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1. BEVEZETÉS 

Szigetcsép a Csepel-sziget középső részén, a Duna és a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág között található. A település egyedi hangulatát fekvése adja. A 
Ráckevei(Soroksári)–Duna-ág parti rész kiterjedt üdülőterülete a település lakóterületéhez közeli elhelyezkedésű.  
Mindezek következtében e település arculatának alakulásában a lakó- és az üdülő közösségeknek nagy szerepük van. Épületeik, változatos utcái, terei sokaságában 
törekszenek a harmonikus településkép kialakítására a hagyományok megőrzésével, a települési szövet történetiségének megtartásával. 
 

A Településképi Arculati Kézikönyv abban próbál segítséget adni, hogy a települést lakó- és üdülőhelyül választók mit tehetnek az épített környezetük alakításával, 
hogy a településük vonzerejét megőrizzék, unokáik számára egy élhető települést hagyjanak örökül. 
Az arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató 
résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti 
el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 
 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezői 
szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek 
megismerése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást 
és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település 
története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért ha újabb 
szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy 
ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
A kézikönyv tartalmi követelményeit kormányrendelet rögzíti, és elfogadását, a 

lakosságot és az államigazgatási szerveket bevonó, részletesen szabályozott 

véleményezési eljárás előzi meg. A kézikönyv alapozza meg az önálló 

rendeletbe foglalandó településképi szabályokat. A településképi rendelet a 

helyi védelemre vonatkozó szabályok, a területi és egyedi építészeti 

településképi követelmények, valamint a reklámhordozókra vonatkozó 

előírások mellett tartalmazza a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai 

konzultáció, a településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés szabályait 

is. 
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2.SZIGETCSÉP RÖVID TÖRTÉNETE 

Szigetcsép határa már a rézkorban is lakott volt. A község első okleveles említését "Cséptelek" néven 1283-tól ismerjük. Korábban "Chepteluk" volt a falu neve. 1290-
ben a budavári apácák tulajdonába kerül a birtok. A beginák még a 15. században is a község birtokosai. A 150 éves török uralom pusztítása után a bécsi kormány 
elrendelte a vármegye nagy részének újratelepítését. A községbe - mely ekkor már "Csép" néven szerepel - 1706 táján rácokat telepítettek. Majd 1750 táján németek 
érkeztek Nürnberg és Württemberg környékéről, magukkal hozva szőlőtermesztési kultúrájukat is. 

            Szigetcsép térképe a 19. század második feléből 
(Harmadik katonai felmérés 1869-1887) 

Több alkalommal sújtotta természeti csapás a községet. Az 1838-as árvíz után 
telepednek le a lakosok a község mai területére, a Dunától távolabb. Ekkor már 
Szigetcsép néven szerepel. 1870-ben óriási tűzvész pusztított, leégett a falu nagy része. 
Az 1876-os árvíz idején a mai Fő utcán csónakkal közlekedtek. Ezután kezdik meg a 
védgát építését szegedi és bezdáni kubikusokkal. 1940-ben és '56-ban ismét kiöntött a 
Duna két ága, a Ráckevei-Duna felől egészen az udvarokig nyomult a víz. 

A dualizmusidején a falu fejlődése virágzásnak indult. Iskola, óvoda, malom, 
Hitelszövetkezet, Hangyaszövetkezet alakult. A községhez tartozik Szőlőtelep is. Az 
itteni királyi birtokon 1889-ben kezdték meg a szőlő telepítését. 

1914-ben az első világháború kitörésekor 500 férfi vonult be a községből, 58-an hősi 
halált haltak. A Tanácsköztársaság utáni román megszállástól a község sokat 
szenvedett. 

A második világháború idején a későbbi Csepel Autógyár helyén működő 
repülőgépgyár bombázásakor a falut is gyakran érte támadás. Ki és betelepítések miatt 
folyamatosan változott a falu népességének összetétele. 

A településfejlődésének folyamata a terület-felhasználás szerkezetében is 

megmutatkozik, melyben döntő szerepet játszott a belterületet átszelő – 51107-es 

számú közlekedési út.   
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 
 

MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 
 

Egy település településképi arculatának alakulásában, fontos szerepet töltenek be a múltból megmaradt épített örökségek, különösen azok melyek időközben 
országos vagy helyi védettséget kaptak. 

 

Szigetcsépen műemléki védettséget élvez a Görög Keleti Szerb 
Ortodox templom, amely 1768-ban épült. Tornya 1829-ből származik. 
Berendezései között a Mária-trónus copf stílusú, amely a 18. sz. 
második feléből való. 
A védett templom egyhajós, félkörívvel záródó szentélyű. Homlokzati 
síkban lévő tornya van és cserépfedésű nyeregteteje. A torony rizalit 
szerűen a főhomlokzatból kiugrik. Középen gyámos, kőkeretes, 
zárókövén rozettával ékes ajtó (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. A templom mellett a régi parókia teljesen 
felújított épülete és egy földbe vájt borospince. A déli homlokzaton 
keskeny toronyfeljáró és keretelt oldalbejárat (ajtószárnyakat 
kicserélték, de eredeti zár, kulcscímer), négy kőkeretes, szegmentíves, 
záróköves, könyöklőpárkányos ablak. Cirillbetűs emléktábla. Az északi 
oldalon nincs ablak. A szentély a hajóhoz képest alig ugrik be, kőkeretes 
ablaka tengelyben nyílik. Alatta vörös márvány síremlék, kereszttel. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

EGYÉB, TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

Avilai Szent Teréz katolikus templom 
Fő utca 67. 
1758-ban szentelték fel a Szent Teréz-
templomot, melyet Mária Terézia 
építtetett.Barokkfőoltára szépen faragott 
vörös márvány. Egy korábbi kutatás 
salzburgi munkának tartja. A templom 
mellett kialakított kert a falu egyik 
büszkesége.  
 
 
 
 
 
Református templom 
Szabadság utca 
Modern épület, az eredeti tető Erdélyből szállított fazsindelyes tető 
volt, amely 2015-ben sajnálatos módon leégett ezután került a jelenlegi 
tető a templomra. Legfelső részén üvegablakok biztosítják a fényt, a 
világosságot. Belseje egyszerű, figyelemre méltó a szószék fakazettás 
hátulja. A hatszögletű Úrasztala a csillagot jelképezi. Komlósi Péter 
esperes szentelte fel a templomot 2000. október 23-án.  

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

Iskolaépület 
Szabadság utca 1. 

1884-ben kezdődött az állami iskolai oktatás a mai Fő út 65-ben, egy lakóházban. Később 
felépítették az állami elemi iskola épületét a Szabadság u. 1-ben. Az iskolában összevont 
osztályokban folyt a tanítás. Kezdetben 1-4. és 5-6. osztályos bontásban. A második 
világháború idején a frontvonal itt tartózkodása alatt az iskolák tantermeiben katonákat,  
betegeket, állatokat helyeztek el.  
 
 
 

 
 
 
 

HÉV állomás épülete 
A HÉV Ráckevéig tartó teljes szakaszát 
1892-ben nyitották meg. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

EMLÉKMŰVEK SZIGETCSÉPEN 

Millenniumi emlékmű 
Szabadság utca 
A Millenniumi zászló átadásakor avatták fel, a református templom előtti téren. A három egyház (római katolikus,református és ortodox) kezdeményezésére a 
három egyház összefogását, összetartozását fejezi ki. 

