtalálhatóak az üledékben. A hajó végében, a deszka 
alatt vas darabot találtunk, amely nagyobb annál, hogy kimozdíthattunk volna. Építését 
tekintve a ráckevei hajóval, valamint a dunaföldvári hajómalommal mutat rokonságot. Az 
egyenes far-záródás a hajómalmokra is jellemző. A hajó környékét megvizsgálva két kézzel 
készült kerámiatöredéket találtunk. Mindkettő rétegesen égett, a vastagabbikban meszes 
zárványok figyelhetőek meg. Őskori jellegűek, valószínűleg nem tartoznak a hajóhoz, hanem 
egy part menti lelőhelyből mosódtak ki. 
Forrás:  Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-meder [KÖHÁT/105 (2017)] 

 
 
 
 
10, 92705 – Csépi-zátony 3. 
A fent leírt hajó maradványától mintegy 50 méterre a parttal párhuzamosan egy gerendát 
találtunk, egyik végén csapolással. A gerenda térségében erősen kopott, jól iszapolt vöröses-
rózsaszínes kerámiadarabokat talált Tóth János Attila a terepbejárás során. Ettől a területtől a 
zátony jelenlegi csúcsáig kisebb-nagyobb kerámiatöredékek folyamatosan előkerültek. A 
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kerámia között mázas bevonatú újkori cserepek, egy fehéres bevonatú, T profilú töredék 
(kihúzott perem, vagy tányér széle?), egy kívül foltosra égett, belső oldalán fekete, őskori 
jellegű nagyobb töredék és egy kopott, rózsaszínes szalagfül-töredék találhatóak. 
Forrás:  Jelentés helyszíni szemléről- Szigetcsép, Duna-meder [KÖHÁT/105 (2017)] 

 
 
 
 
11, 41754 – Tököl–MOL 1. lelőhely 
A 2004-es MOL Rt. által megrendelt terepbejárás során Kulcsár Valéria a területen egy 
bronzkori (vatya-kultúra) telepet lokalizált. A lelőhely D-i része átlóg Szigetcsép 
közigazgatási területére.  
Forrás:  Régészeti lelőhelyek a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros termékvezeték 

Pest megyei szakaszán [Ferenczy Múzeum, Adattár] 
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12, 41755 – Tököl–MOL 2. lelőhely 
Az 1999-es MOL Rt. által megrendelt terepbejárás során Simon László a területen egy 
bronzkori telepet lokalizált. A lelőhely D-i része átlóg Szigetcsép közigazgatási területére.  
Forrás:  Régészeti lelőhelyek a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros termékvezeték 

Pest megyei szakaszán [Ferenczy Múzeum, Adattár] 
 
 
 
13. 41757 – Tököl–MOL 3. lelőhely (u.a. 47066 – Tököl–Nagyduna-dűlő 2. ) 
A területen Barátság-kőolajvezeték mellett, a Duna-parttól mintegy 5 km-re ősori cserepek 
kerültek elő. A területen Kalicz Nándor 1975-ben mentőásatást végzett, ahol több korszak 
leletei kerültek elő (Baden, kora-bronzkor (Harangedényes-kultúra). Az ásatáson kiemelkedő 
jelentőségű az a gödörkomplexum, amiből 13 fej nélküli idol töredéke került elő.  
A területen 1999-ben a MOL Rt. megbízásából Simon László vezetésével újabb terepbejárást 
tartottak, minek eredményeként a lelőhely kiterjedése megnőtt. A lelőhely poligonjának D-i 
negyede átlóg Szigetcsép közigazgatási területére. 
Forrás:  Tököl, Dunapart. [MNM Rég. Ad. 225/1977. XXI.] 

Régészeti lelőhelyek a MOL Rt. Százhalombatta-Tiszaújváros termékvezeték 
Pest megyei szakaszán [Ferenczy Múzeum, Adattár] 

 
Irodalom:  Sz. Burger Alice (szerk.): AZ 1975. év régészeti kutatásai. Régészeti 

Füzetek I/29. 19-20. 

 
 
 
Régészeti érdekű területek 
 Általában ide tartoznak azok a határrészek, amik az emberi megtelepedésre ideális 
környezetet biztosítanak. Ezek közül a legfontosabbak a megélhetést biztosító környezet 
(folyamatos vízellátás, gazdálkodásra alkalmas terület) illetve esetleges külső támadás esetén 
a védhetőség. Ráckeve területét e nézőpontok szerint két típusra kell osztanunk: 1, a folyópart; 
2, belső, magasabban fekvő területek. 
1, Folyópart 
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 A Duna a szabályozása előtt több kisebb ágból állt illetve jelentős ártérrel rendelkezett. 
Itt az állandó vízszintemelkedések miatt vagy csak a nagyobb magaslatok, dombok vagy a 
szélén levő magaspart-i sáv lehet alkalmas a megtelepedésre. Ezek a következők: 
- Donner-vég Ny-i sávja 

- Hoterok határrész Ny-i sávja 

- Nagy-Földek D-i része 

2, Belső területeken 
 Itt főleg a környezetükből kimagasló magányos dombok illetve az egykor állandó 
vízfolyások magaspartjai jöhetnek szóba. Ezek elszórtan a település teljes területén 
megtalálhatók, önálló elnevezésük nincs.  
Ezeken a területeken nagyobb az esélye egykori megtelepedés nyomainak, de biztosan kizárni 
illetve kijelölni lelőhelyeket bizonyos területeken csak szisztematikus terepbejárás után lehet.  
 
