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Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve 
 

A betelepülő kisnemesek révén az átlagos településekhez képest jóval nagyobb számban épültek kis 

kúriák, utcával párhuzamos gerincű polgárházak. Ezek zöme szintén utcafronton áll. 

 

A következő jellegzetes háztípus a nagy számban a múlt század közepén épített „füles” homlokzatos 

ház, melyből egész utcasorok épültek ki. Itt a viszonylag alacsony, utcára merőleges gerincű ház utcai 

homlokzatát megemelték. Ezáltal az oldalhomlokzatok ereszvonala és az utcai párkány különböző 

magasságba került. A problémát egy karakteres megoldással - „füllel” - hidalták át. Az így létrejött 

utcai homlokzat a valós tömegnél jelentősebb épületet mutatott. (Sajnos napjaink gyakori és rossz 

gyakorlata, hogy az ilyen házak tetőfelújítása során a füleket elhagyják és egy nem jó arányú, 

csonkakontyos tetőt, más karakterű utcai homlokzatot hoznak létre…) 
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A legújabbkori beépítésekre a változatos tetőformák és tömegek jellemzőek, közös pontjuk az 

előkertes épület elhelyezés.  

 

A gazdasági épületek közül kiemelkednek a lakóházak folytatásában épült pajták, istállók, melyek 
meszelt falazattal és egyenes záródású pajta kapukkal épültek. A település arculatában a foghíjként 
álló mai épületek nem jellemzőek. Jellemző viszont a kisebb-nagyobb teresedések jelentős száma, 
ami kifejezetten szerencsés az összbenyomás tekintetében. 
 

 
 

A hagyományos lakóépületek egyszerű, arányos tömegűek és földszintesek. Homlokzataik szélessége 
az egyszerű parasztházak esetében 6-7 m körüli. Az utca vonalától hátrahúzott keresztszárny nem 
jellemző. A parasztházak párkány-magassága sík terepen nem haladja meg a 4 m-t. Az utcával 
párhuzamosan épült lakóépületek is egytraktusosak, magasságuk csak kis mértékben haladja meg a 
hagyományos lakóépületekét. A gazdasági épületek is egyszerű tömegűek, nyeregtetősek. A párkány 
és gerincmagasságuk eléri a lakóépületekét, sőt helyenként meg is haladja azt. Az utcai homlokzatok 
kidolgozottsága széles skálán mozog. Az egészen egyszerű, puritán – általában oromfalas – kis 
épületek homlokzatától a gazdagon díszített, tagozatos homlokzatokig terjed. Az utcai nyílászárók is 
fontos jellemzői az épületeknek. A fennmaradt korai épületeknél a három-három kis üvegmezővel 
rendelkező felnyíló ablakok voltak a jellemzők, gyakran zsalugáter alkalmazásával. A nyílászárók a fal 
külső síkján helyezkedtek el, a külső szárnyak kifelé nyíltak. Később megjelennek a kapcsolt 
gerébtokos ablakok, ahol már mindkét szárny befelé nyílik. Ezeknél jellemzőek a „T” alakban 
háromfelé osztott ablakok, alul két nyíló szárnnyal. Elterjednek a redőnyök is. 
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A korai épületek építőanyaga vályog volt. Az egyszerű, utcai oromzatos kis épületeknél az oromfalat 
sokszor nem falazatból, hanem tapasztott vesszőfonattal készítették. 
 

 

Később az égetett kerámia falazó anyagok kerültek előtérbe. A homlokzatokon is megjelent nyers 

tagozatként, díszítésként, vagy fordítva, a nyerstégla homlokzatot vakolat díszekkel ékesítették. 
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Az utcakép további markáns elemei a kerítések, kapuk. A Dunaszentgyörgyről fennmaradt korabeli 

fényképek száma nem olyan nagy, hogy a kerítések vonatkozásában általánosítani lehetne, milyen 

volt az uralkodó típus. A jelenlegi állapotban nagyon sokféle korú és fajtájú kerítéssel találkozunk. A 

tömör, vakolt, vagy nyerstégla szerkezetektől kezdve az áttört kerítésekig, fakapukig mindenfélét 

látunk; köztük igen igényes, szép példányokat.    
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

 

VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS TERÜLETEK, OBJEKTUMOK: 