Első világháborús emlékmű Fő utca 67. 
Szovjet hősi emlékmű Fő utca 
 

    Millenniumi emlékmű        Első világháborús emlékmű      Szovjet hősi emlékmű 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 

TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

A település belterületének településképi jellemzői: 

- a múltból eredendően sok helyütt megmaradt az utcafrontra történő építkezés 

(fésűs beépítés) 

- az épületek még ma is általában földszintesek, bár néhol már tetőtérbeépítéssel is 

találkozhatunk 

- a település őrzi építkezéseinek hagyományait, nem gyakori a telkeken hivalkodó, 

magas épület építése. 

- a lakóingatlanok előtti közterületet az ott lakók intenzív növénytelepítéssel látják el, 

melyet örömmel gondoznak is. 

 

 

 

    

 
 
 
 
    70 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
Szigetcsép területén könnyű felfedezni a 
legkorábban kialakult történeti településmag 
két utcáját és az erre ráépült halmazos falut, 
mert őrzi a korábbi beépítések emlékét, a 
telekszerkezet és az épületek ismerősen 
kedves ritmusát. Tegyünk most egy sétát a 
megőrzendő emlékek között annak a 
reményében, hogy az épületek ritmusa, a 
fésűs beépítésű szerkezet és a régi emlékeket 
őrző épülettípusok, vagy akár csak apró 
részletek nem vesznek el majd a későbbi idők 
során sem. 
 
Fésűs beépítés: 
„A rendelkezésre álló terület olyan beépítése, 
amelynél az egyes épületek között kisebb-
nagyobb közök vannak. A nagyjából hasonló 
tömegű épületek egyik rövid homlokzatukkal 
az utcavonalra, hossztengelyükkel pedig arra 
merőlegesen épülnek.” Kislexikon.hu 
 
Minden olyan tulajdonosi erőfeszítés, 
hozzáállás dicséretes, amely ezeknek az 
értékeknek a megőrzésére törekszik, akár a 
kétablakos utcafronti homlokzat 
visszaállításával, akár a fésűs beépítés 
megtartásával. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
Szigetcsép a Nagy Duna és a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág közrefogásában fekszik, a vizes élőhelyek – különösen a Kis-Duna és mellékvizei, szigetei - Szigetcsép 
természeti értékei sorában meghatározóak, az országos ökológiai hálózat részét képezik, Natura 2000 területként nemzetközi védelemben is részesülnek. 

 

RÁCKEVEI(SOROKSÁRI)-DUNA-ÁG (KIS-DUNA) 

A jelenlegi formáját a folyószabályozás következtében 

elnyert állóvízi jellegű vízfolyás a jelentős terhelés 

ellenére is még természetközeli megjelenésű. A 

sekélyvízű részeken létrejött szigetek, kiterjedt nádas 

felületek, a vízparti szegélyeket kirajzoló bokorfüzesek, 

fűz-nyár ligetek a csendes, nyílt víztükörrel szép tájképi 

együttest képeznek. 

CSUPICS-SZIGET (NAGYSZIGET) ÉS HOLTÁG 

A Csupics-sziget és mellékága az RSD talán legváltozatosabb, természeti értékekben 

leggazdagabb területe. Kiemelkedő természeti értéke az úszóláp. A láptó, úszóláp, láprét, 

rekettyés, láperdő szukcessziós sor közül itt szinte valamennyi megtalálható. Létrejötte a 

Szigetcsépi holtág (Bobonkov-szakadék) kialakulásával függ össze. A vízmosásból kiülepedő 

hordalék szinte teljesen körbevette a Csupics-szigetet, elzárva a csépi mellékágat, és harmadára 

szűkítve a főág szélességét. Ezen a hordalékban gazdag területen alakult ki a ma védelem alatt 

álló terület, mely a Dunavarsány, Szigetszentmiklós és Taksony térségében található 

úszólápokkal együtt Európa második legnagyobb kiterjedésű ingólápos területe.A vízminőség 

javításában is jelentős szerepet játszó, mocsári, illetve vízparti növények alkotta úszólápok 

számos ritka, védett növény- (tőzegmoha fajok, hússzínű ujjaskosbor, mocsári nőszőfű, 

tőzegpáfrány, sárga tavirózsa) és állatfajnak (törpegém, pettyes vízicsibe, récék, bölömbika, 

vöcsök, haris, réti csík, vágócsík, mocsári teknős, vízicickány, vidra stb.) adnak otthont. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

 

SZIGETCSÉPI HOLTÁG (BOBONKOV-SZAKADÉK) 

A Szigetcsépi holtág, melyet a népnyelv Bobonkov-
szakadéknak is hív, a településtől északra található, 
Magyarország legnagyobb árvízi emlékhelyének is 
tekinthető.  

A 2300 m hosszúságú, 20-80 m szélességű 1,0-2,5 m 
mélységű vízterület az 1876-os jeges árvíz idején 
alakult ki. A Tököl alatt lévő „Busszista” tónál 
bekövetkező töltésszakadás következtében az átfolyó 
jeges áradat teljesen letarolta a Csepel-sziget középső 
részét, s ahol a Csepel-szigeten átzúduló víz először 
érte el a Ráckevei ágat, ott alakult ki a vízmosás. A 
vízterületet az 5101 sz. út keresztezi, a két rész 
közötti kapcsolatot csőáteresz biztosítja.  

A két rész közül természetvédelmi szempontból a 
Feneketlen-tónak is nevezett nyugati szakasz 
emelendő ki, mely még őrzi a hajdan kialakult szurdok 
jegyeit, bár az idők során meredek partfala 
lankásabbá vált. Az árok nagy részét sűrű nádas 
borítja, mely számtalan madárnak és vadnak nyújt 
menedéket. 

A Ráckevei(Soroksári)-Duna felőli ágat a ’80-as évek végén kotorták, már nem az eredeti állapotokat mutatja, üdülőépületekkel sűrűn beépült, itt található a 
település strandja is. A szigetcsépi szurdok torkolata viszont, kiterjedt nádas felületeivel, itt-ott megcsillanó, lassan áramló víztükrével és gazdag madárvilágával 
páratlan természeti értékű és szépségű. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

 NAGY DUNA 

A település nyugati közigazgatási határán húzódik Európa és 
Magyarország kék szalagja, a Duna. A folyót kísérő egykori 
gazdag vízi világ a XIX. századi folyószabályozás 
következtében a vízparti részekre szorult vissza, jellemzően 
már csak keskeny galériaerdő jelzi a folyó útját. 

 

 

Szigetcsép térségében a füzek és nyárak alkotta zöld szegély kiszélesedik. A buja növényzet 
vadregényes tájat rejt, a Szigetcsépi zátony növényekben és állatokban gazdag világát. Az egykori 
sziget értékes színfoltja a Dunának, mely árterével a magyarországi ökológiai hálózat része, 
Natura 2000 területként továbbá nemzetközi védelemben is részesül. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

 

TÖRTÉNELMI BORVIDÉKI SZŐLŐTERÜLETEK 

Szigetcsép térségében táji értéket jelentenek a 
nagy múltra visszatekintő szőlőterületek. A 
Csepel-szigeten szőlőműveléssel már 
évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztak, melyről az 
1569-es szőlőadó-feljegyzések tanúskodnak. A 
szőlőművelés elterjedésében nagy szerepe volt 
az 1750 táján betelepített németeknek, akik 
magukkal hozták szőlőtermesztési kultúrájukat 
is. A település déli határában fekvő, ma is 
szőlőműveléssel hasznosított Szőlőtelepen 1889-
ben kezdték meg a szőlőtelepítést. 