Szigetcsép története a régészeti korokban 
 A kevés információnk miatt egyenlőre az első emberi megtelepedésre utaló nyomokat 
a területen a rézkor végére tehetjük. Nagy valószínűséggel – ahogy a Csepel-sziget többi 
részén már bizonyították a régészek – már a civilizáció hajnalán, a kőkorban megjelenhetett az 
ember a területen, mert a körülmények ideálisak voltak a megtelepedésre. A lakottság 
folyamatos lehetett, a rézkort követően a bronzkor teljes hosszában vannak leletek. Az Árpád-
korban tehetős emberek is élhettek itt, amit a kincslelet bizonyít. A megtelepedéssel 
párhuzamosan a Duna meghódításával is próbálkozhattak a kor emberei, de jelenleg az erre 
utaló első adat a középkor végére tehető.   
 
 
 
- A régészeti lelőhelyeken a TFK szerint beruházás, fejlesztés nem fog történni. 
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4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI és AZOK NYOMON KÖVETÉSE 
4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 
 
Szigetcsép település nem készíttet Integrált Településfejlesztési Stratégiát (IVS), ezért jelen 
dokumentum szolgál a jövőbeni fejlesztések alapjául. A Településfejlesztési Koncepcióban 
szereplő célok és feladatok megvalósítása érdekében a meglévő intézményrendszert kell 
összehangoltan működtetni. 
 
Az eszközök lehetnek: 

•  A fejlesztések megvalósulását segítő átlátható, támogató szabályozási környezet, helyi 
rendeletek. 

•  Új fejlesztés esetén településfejlesztési megállapodás a befektetővel, településrendezési 
szerződés megkötésével, amely önkormányzati partnerségen alapul.  Célszerű, ha az 
önkormányzat az egyes fejlesztőkkel mindig egyedileg köt településrendezési szerződést. 

•  Pályázatok 
•  Munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének elősegítése helyi adókedvezményekkel 
•  Fiatalok helyben maradásának ösztönzése (pl.: első lakáshoz jutási támogatás) 
•  Települési marketing tevékenység 
 
 
 
 
4.1. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére  
A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon 
követése, felülvizsgálata elsősorban a település érdeke. 
A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezetek figyelmét 
a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, 
hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben és a megfelelő 
eszközökkel történjenek. 
 
A monitoring számos komplex feladatot foglal magában: 

− Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, szükség esetén összhangba kell 
hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit 
− Évenként meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció célkitűzéseinek 
elérése érdekében. Eltérés esetén be kell avatkozni, módosítani kell az intézkedéseket. 
− Az elvégzett feladatok eredményeit ki kell értékelni, különösen a pályázati úton 
megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására 
− A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tíz évenként szükséges, a legfrissebb 
adatok, újabb információk, illetve a koncepció megvalósulási folyamataiból levonható 
következtetések alapján. 
 
A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a település polgárainak. A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a települési honlapon és a hirdetőtáblákon 
elhelyezett közlemények útján valósul meg. 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
 
Jogszabályok, segédletek 
•  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
•  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
•  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
•  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény 
•  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 
•  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

•  A 68/2018. (IV.9.) Korm. rend. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
 
 
 
 
Szakági dokumentumok, tanulmányok 
•  Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció (OFTK) 
•  Pest Megyei Területfejlesztési koncepció 2014-2030 
•  Szigetcsép 1998-as Településfejlesztési Koncepció 
•  Megalapozó Vizsgálat 
•  Településképi arculati kézikönyv 
•  Településképi rendelet 
 
 
 
 
Weboldalak 
•  www.szigetcsep.hu 
•  www.maps.google.hu 
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NYILATKOZAT 

 

 

Szigetcsép Települési Örökségvédelmi Hatástanulmányának 
Régészeti munkarésze 

 
 

A kulturális örökség védelemével kapcsolatos szabályokról szóló a 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet 14. melléklet 1.3.3 bekezdésének megfelelő tartalommal. 

 

 

 

Ez az örökségvédelmi vizsgálat régészeti munkarésze egy hatástanulmány részeként, 

Szigetcsép település számára, a Bau-UrbKft. megbízásából, a vonatkozó jogszabályok, 

különösen a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény, és a 68/2018. 

(IV.9.) Kormányrendelet, valamint az előbbiekkel összefüggésben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet vonatkozó részeinek előírásai szerint készült. 

 

A tanulmányhoz felhasználásra kerültek a történeti, régészeti szakirodalom, és 

különféle adatbázisok anyaga (Arcanum, Miniszterelnökség, Magyar Nemzeti Múzeum, 

területileg illetékes múzeumok adattárai). 

 

A hatástanulmány készítője egyúttal nyilatkozik arról, hogy a tanulmány készítéséhez 

szükséges képesítéssel, gyakorlattal és szakértői jogosultággal rendelkezik, szerepel a 

Miniszterelnökség által vezetett Régészeti és Műemléki szakértői névjegyzékben régész 

szakértőként. 

 

 

Budapest,2019. május 29. 

 
 

 

 
Farkas Zoltán  

régész, régész szakértő 
szakértői sz.: 8P65C7 
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