- A Római Birodalom határai, a dunai limes magyarországi szakasza 
hrsz: 02, 03/7, 081/11, 081/19, 081/20, 081/42, 0133/45, 0133/46, 0133/47, 0133/48 

MŰEMLÉKEK: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Református templom  
Rákóczi utca hrsz: 1 
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK: 

Építészeti örökség – egyedi védelem (H)  
 
H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség 
 

1. Rákóczi Ferenc u. 48.  hrsz.:131 lakóépület és kerítés 
2. Rákóczi Ferenc u. 54.  hrsz.:134 lakóépület 
3. Rákóczi Ferenc u. 56.  hrsz.:135 lakóépület 
4. Rákóczi Ferenc u. 58.  hrsz.:136 lakóépület 
5. Rákóczi Ferenc u. 60.  hrsz.:137 lakó- és gazdasági épület 
6. Rákóczi Ferenc u. 71.  hrsz.:60/1 lakóépület és kerítés 
7. Rákóczi Ferenc u. 74.  hrsz.:145 lakó- és gazdasági épület, kerítés 
8. Rákóczi Ferenc u. 76.  hrsz.:146 lakóépület 
9. Rákóczi Ferenc u. 78.  hrsz.:147 lakóépület és kerítés 

10. Rákóczi Ferenc u. 80.  hrsz.:148 lakóépület 
11. Rákóczi Ferenc u. 81.  hrsz.:47  lakóépület és kerítés 
12. Rákóczi Ferenc u. 87/B, 89/A hrsz.:36/8, 36/7 lakóépület és bolt (volt Csapó kúria) 
13. Rákóczi Ferenc u. 90.  hrsz.:153 Polgármesteri Hivatal 
14. Rákóczi Ferenc u. 93.  hrsz.:26  vendéglő (volt Ferenczi kúria), kerítés  
15. Rákóczi Ferenc u. 97.  hrsz.:22/2 lakóépület 
16. Rákóczi Ferenc u. 98.  hrsz.:157 lakóépület és kerítés 
17. Rákóczi Ferenc u. 102.  hrsz.:159 lakóépület 
18. Rákóczi Ferenc u. 103.  hrsz.:17  lakóépület (volt Csók kúria), kerítés  
19. Rákóczi Ferenc u. 106.  hrsz.:161 lakóépület 
20. Rákóczi Ferenc u. 107.  hrsz.:15/2 lakóépület és kerítés 
21. Rákóczi Ferenc u. 108.  hrsz.:163/1? vegyesbolt 
22. Rákóczi Ferenc u. 109.  hrsz.:13/1 lakóépület 
23. Rákóczi Ferenc u. 110.  hrsz.:164 lakóépület és kerítés 
24. Rákóczi Ferenc u. 113.  hrsz.:9/1 Nyugdíjas klub (Vizi-féle iskola), kerítés  
25. Rákóczi Ferenc u. 117.  hrsz.:4/1 Református Lelkészi Hivatal 
26. Rákóczi Ferenc u. 120.  hrsz.:170 lakóépület és kerítés 
27. Rákóczi Ferenc u. 121/1  hrsz.: 2/2 lakóépület (volt Ferenczy kúria) 
28. Rákóczi Ferenc u. 122-124. hrsz.:171/1 Dunaszentgyörgyi Mg. Szöv. központja  
29. Rákóczi Ferenc u. 123.  hrsz.:261 lakó- és gazdasági épület, kerítés 
30. Rákóczi Ferenc u. 129.  hrsz.:256 lakóépület és kerítés 
31. Rákóczi Ferenc u. 132.  hrsz.:175 lakóépület és kerítés 
32. Rákóczi György u. 1.  hrsz.:221 lakó- és gazdasági épület 
33. Rákóczi György u. 19.  hrsz.:211/1 lakóépület 
34. Rákóczi György u. 21.  hrsz.:209 lakóépület és kerítés 
35. Rákóczi György u. 23.  hrsz.:208 lakóépület és kerítés 
36. Kossuth Lajos u. 5.  hrsz.:392 lakó- és gazdasági épület, kerítés 
37. Kossuth Lajos u. 14.  hrsz.:325 lakóépület 
38. Kossuth Lajos u. 15.  hrsz.:320 lakóépület 
39. Óvoda u. 21/A   hrsz.:362 lakó- és gazdasági épület 
40. Óvoda u. 58.   hrsz.:10  Óvoda 
41. Várdomb u. 38.   hrsz.:716 lakóépület és kerítés 
42. Béke tér 12.   hrsz.:67  Egészségház és kerítés 
43. Béke tér 14.   hrsz.:120 lakóépület és kerítés 
44. Szabadság tér 1.   hrsz.:287 italbolt (volt Rk. Iskola) 
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TÁJI ÉRTÉKEK: 