Szigetcsép borvidéki település, a környező 
településekkel – Szigetújfalu, Szigetszentmárton, 
Tököl, Ráckeve - együtt Magyarország 
legnagyobb területi kiterjedésű borvidékének, a 
Kunsági Borvidéknek a része, azon belül a 
Dunamenti körzethez tartozik. A Duna évezredes 
hordalékán kialakult sajátos talajviszonyoknak és 
a terület kedvező mikroklímájának köszönhetően 
alakulnak ki a szigetcsépi borokra jellemző íz- és 
zamatanyagok. A településen több Pincészet is 
működik, melyek díjnyertes boraikkal hívják fel e 
vidékre a figyelmet. 



 
 

15 

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMEZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 

Településképi arculati jellemzők tekintetében Szigetcsép belterületén 5, külterületén is 5 eltérő karakterű területrész határolható le. A belterület legnagyobb része 

többnyire beépített lakóterület. Szigetcsép egyutcás településként alakult ki, a település fejlődésével néhány párhuzamos és merőleges utca keletkezett. Ennek 

értelmében ezek az utcák – Fő utca, Szabadság utca, Petőfi utca, Ady Endre utca, Arany János utca, Jókai utca és Váci Mihály utca – alapvetően meghatározták a 

település jelenlegi szerkezetét. A történelmi településmagot lazább beépítésű kertvárosias lakóterület tömbjei veszik körbe, amelyek már a 20. században jöttek 

létre, beépítésük a mai napig folyamatos. Legújabb lakóterület fejlesztési terület északon alakult ki. Az RSD melletti területek településképi arculatát a hétvégi-házas 

üdülők adják. 
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 4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSMAG 

A történelmi településmag az egykori egyutcás település egésze, 
a mai Fő utca és a hozzá kapcsolódó halmazos településrész. A 
falusias utcaképhez helyenként az utcavonalra épített kerítések 
is hozzájárulnak, melyek megtartása javasolt. 

A Fő utca, Szabadság utca, Táncsics Mihály utca, Akácfa, Ady 
Endre és Tűzoltó utcák tartoznak egybe, ezek az utcák és telkeik 
őrzik a legrégebben kialakult településmag emlékét. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

HAGYOMÁNYOS KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 

A hagyományos kertvárosias lakóterület tömbjei a 19. század végétől, valamint a 20. 
században jöttek létre, a belterület déli és nyugati területén a szőlő- és gyümölcstermesztés 
felhagyását követően. 
E területeken az épületek tömegformálása eltérő, a század évtizedeire jellemző építészeti 
stílusokat követik. A század elejétől a helybéliek a polgárosodás jegyeit követően szívesen 
építettek manzárd-tetős épületeket, helyenként kisebb toronykialakítással is találkozhatunk. 

 
 

 

Ezen időszakban 1-3 méteres előkerttel épültek az épületek. Az előkertek, valamint az azonos 
tetőgerinc/tetőcsúcs magasság kialakításával egységes utcakép alakult ki a földszintes 
beépítés következtében. 
Az 1941. után kialakított lakótömbök szabályos utca hálózattal, telekstruktúrával kerületek 
kialakításra, az új épületek előkerttel létesültek, a hagyományok szerint többnyire 
oldalhatáron álló beépítéssel. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

A településen 1960-70-es években a sátortetős családi házak, az 1980-as 

évektől a tetőtér-beépítéses nyeregtetős épületek jelentek meg. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

2000. ÉV UTÁN ÉPÜLŐ LAKÓTERÜLET 

Szigetcsép belterületének északi részén kijelölt lakóterület-bővitési terület 2000. év után 
kezdett kiépülni. Az itt kijelölt telkek már kisebbek, mint az elmúlt évtizedekben, 
gondozásuk így egyszerűbb. Az épületek tömegformálása igazodik a településen már 
kialakultakhoz, követi a földszintes kialakítást, de a tetőterek már általában beépítéssel 
készülnek, az épületek többnyire szabadon állóak. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

ÜDÜLŐTERÜLET 

 
Szigetcsép keleti oldalán húzódó üdülőterület a 
Ráckevei(Soroksári)-Duna-ághoz tartozó hétvégi 
telkek kiosztásával és beépülésével alakultak ki. 
A kialakított telkek jellemzően a Duna-partig 
húzódnak, az így létrejövő saját célra használt 
vízparti szakaszt hozva létre. Közösségi 
vízhasználat a szabad strand területén van csak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 

4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

TANGAZDASÁG LAKÓTERÜLETE 

Szigetcsép külterületének déli részén a Kunsági Borvidékhez tartozóan 

szőlőművelés alakult ki. Az ehhez tartozó szőlőművelést szolgáló, valamint 

feldolgozó épületeken kívül lakóépületek telepítése kezdődött el egykor. 

Ennek emlékét őrzik máig a Szőlőtelep házai. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

GAZDASÁGI TERÜLET 

Szigetcsép belterületéhez déli irányból kapcsolódva bújik meg a Fő út mindkét oldalán, de 

attól távolabb és többnyire növényzettől védetten Szigetcsép gazdasági területe,  

amelyen többféle tevékenység 

zajlik, példaként gumiipari 

termékgyártás és tojásfeldolgozást 

említenénk. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

RSD ÉS HOLTÁGAI DUNA ÉS ÁRTERE 

A Dunát széles árterület kíséri.  Ennek nagy része már művelésbe vont terület, 
szántó vagy telepített erdő, a vízfolyást csak keskeny természetközeli 
galériaerdő szegélyezi. A védőgát szerepét betöltő 5101. j. út K-i oldalán 
sorakozó vízműkutak térségében a táj hasonló megjelenésű, azonos karakterbe 
sorolható. Az erdő-gyep-ligetek-szántó váltakozásából álló terület tájképi 
szempontból meghatározó. A Dunaparti terület használata vízminőség-védelmi 
szempontból erősen korlátozott, látogatottsága így csekély mértékű. 

 

 

 

 

 
A település közigazgatási területének keleti határát képező Ráckevei-(Soroksári)-
Duna-ág és annak holtágai a település arculatának meghatározó, tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területe. A természeti értékekben bővelkedő, 
páratlan szépségű vizes élőhely olyan természeti tőke, melyet a település az 
üdülés, idegenforgalom és rekreáció számára hasznosít. Megjelenésére, 
arculatára a part menti beépítések hatást gyakorolnak. 
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4.ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK SZIGETCSÉPEN 

SZŐLŐTERMESZTÉSSEL HASZNOSÍTOTT TÉRSÉG  NAGYTÁBLÁS MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 

 
A külterület további részét nagytáblás – jellemzően szántó művelésű – 
mezőgazdasági területek borítják, melyek egyhangúságát csak helyenként töri 
meg egy-egy facsoport, erdőfolt. A térség alapvetően beépítetlen jellegű, a 
Szigetszentmárton felé eső részen azonban a mezőgazdasági táblák között 
felbukkan egy-egy gazdasági épület, épületegyüttes, melyek egykoron a 
mezőgazdasági termelőszövetkezethez, vagy a Kertészeti Egyetem Szigetcsépi 
Tangazdaságához tartoztak. 

 

 

A külterületen belül sajátos karaktert képviselnek a Szigetszentmárton és 
Szigetújfalu felé elterülő nagytáblás szőlőterületek. A szőlőművelésnek 
kedvez a napsütéses órák magas száma és a két folyó – Nagy Duna és a 
Ráckevei-Duna-ág - okozta párás klíma. A szőlőterületek nagy múltra 
tekintenek vissza, a település arculatához hozzátartoznak, ezt tükrözi a 
település szőlőtőkét is ábrázoló címere. Szigetcsép borvidéki település, a 
Kunsági borvidék Dunamenti körzetének része. A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területrészen a közelmúltban meglévő 
épület felújításával, bővítésével hangulatos borház létesült. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
 

A település múltbéli településképi arculatának megőrzése igen fontos, melyet javasolunk továbbra is megvédeni. Nem célszerű a beépítések jellegét megváltoztatni, 
a zöld település jelleget meg kell őrizni, az új beépítésű részeken a közterületek fásítását/növénytelepítéseit elő kell írni. 

5.ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG  

TEREPALAKÍTÁS, TELEPÍTÉS 
A település területe sík, ezért a telkeken a természetes terep megváltoztatása nem szükséges és nem is javasolt. 
A történeti településmag területén a fésűs beépítés hagyományait követően az utcavonalra telepített jellemzően oromfalas, azonos tömegű, házak adják az utcakép 

ritmusát. Sok ház előkert nélküli, az utcavonalon áll. Ezt a kialakult utcaképet javasolt megtartani. Új építészeti megoldások esetén javasolt megtalálni a megfelelő 

összhangot a régi és új között. Ezeken a területen javasolt az új épületek előkert nélküli építése, hogy az oromfalas épülettömeggel illeszkedjenek az utcaképbe.  
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ÉPÜLETMAGASSÁG 

A település lakóterületein a helyi előírás szerint 
az épületmagasság 5 méter. 
A harmonikus utcakép kialakításhoz azonos 
magasságú épülethomlokzatok kialakítása 
szükséges. 
Az új, vagy az átalakított épületek magassága a 
meglévő/szomszédos épületekhez, az 
utcaképhez igazodó legyen. 
Az épületek korábban földszintesek voltak, ma 
már a tetőterek beépítése is megszokott. 

  
 
TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA, 
A történeti településmagban a hagyományos tetőhajlásszög legfeljebb 45

o
 lehet. Az építészeti hagyományok mellett ez a legmeghatározóbb építészeti karakter, 

melyhez javasolt igazodni. A meglévő épületek közé épülő új házak hasonló tetőhajlásszöggel épüljenek, mert a túl magas, illetve alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek a történeti településrész utcaképébe. Meglévő épület bővítése, átalakítása esetében a tetőforma utcára merőleges nyeregtető 
vagy az utcára csonkakontyolt legyen, az utcai homlokzat oromfalassá átalakítása javasolt. 
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK 

 
A homlokzatokon természetes színeket (fehér, tört 

fehér, pasztell földszíneket), valamint természetes 

építőanyagokat alkalmazzunk. 

A tetőhéjalás terrakotta vörös, sík égetett cserép, 

vagy beton legyen. Műanyag hullámlemez, 

aluminium trapéz lemez, hullámpala, erős színek 

használatát javasolt kerülni. 

 

 

 
 
KERÍTÉS 
A településmag területén az oszlopos kerítések áttört részekkel, helyenként az áttört drótfonatos kerítések a leggyakoribbak. A falszerű áttörés nélküli kerítések nem 
elfogadhatóak, akadályozzák a kertek átszellőzését.  
A településrész azon részén, ahol zárt, falazott kerítés épült, őrizzük meg, átépítésük vagy új építése esetén alkalmazzuk a kerítés építés modern eszközeit. 
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

HAGYOMÁNYOS KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 

E lakóterület tömbjei a 19. század végétől, valamint a 20. században jöttek létre. Épületállománya igen heterogén, kiforrott építészeti karakterrel nem rendelkezik. Az 
épületek többnyire földszintesek. Így tömegformájukkal beilleszkednek a már kialakult utcaképbe, az utcában kialakult építési vonalhoz alkalmazkodnak. Új épület 
építése, vagy a meglévő épület felújítása során javasolt a meglévő beépítéshez alkalmazkodni. 
 
 
TELEPÍTÉS, TELEKBEÉPÍTÉS 
 
 
A hagyományokhoz igazodva az épületek általában 
az északi oldalhatáron állnak, az épületek az utcai 
homlokvonaltól 3-5 méterre vannak. Az utcaképet az 
előkertek és a házak előtti növényzet határozza meg. 
Az új épületek telepítése akkor megfelelő, ha azok 
illeszkednek az utcában álló házakhoz, se előrébb, se 
hátrább nem állnak, a tetőgerinc magassága azonos, 
az utcai homlokzat oromfalas. 
 

  
 
ÉPÜLETMAGASSÁG 
 
E terület lakóépületei közel 
azonos magasságúak, a 
régebbiek földszintesek, az 
újabb építésűek már 
tetőtérbeépítéssel épültek. 
Az új épületek magassága 
se térjen el a környező 
épületektől.  

 



 
 

29 

5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 

TETŐFORMA 

 

 
 
 
 

 

 
A lakóházak tetőformája egyszerű, általában az utca 
vonalára merőleges nyeregtető a jellemző. Ez a 
tetőforma helyenként az utcához közel eső részén az 
utcával párhuzamos keresztirányú tetővel került 
kialakításra. 
Az utcai homlokzat vagy oromfalas, vagy szélesebb, 
ereszvonalas homlokzattal néz az utcára. 
A század elején a polgárosodás jegyeit követve szívesen 
építettek manzárd tetős épületeket.  
Az 1960-as években épültek az egyszerűbb sátortetős 
házak. 
Az új épületek illeszkedjenek a környezethez, általában 
oromfalas, nyeregtetős, az utca homlokvonalára 
merőleges tetőgerinccel épüljenek. 
Az utcaképbe nem illő összetett formák építése nem 
ajánlott.  
A tetőhajlás szöge legfeljebb 45 fok lehet. 
Lapos tetős épület nem létesíthető. 
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
 
 
Igyekezzünk a környezethez való illeszkedés 
érdekében fehér, tört fehér, pasztell földszíneket, a 
tégla és terrakotta vörös színeket és a természetes 
építőanyagokat használni. Ne alkalmazzunk élénk és 
sötét színeket. 
Az épületek magastetős fedésére az égetett agyag 
tetőcserép használata javasolt. 
 
 

  

 
 
KERÍTÉS 
 
Az utcakép alakításában fontos 
szerepe van a kerítésnek, így 
ügyeljünk arra, hogy a kerítés és 
az épület anyag- és 
színhasználata összhangban 
legyen, áttört kerítést építsünk, 
a bejárati kapu minden esetben 
áttört legyen. A falszerű áttörés 
nélküli kerítések nem 
elfogadhatóak, akadályozzák a 
kertek átszellőzését.  
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

2000. ÉV UTÁN ÉPÜLŐ LAKÓTERÜLET 

TELEPÍTÉS, TELEKBEÉPÍTÉSE 
 
 
Az ezredforduló után épült lakóterület területén 
megfelelő szélességű utak kerültek kialakításra, a 
lakótelkek kisebbek, mint a település más részén. A 
családi házak telepítése szabadon álló, a telken belüli 
elhelyezkedése általában az utcára merőleges 
rendszerű. 
 

 
 

 
ÉPÜLETMAGASSÁG 
 
 
A település családi házas övezeteiben az épületek 
magassága közel azonos. 
Az új épületeknek hasonló magassággal kell 
épülniük, mint ami a környezetükben jellemző. 
A túl magas épületek nem illeszkednek a 
településképbe. 
  

 



 
 

32 

5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TETŐFORMA 
A lakóházak tetőformája egyszerű, általában az utca 
vonalára merőleges nyeregtető a jellemző. Ez a 
tetőforma helyenként az utcához közel eső részén az 
utcával párhuzamos keresztirányú tetővel került 
kialakításra. 
Az utcai homlokzat vagy oromfalas, vagy szélesebb, 
ereszvonalas homlokzattal néz az utcára. 
Tetőtérbeépítés esetén tetősík ablakok elhelyezése 
javasolt. 
Az új épületek illeszkedjenek a környezethez. 
Az utcaképbe nem illő összetett formák építése nem 
ajánlott.  
A tetőhajlás szöge legfeljebb 45 fok lehet. 
Lapos tetős épület nem létesíthető. 