Dunaszentgyörgy táji öröksége alapvetően az adottságok kihasználása, és az adottságok 
mentén történő következetes tájhasználat. A mezőgazdasági termelés az optimális a területen, és ez 
az állandóság megmaradt. Az erdőterületek növelése láthatóan nem cél, a szántóföldi termelésre 
alkalmas területek maximálisan ki vannak használva. Parlag területek nem jellemzőek a tájra.  
Éppen a szántóföldi kultúrák dominanciája okozhatja azt is, hogy bár a terület, ill. a térség 
szőlőtermesztésre alkalmas, minőségi bortermő hely a táj, mégis rendkívül kicsi a szőlőterület. A 
zártkerti szőlőterületek is folyamatosan csökkennek, ami sajnálatos, de sajnos nem egyedüli jelenség. 
Csak remélni lehet, hogy ez a folyamat egyszer csak megfordul. 
A belterület legszembetűnőbb értéke a rendezett módon és intenzíven megvalósított tájba illesztés. 
Az utcák szélesek, az útpadkák gyepesek, jó állapotban vannak, az utcák fásítottak, a fasorok 
egészségesek, kondicionáló és díszítő értékűek. 
Úgy tűnik, hogy tradíció az örökzöld növényzet tömeges alkalmazása az utcafásítás terén. Tuják és 
különféle fenyők lépten-nyomon előfordulnak. Szépek, karakteres elemei a település zöldfelületi 
rendszerének, de átláthatatlanságuk miatt takarják a mögöttük álló épületek látványát. 

 

 
 

A református templom környezete hangsúlyozza, hogy a településnek van történelme. A templom 
környezete a Rákóczi utca szerves része. A templom az úttesthez közel épült, koros fasor vezet a 
templom előtt és után is az út mellett. Platán, lucfenyő és nyírfák alkotják. Szép, méltóságos 
felvezetés.  
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A templom mögött burkolt pihenő részt alakítottak ki. 
 

 
 

A temető ápolt, rendezett. Vadgesztenye fasorral kísért, egyenes út szeli át, mely egyúttal a Temető 
utcát köti össze a Kossuth Lajos utcával. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ ÉS TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, 
ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Történeti település; 
2. Újabbkori település (II.világháború után); 

3. Gazdasági terület 
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Történeti település (1) 
 

A terület meghatározó „gerincét” a Rákóczi Ferenc utca adja. A további területek ettől délre 
helyezkednek el. A főutca gyakorlatilag sík területen halad, déli végén élesen keletre fordul, és 
Rákóczi György utca néven hasonló karakterű beépítéssel, csak jóval szerényebb utcaszélességgel 
folytatódik.  A további területek beépítése finoman követi a kisebb terepalakulatokat. Hagyományos 
értelemben vett központ nincs a településen, a széles Rákóczi utcán sorakoznak a fontosabb 
épületek. A templom környékén enyhe ívet vesz az utca és ki is szélesedik, így ezt tekinthetjük a 
község közepének, bár az újabb beépített területek nyugati elhelyezkedése miatt a geometriai 
központ most már távolabb esik ettől a ponttól. A főutcán új épülettel alig találkozunk, az utcára 
merőleges gerincű kisebb és az utcával párhuzamos gerincű nagyobb épületek váltogatják egymást. 
Ez a vegyes kép mégsem zavaró, mert a házak formája, homlokzata arányos az épület méretével. A 
területen a kisebb, oromfalas házak utcafronti megjelenése is változatos.  A legritkábbak az utcára 
két ablakkal néző épületek. 

 

Az utcán megjelenő három ablaknyílás gyakoribb. Előfordul, hogy a tornác utcai kivetüléseként 
vakablakot készítettek, bár maga a tornác nem ér el az utcai homlokzatig. 

 