  

 
 
ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
 
A környezethez való illeszkedés érdekében fehér, 
tört fehér, pasztell földszíneket, tégla és terrakotta 
vörös színeket és természetes építőanyagokat 
javasolunk használni. Ne alkalmazzunk élénk és 
sötét színeket, se a homlokzatokon, se 
tetőhéjalásként. 
Az épületek magastetős fedésére az égetett agyag 
tetőcserép használata javasolt. 
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

KERÍTÉS 
 
 
Az oszlopos kerítések áttört 
részekkel a leggyakoribbak. A 
falszerű áttörés nélküli kerítések 
nem elfogadhatóak, akadályozzák a 
kertek átszellőzését.  
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

ÜDÜLŐTERÜLET 

TELEPÍTÉS, TELEKBEÉPÍTÉSE 
 
 
Az üdülőterület hétvégi házai beépítése szabadon 
álló beépítés, a telken belüli elhelyezkedése 
általában az utcára merőleges rendszerű.  
Földszint+tetőtérbeépítéssel készülnek, az új építésű 
hétvégi házak sok helyütt családi házként 
funkcionálnak. 
 

  
 
 
ÉPÜLETMAGASSÁG 
 
 
A település üdülő házas övezeteiben az épületek 
magassága a település lakóterületéhez hasonlóan 
közel azonos. 
Az új épületeknek hasonló magassággal kell 
épülniük, mint ami a környezetükben jellemző. 
A túl magas épületek nem illeszkednek a 
településképbe. 
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5.AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TETŐFORMA 
A hétvégi házak tetőformája egyszerű, általában az utca vonalára 
merőleges nyeregtető a jellemző.  
Az utcai homlokzat vagy oromfalas, vagy szélesebb, ereszvonalas 
homlokzattal néz az utcára. 
Az új épületek illeszkedjenek a környezethez. 
Az utcaképbe nem illő összetett formák építése nem ajánlott.  
A tetőhajlás szöge legfeljebb 45 fok lehet. 

  

 

ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
A környezethez való illeszkedés érdekében fehér, tört fehér, 
pasztell földszíneket, tégla és terrakotta vörös színeket és 
természetes építőanyagokat javasolunk használni. Ne alkalmazzunk 
élénk és sötét színeket, se a homlokzatokon, se tetőhéjalásként. 
Az épületek magastetős fedésére az égetett agyag tetőcserép 
használata javasolt. 
 

  

 
KERÍTÉS 
Az áttört drótfonatos és az oszlopos kerítések áttört részekkel a leggyakoribbak. A falszerű áttörés nélküli kerítések nem elfogadhatóak, akadályozzák a kertek 
átszellőzését.  
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GAZDASÁGI TERÜLET 
TELEPÍTÉS, TELEK BEÉPÍTÉSE 
A gazdasági terület épületei szabadonállóak, a kialakult 
állapotnak vizuális és funkcionális okai vannak. A 
gazdasági terület épületeinek feltárása a terület előtti 
közútról, telken belül pedig a belső úthálózatról 
történik. A tetőhajlásszöge legfeljebb 45

0
 lehet. 

TEREPRENDEZÉS 
A gazdasági területek a külterületen a belterület déli 
részéhez kapcsolódóan helyezkednek el. A területek 
elhelyezkedése közel sík területen vannak, ennek 
megváltoztatása nem indokolt. 
ÉPÜLETFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT 
A beépítés a gazdasági területen már kialakult. A kirívó 
színek alkalmazása mind a falak, mind a tetőhéjalás 
esetében kerülendő.  
NÖVÉNYALKALMAZÁS 
Az épületek közötti és a telekhatárok mentén 
elhelyezett növények segítik a terület takarását a 
lakóterület felől. A megfelelő arányú, mennyiségű 
növényzet segít a gazdasági épületek dominanciáját 
csökkenteni. 

 

KERÍTÉS 
Az áttört és az épített lábazatos kerítés 
az elfogadható vizuálisan. A 
legoptimálisabb megoldás a kerítés 
menti élősövény kialakítása lenne. 
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  TANGAZDASÁG LAKÓTERÜLETE 
TELEPÍTÉS, TELEK BEÉPÍTÉSE, TETŐFORMA 
A tangazdaság épületei ikres vagy sorházas 
beépítéssel kerületek kialakításra. Az épületek 
általában földszintesek, de néhol a tetőtér 
beépítésre került. A házak tetőformája 
egyszerű, az uca vonalával párhuzamos 
nyeregtető. A terület közel sík, 
megváltoztatása nem indokolt. A 
tetőhajlásszöge legfeljebb 45

0
 lehet. 

ÉPÜLETFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT 
A beépítés a területen már kialakult. A kirívó 
színek alkalmazása mind a falak, mind a 
tetőhéjalás esetében kerülendő.  
NÖVÉNYALKALMAZÁS 
Az épületek közötti és a telekhatárok mentén 

elhelyezett növények segítik a terület 

beillesztését a tájba. A megfelelő arányú, 

mennyiségű növényzet továbbá a lakóterületek 

számára is védelmet jelent. 

  

KERÍTÉS 
Az áttört és az épített lábazatos kerítés 
az elfogadható vizuálisan. A 
legoptimálisabb megoldás a kerítés 
menti élősövény kialakítása lenne. A 
falszerű áttörés nélküli kerítések nem 
elfogadhatók, akadályozzák a kertek 
átszellőzését. 
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DUNA ÉS ÁRTERE  

A Nagy Duna melletti, az 5101 j. Tököl-Szigetújfalu út két oldalán elterülő területsáv erdős-ligetes jellegével, változatos tájhasználatával tájképvédelmi szempontból 
értékes, meghatározó terület. 

 

MŰVELÉS 

A terület ökológiai folyosó szerepének, kondicionáló és tájképvédelmi jelentőségének védelme miatt a kialakult tájjelleg, illetve a természeti értékek megóvására kell 
törekedni. Az erdők, gyepterületek aránya megtartandó, tájhasználat változás csak a természetes állapothoz közelítés érdekében történjen. Erdőfelújításnál a 
területen természetesen előforduló növénytársulások (puhafa- és keményfaligetek) fafajai alkalmazandók és a természetközeli erdőművelési módokat ajánlott 
előnyben részesíteni. Az adventív növények (pl: bálványfa, zöld juhar, gyalogakác, magas aranyvessző, kései meggy) visszaszorítására kell törekedni. 

ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE 

Ezen tájrészleten az árvízvédelmi és vízminőség-védelmi célok helyezendők előtérbe, ennek megfelelően a folyó árterén épület és építmény elhelyezése nem 
kívánatos, valamint az Országos Területrendezési Terv alapján a Nagyvízi meder övezetébe tartozik, ezért új beépítésre szánt terület sem jelölhető ki. A tájkép és 
tájjelleg védelme érdekében, valamint vízbázis-védelmi szempontból a tájrészlet árterületen kívüli részének beépítetlen jellege is megőrzendő.   
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RÁCKEVEI(SOROKSÁRI)-DUNA-ÁG ÉS HOLTÁGAI  
A település keleti határát képező Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág a település arculata, a településnek otthont adó táj jellege szempontjából a külterület 
legmeghatározóbb, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe. Az RSD kedvező természeti adottságai, zsilipekkel szabályozható vízforgalma számos 
vízgazdálkodási feladat (öntözés, árvíz- és belvízvédelem) és rekreációs igény (üdülés, vízisportolás, horgászás, fürdőzés) kielégítését teszi lehetővé. 

A terület vonzereje a vízfelületek szemet-lelket gyönyörködtető nyugtató hatásában rejlik, 
mely hatást csak akkor éri el, ha az természetes szépségében mutatkozik meg. Ennek 
érdekében hagyni kell érvényesülni a természetes folyamatokat, melynek révén tájba simulnak 
a mesterséges alakzatok is. 

  

A vízi és vízparti vegetáció hozzátartozik a vízfolyás természetes 
képéhez, egyúttal elősegíti a vízminőség védelmét és az 
állatvilágnak, ezen belül is a gazdag madárvilágnak táplálkozó és 
búvóhelyet biztosít. Éppen ezért nem megengedhető a 
vízinövényzet irtása, a mederbetöltések, partfeltöltések szigorúan 
megakadályozandók.  

Annak érdekében, hogy e természeti érték 
kínálta hasznosítási lehetőségekkel unokáink is 
élni tudjanak, a természetes és mesterséges 
elemek közötti érzékeny egyensúlyt fenn kell 
tartani. 
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ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
Az üdülőterületek térségében a vízparti sávban semmilyen kerti építmény, állandó jellegű kerti berendezés – különösen kerítés, kerti pavilon, épített tűzrakó burkolt 
pihenők, teraszok – elhelyezése, kialakítása nem kívánatos. A terepszintek áthidalására szolgáló létesítmények tájba illő módon létesíthetők, művi jellege miatt nem 
támogatható támfalak alkalmazása. 
A vizekben elhelyezett víziállások (stégek) kialakítására vonatkozóan a mederhasználati, illetve raszterbérleti szerződések, valamint a vonatkozó jogszabályok 
tartalmaznak előírásokat. Javasoljuk az egyedi kialakítású stégek helyet közösségi stégek létrehozását, ezáltal a nádas felületek túlzott felszabdalása 
megakadályozható. 

NÖVÉNYALKALMAZÁS 
A vízparti sávban elsősorban a természetes folyamatoknak kell 
érvényt szerezni, ezért a természetes úton megtelepedő, 
megújuló növényzet megőrzésére, védelmére kell törekedni. A 
nád vágása ellenőrzött keretek között történhet. 

  

A növényzet gazdagítása érdekében a vízparti 
sávban tájképvédelmi szempontból díszítő 
jelleggel is csak honos fa- és cserjefajok ültetése 
támogatható. Növénytelepítés során a vízi-
vízparti környezetre jellemző bokorfüzesek és 
puhafás ligeterdők állományalkotói fajaiból, a 
magasabb térszíneken, üdülőingatlanok 
területén a keményfás ligeterdők fafajaiból 
válasszunk.  

Kerülendő a tájba nem illő tű- és lomblevelű 
örökzöldek alkalmazása. Szükséges továbbá 
az erősen terjedő, a honos növényeket 
kiszorító tájidegen növényfajok, különösen a 
selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, 
fehér akác, bálványfa terjedésének 
megállítása, állományaik csökkentése. 
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SZŐLŐTERMESZTÉSSEL HASZNOSÍTOTT TÉRSÉG  NAGYTÁBLÁS MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG 

 A tájkép védelme érdekében a település ezen részén is a beépítetlen külterületi 
jelleg megőrzése a kívánatos, a településrendezés eszközeivel biztosítandó a 
tájhasználati hagyományokat figyelmen kívül hagyó túl sűrű beépítések 
elkerülése. A nagytáblás síkvidéki szántók tájképi egyhangúságának mérséklése 
érdekében javasolt a mezsgyehatárok mentén fasorok, mezővédő erdősávok 
kialakítása, mely a tájkép, településkép gazdagítása mellett egyben a talaj 
szélerózió elleni védelme szempontjából is előnyös. A tájkarakter védelme miatt 
erdősávok, fasorok telepítésekor a térségben honos fafajok alkalmazása ajánlott. 

 

 

Szigetcsép területén a táj képéhez a szőlők évszázadok óta hozzátartoznak, a 
tájképet gazdagítják. A borvidéki település arculatában jelentős szerepet 
játszó szőlőterületek védelme érdekében a területen csak a 
szőlőtermesztéshez szükségessé váló gazdasági épületek - pince, borház, 
feldolgozó épület - elhelyezése ajánlott. Ezek kialakítására vonatkozóan a 
település már rendelkezik jó példákkal. 
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A KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉRE, KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

A település arculatát a táj, amely körülveszi és a benne megjelenő épületek és építmények is befolyásolják. Az elhelyezésre kerülő épületek az építészeti 

hagyományok figyelembe vételével létesítendők. A helykiválasztásánál kiemelt figyelemmel kell lenni a tájképi változásokra, a település főbb nézőpontjaiból (pl. 

települési főutakról) feltáruló látványra. Előtérbe helyezendők az olyan területek, ahol meglévő tájalkotó elem (pl. erdősáv, facsoport) segíti a tájba illesztést. 

ÉPÜLETFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT 
A beépítés ne legyen intenzív, a nagy, csarnok jellegű épületek tájban való 

megjelenése nem kívánatos. A kirívó színek alkalmazása mind a falak, mind a 

tetőhéjalás esetében kerülendő, nem javasolt továbbá az építészeti hagyományoktól 

idegen anyagok, építészeti megoldások (pl. terméskő burkolat, műanyag nyílászárók) 

alkalmazása. Amennyiben egymás közelében több épület is elhelyezésre kerül, azok 

forma- és színvilágukat tekintve harmonizáljanak egymással. 

KERÍTÉSEK 
Kizárólag a lábazat nélküli, áttört kerítés (pl. a tájképben jelentős látványelemet nem 

eredményező drótháló, vagy karámszerű fa kerítés), valamint a növénysávból 

kialakított térhatárolás az elfogadott, tömör kerítések megjelenése nem kívánatos a 

mezőgazdasági tájban. 

NÖVÉNYALKALMAZÁS 
Az épületek kialakításával egyidejű környezetrendezésre kiemelt hangsúlyt kell 

fektetni, a növények segítik a művi létesítmény beillesztését a tájba. Elsősorban a táj 

jellegének megfelelő, a természetes növényzethez illeszkedő honos növényfajok 

alkalmazása javasolt, kerülendő a tájba nem illő lomb- és tűlevelű örökzöldek 

használata. 
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A magánkertek egy családi házas beépítésű településen jelentős szerepet töltenek be a település kondicionáló felületeinek növelésében, egy nívós, barátságos, 
otthonosságot árasztó lakókörnyezet elengedhetetlen szereplői, szűkebb életterünkben a természet megtestesítői. A kert kialakítással és gondozással járó plusz 
költség és munka megtérül, növényzete árnyékot biztosít a forró nyári napokon, véd a szél ellen, vágott virággal és saját termesztésű élelemmel látja el a ház lakóit, 
kellemes kikapcsolódást jelent. Településképi szempontból öltözteti, díszíti az épületet, az egymás szomszédságában lévő különböző épületek illeszkedését is 
elősegíti. 

A KERT KIALAKÍTÁSA 

A kertünk kialakításánál a nagyobb növényeket (fákat, 
cserjéket) javasolt a telek szélei felé elhelyezni, ezáltal egy 
intimebb belső tér nyerhető, ami a kertben tartózkodó 
számára tágas térélményt nyújt. Az épület déli oldalára 
kerüljenek a lombos fák, melyek nyáron árnyékot 
nyújtanak, télen viszont nem akadályozzák a fény 
beáramlását, az északi oldalon kapjanak helyet a 
fenyőfélék, melyek számára a hűvösebb-párásabb klíma a 
kedvező. Nagyobb fák, cserjék telepítésénél ügyelni kell 
arra, hogy megfelelő helyet hagyjunk el a telekhatártól, 
figyelembe véve a kifejlett állapotukat is.  

ÉPÍTETT ELEMEK A KERTBEN 

Kerülni kell a burkolt felületek túlzott alkalmazását, jól 
átgondolt funkcióelrendezéssel a szükséges járda és egyéb 
burkolt felület, s ezáltal az ezzel járó költség a minimálisra 
csökkenthető. A kerti építményeket a főépület anyagaival, 
színeivel és formavilágával harmonizálva alakítsuk ki. 
Kerüljük az egymástól eltérő anyagok (pl. terméskő és 
tégla) együttes alkalmazását. 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS 

Kertünk díszítéséhez olyan növényeket válasszunk, amelyek jól érzik magukat. Ezek a növények általában a mi 
éghajlatunkon a természetben is előforduló növények, melyek gondozása így kevesebb idő- és költség-ráfordítást 
igényel. A tű- és lomblevelű örökzöldek túlzott alkalmazását kerülni kell, mert azok nem illeszkednek a 
településnek otthont adó tájba. 

A kert akkor szép, ha ápolt, egységes, harmonizál a ház stílusával, az év minden szakában változatos megjelenésű. 
Tekintettel arra, hogy egy újonnan telepített növényzetnek sok idő kell, hogy az emberi szemet gyönyörködtető 
kifejlett állapotát elérje, épület létesítésénél, bővítésénél, a meglévő növényzet minél nagyobb arányú 
megtartására érdemes törekedni. A lakókertben a növényanyagot úgy célszerű összeválogatni, hogy minden 
évszakban legyen olyan növény, ami díszít (virágával, őszi lombszínével vagy termésével), míg az üdülőépületekhez 
tartozó kertek esetében az üdülés időpontjára eső virágzási idejű növényeket célszerű előnyben részesíteni. 

LAKÓINGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETEK 

A kert gondozás nem ér véget a kerítésnél, a lakóingatlanunk 
előtti közterületet is ápolnunk kell. Leginkább az előkert és az 
ingatlanunk előtti utcarészlet az, amivel hozzájárulhatunk utcánk, 
településünk szép megjelenésének eléréséhez.  

Az épületet csak részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek így 
kiemelik annak szépségét. A burkolt felületeket a lehető legkisebb 
méretűre kell koncentrálni, a víz helyben tartása, hűvösebb-
párásabb mikroklíma és a kedvezőbb megjelenés elérése 
érdekében. Ügyelni kell arra, hogy a ház előtti zöldfelületi sáv az 
utcaképbe illeszkedő legyen. Kerülni kell ezért a túlhangsúlyos 
egyedi megoldásokat (pl. autóbehajtók esetében a feltűnő színű 
és mintázatú burkolatok alkalmazását). Ne zsúfoljuk túl a ház 
előtti teret, a bejárati kapu környezetében ültetett virágokkal, 1-2 
fával, cserjével, gondozott gyepfelülettel hangulatos utcakép 
nyerhető. 
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UTCÁK 

A településképet az utcák, közterületek megjelenése nagymértékben meghatározza. A 
szabályos és biztonságos közlekedési feltételek biztosítása mellett fontos a kellemes 
közérzet megteremtése az utcákon, melyet azok egységes megjelenése, a közterület egyes 
alkotórészeinek (útburkolat, járda, vízelvezetési elem, zöldfelületi sáv) egymáshoz 
viszonyított arányossága, az alkalmazásra kerülő burkolatok, utcaberendezések és 
műtárgyak harmóniája, növényzet alkalmazása tud megteremteni. 

Nem szükségesek drága díszburkolatok és műtárgyak, hogy színvonalas utcaképet nyerjünk. 
Az utcák rendezettsége már a különféle felületek (útburkolat, járda, zöld sáv stb.) markáns 
elválasztásával, szegélyek alkalmazásával is elérhető. Igényesség és egyszerűség, ezen 
irányelv alkalmazandó a község utcáinak kialakításakor. A burkolatok színében a 
visszafogott, semleges színeket válasszuk. Különös figyelmet kell fordítani a különböző 
burkolatok találkozásaira, a burkolatcsatlakozások esetlegességének elkerülése érdekében a 
csomópontokat meg kell tervezni. A járműközlekedésre szolgáló felületeken burkolatváltás 
csak feltétlen szükséges esetben és optikailag is indokolható helyen - pl. közúti 
csomópontokban, forgalomcsillapítási helyeken, parkoló felületek leválasztására - történjen. 
Kerülni kell az egyes szegélykialakítási módok utcán belüli többszöri változtatását is.  

Egy utca járdája legyen teljes hosszon - és lehetőleg szimmetrikusan mindkét oldalon - 
egységes anyagú, színű és mintázatú, betonkő vagy térkő burkolatú. Az egyes 
magáningatlanok előtti eltérő, ötletszerű megjelenések rendezetlen képet nyújtanak. Az út- 
és járdafelületek kialakítása során az akadálymentességre gondolnunk kell. A 
burkolatcsatlakozásoknál süllyesztett szegély alkalmazandó, a szintkülönbségek áthidalására 
lépcső helyett rámpa létesítendő. Fontos, hogy az alkalmazásra kerülő műtárgyak (pl. 
csatornafedlap, faveremrács, kerékvető, szegélykövek stb.) ne keltsenek feltűnést, 
egymással és a burkolattal is harmonizáljanak. 
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5. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 

A település területének döntő részén a vízelvezetés nyílt árkokkal megoldott. Az árkok lehetőleg földanyagúak leegyenek, 

és kerüljenek füvesítésre. A gyephézagos burkolatok alkalmazása nem támogatott a gyomosodás okozta kedvezőtlen 

megjelenés miatt. Az árkok egyéni lefedése nem fogadható el, a nyílt és fedett árkok váltakozása nyújtotta rendezetlen 

összhatás és a fedett szakaszok tisztántartásából adódó nehézségek miatt. 

 A hidak, gépkocsibehajtók felülete ne 

legyen harsány, hivalkodó, egy adott utcán 

belül, vagy akár az egész településen legyen 

összehangolt, azonos szélességű és azonos 

vagy hasonló burkolatú (pl. aszfalt 

kialakítású vagy visszafogott szürke 

térburkolatú).  

Törekedni kell a közművezetékek föld alatti vezetésére, ahol ez nem megoldható, a 

légvezetékeket ritmikus oszlopkiosztással a zöld sávban kell elhelyezni, figyelembe véve 

a fásítást, és kerülve az egymással és a közúttal való keresztezéseket. A különböző 

(elektromos, elektronikus hírközlési) légvezetékek lehetőség szerint azonos oszlopsoron 

vezetendők.  
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5. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 
FASOROK 

A rendezett utcakép, településkép fontos elemei az út menti fasorok, gondozott zöld sávok. Díszítik az utcákat, tereket, árnyékolnak, jelentős kondicionáló hatásuk 
van, ezáltal a mikroklímát kedvezően befolyásolják, mérsékelve ezzel a „városi hősziget” jelenséget. Egy fasor akkor szép, ha homogén, vagyis azonos tőtávolságra 
ültetett, azonos korú és fajú egyedekből áll.  

 

Fasorok kialakítására ezért leginkább új utcák létesítésekor, meglévő utak 
jelentős átépítésekor (pl. közművezetékek cseréje) nyílik lehetőség. Ilyenkor 
törekedni kell egész utcák, jól elkülönülő utcaszakaszok fasorainak egyidejű 
kialakítására. Az út- és közművesítési terveket össze kell hangolni a zöldfelületi 
tervekkel, fontos, hogy a felszín alatti vezetékek tervezésekor is gondoljunk a 
fák gyökereinek helyigényére. 

A fasorok kialakításakor megfelelő távolságra ültessük a növényeket, 
figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk, melyek nem 
nőnek bele a felsővezetékbe és az út fölé, a megfelelő növényfaj választással 
elkerülhető a csonkolással kialakult fák csúnya látványa. 

Szigetcsép kedvező helyzetben van, utcái szélesek, szellősek, így a lehetőség 
adott útmenti zöld sáv kialakítására. A település utcáira inkább a vegyes 
kiültetés a jellemző, mely a lakók által valósul meg. Mind a fasorok, mind a 
vegyes kiültetés esetében kerülni kell a nagy lombkoronát nevelő és a túl sűrűn 
ültetett fákból álló telepítést, kedvezőbb, ha a fák lombkoronái nem érnek 
össze, hogy az út menti épületeket teljesen el ne takarják. 

A telepítésre kerülő növényfajok megválasztásánál a tájkarakterbe illő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell előnyben részesíteni. Ajánlható 
fafajok pl. mezei juhar, egyes korai juhar fajták, szilfa fajták, egyes kőris fajok, szivarfa, csörgőfa, gömb csepleszmeggy, egyes fehérakác fajták, díszkörte fajták, 
pirosvirágú díszgalagonya. Termésükkel szemetelő, továbbá allergizáló fafajok alkalmazását kerülni kell. Semmiképpen nem javasolt az agresszívan terjedő, 
idegenhonos fajok (pl.: zöld juhar, bálványfa, kései meggy, amerikai kőris, keskenylevelű ezüstfa, nyugati ostorfa) telepítése. 
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5. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 

KÖZPARKOK, KÖZTEREK, KÖZKERTEK 

A településképi megjelenést a település zöldfelületi ellátottsága, 
zöldfelületeinek kialakítása, minősége nagyméretékben befolyásolja, az 
ott élők komfortérzetét, életminőségét meghatározza. A közösségi 
szabadterek olyan találkozási pontok, ahol a településhez és a helyi 
közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva élhetjük meg.  

A játékra, pihenésre szolgáló közparkban és közkertekben az épített 
elemek és a növények egyensúlyára kell törekedni. A parkot ne zsúfoljuk 
tele funkciókkal, vegyük figyelembe, hogy a szabadban minden 
tevékenységhez nagyobb teret igénylünk. A tevékenységek megfelelő 
térbeli elrendezése, a feltáró úthálózat kijelölése, az ehhez igazodó 
növényzet meghatározása átgondolt tervezést igényel.  

A növények a térhatárolás eszközei. A fák és a magasabb cserjék ezért a 
park széleire kerüljenek, míg a járdák közelében, a térbelső felé lazább 
térállásban az alacsony cserjefoltok telepítése célszerű, hogy a kilátást 
ne akadályozzák, növelve ezzel biztonságérzetünket.  

 

A jól elhelyezett és arányos virágkiültetések a parkban kellemes színfoltot jelentenek, gazdagítják a kerti képet. Mindezek érvényesülésének a nagy összefüggő 
gyepfelület ad jó kontraszthatású alapot. 

A közterek látványának meghatározó elemei a burkolatok, utcabútorok és a növényzet. A közterek, közkertek esztétikai értéke a növényzet gazdagításával, nagy 
díszítő értékű növények – egynyári, évelő virágok, rózsák – alkalmazásával növelhető. A gondozottság a növények ápolásával, a közterületi berendezések 
karbantartásával, időnkénti felújításával, ahol szükséges az utcabútorok korszerűsítésével, a régi burkolatok cseréjével érhető el. 

Itt is fontos, hogy a közterületi berendezések, utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, virágládák, kandeláberek, információhordozók stb.) egymással 
összhangban legyenek. 
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5. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 
TEMETŐ 

Bár nem közterület, de közhasználatú zöldfelületként a település arculatára a település közössége 
által formált temető is hatást gyakorol. A temetők, mint zöldfelületi jellegű intézmények, 
megfelelő növényborítottság esetén jelentős szerepet töltenek be a település zöldfelületi 
rendszerében. 

A kultikus célon felül jelentős 
kondicionáló felületként, továbbá 
pihenőparkként, kertként is 
funkcionálhatnak. Ehhez azonban 
a zöldfelületi szerepük erősítésére 
van szükség. A növényekben 
gazdag, fásított, parkosított 
temető méltóságteljes hangulatot 
áraszt, a gyászolónak megnyugvást 
jelent.  

 

 

 

Éppen ezért nem szabad, hogy az épített elemek túlsúlyba kerüljenek, a temetőnek meg kell őrizni, 
illetve meg kell teremteni kertjellegét. 

A temetőbejárat, fogadótér, a ravatalozóhoz vezető út és a ravatalozó környezete parkszerűen 
alakítandó ki. Ajánlott a temető telekhatára felé fákból, cserjékből álló gazdagabb növényzet 
létesítése, fenntartása, a bensőséges hangulat megteremtése, a külvilágból érkező zavaró ingerek 
kizárása érdekében. Esztétikus sírépítmények megválasztásával, a sírok növényzetének gazdagításával 
mi magunk is sokat tehetünk egy kellemes, nyugalmat árasztó, bensőséges környezet 
megteremtéséért. 
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6. JÓ PÉLDÁK 

ÉPÜLETEK 
Múltidéző épületek 
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6. JÓ PÉLDÁK 
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6. JÓ PÉLDÁK 

Az elmúlt időszakban felújított és korszerűsített, mértéktartó épületek 
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6. JÓ PÉLDÁK 

Más településről vett jó példák kertvárosias karakterbe illő  
        
hagyományos épület 
 

 
és modern épületek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utcafronti kialakítására 
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6. JÓ PÉLDÁK 
 

Más településről vett példák épület hátsó udvar felőli kialakítására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hagyományos tömegű épületek modern 
kialakítása az udvar felé hagyományos 
anyaghasználattal 
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6. JÓ PÉLDÁK 

Hangulatos utcaképek 
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6. JÓ PÉLDÁK 

A mezőgazdasági építészet szép példája Szigetcsép külterületén - borház 
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6. JÓ PÉLDÁK 

KAPUK 

 

 

 

 

 

 
ABLAKOK 
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6. JÓ PÉLDÁK 

TORNÁCOK 
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6. JÓ PÉLDÁK 

KERITÉSEK 

Számos jó példa tűnik fel a szigetcsépi utcákon, melyek 
színükkel, áttörtségükkel kedvező látványt nyújtanak.  
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6. JÓ PÉLDÁK 

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS 
Térburkolatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetőhéjalás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homlokzatképzés 
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6. JÓ PÉLDÁK 

KERTEK 

Lakó-ingatlan 

előtti 

közterületek 
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6. JÓ PÉLDÁK 

                                 KÖZTEREK, ZÖLDFELÜLETEK 
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7. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

REKLÁMHORDOZÓK, CÉGÉREK 
 
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet 
utcaképbe illően is megtehetünk. 
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7. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
 
A település területén a műszaki berendezések megjelenései az utcaképre nem hatnak kedvezően, a jövőt illetően az esztétikus kivitelezésre kell törekedni. 
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