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A közösségi ház mellett sportpálya létesült. Hatalmas sport és rendezvény terület. Jól beágyazódik a 
környezetbe. Igényesen fenntartott, napjainkban is újnak ható terület. A temető közvetlen 
szomszédsága a magasságkülönbség miatt nem zavaró - a temető dombra települt. 
 

 

 

A Szabadság tér, mint közterület rendezett, potenciálisan igen értékes terület, mivel egyéb 
szabadidős funkciók kiszolgálására is alkalmas. 
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Az utcafásítás sok szép értéket hordoz magában. Az utcák kellemes lakókörnyezetet biztosítanak, a 

települést igazán természet-közelivé teszik. 

 

Egy egyszerű „Y” elágazásba telepített néhány fa is sokkal komfortosabbá teszi az utcát. 
 

 



40 
 

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve 
 

Az utcák találkozásánál létrejövő teresedésben felállított kopjafa a négy fával egyszerű kompozíció, 
mégis hatásos. Ha megnőnek a fák, jelentős településképi elemmé válik. 
 

 
 

Bár nem a közterület része, a porták feltárulkozó udvara mégiscsak az utcakép részévé válik. Sok 
helyen látunk ápolt növényzetet, időnként meglepő intenzitással. 
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Ajánlások: 

Telepítés: 

A korábban is fésűs beépítésű telkek esetében - amennyiben a kialakult telekméret nem teszi 
lehetővé, új épületet az utcai telekhatárra, utcára merőleges tetőidommal, a szűkebb telkek 
esetében 7 méter, a szélesebbek esetében 8,5 méter épület szélességet nem meghaladóan javasolt 
elhelyezni. Meglévő épület bővítésénél is kívánatos, hogy az utcán jelentkező homlokzat és tömeg ne 
változzék. Keresztszárny létesítése nem javasolható.  

   
 
Amennyiben a telekszélesség lehetővé teszi, illetve a korábbi beépítés is utcával párhuzamos gerincű 
volt, az új épületet is eszerint kell kialakítani. Az utcaképet figyelve mérlegelni kell, hogy áthajtós- 
zártsorú, vagy hézagos zártsorú kialakítás a szerencsésebb választás. Az épület tömege illeszkedjék az 
utcaképbe, különösen a szűkebb környezethez.  
Gazdasági épületeket a lakóház folytatásaként kívánatos létesíteni, lehetőleg azzal összeépítve. Az 
utcai kerítés és a közterületi út közötti zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a 
területen burkolt, vagy zúzottköves beállók kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű 
utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok telepítése, ami kitakarja a mögöttes épülethomlokzatot.  

   
Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem 
kívánatos. Telepítési kérdés is, hogy az épületben utcáról megközelíthető gépjármű tároló helyiség ne 
legyen létesíthető.  

Terepalakítás: 

Dunaszentgyörgy alapvetően síksági település. A korábbi vízjárások során kialakult kisebb dombok 
lejtői egy épület elhelyezése szempontjából viszont már számottevőek. Lejtős terepen a létesítendő 
épület utcai homlokzatánál kerülendő a terep magasságának módosítása. Sem bevágás, sem feltöltés 
nem kívánatos. A padlószint megválasztása a terep meredekségének, az épület hosszának, 
elrendezésének függvénye. 
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Magasság: 

A lakóépületek vonatkozásában általában a földszintes épületmagasság megtartása javasolt. 
Emeletes, többszintes épület az utcakép szempontjából nem kívánatos. Kis térdfal magasságú tetőtér 
beépítés elfogadható, amennyiben a kialakuló épületmagasság a környező épületektől csak kis 
mértékben (legfeljebb 50 cm) tér el.  

 
 

 

Tetőidom 

Egyszerű, felépítményektől, tetőbevágástól mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható, mind az 
utcára merőleges, mind az azzal párhuzamos tető esetén. A tető túlnyúlása az oromfalaknál ne 
haladja meg a 15 cm-t; az eresznél is kerülendő a jelentős, 25-30 cm-t meghaladó túlnyújtás. 

   
Bár a telepítésnél is erősen ellenjavallt, a tetőforma szempontjából is kerülendők a bonyolult, 
összetett tetőidomok. 

  
 

Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37-43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 
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Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, 
amelyek idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, 
rózsaszínek, stb.)  

  
 
A homlokzatok esetében leginkább a vakolt, festett felületek javasolhatók. A szemcsés, strukturált 
nemesvakolatok idegenek az utcaképben. Festéshez a hagyományos meszes, illetve szilikát bázisú 
anyagok javasolhatók. A lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén (pl. 
műkő) felület kívánatos, kerülendő a ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a tégla 
jellegű kéreg alkalmazása. A nyílászárók rendjében utcai oromfal esetében a hagyományos két, illetve 
három ablakos kialakítás preferálható. Utcával párhuzamos gerincű épület esetén az ablakok száma 
az épület hosszal legyen arányos. Kerülendők a fekvő arányú ablakok. Gépjármű tároló és lakás 
bejárat nyitása az utcai homlokzaton kerülendő, az előbbi semmiképpen nem kívánatos - zártsorú 
beépítés esetén természetesen az áthajtó kapuja kivételt képez. 

  
 
Az egyébként nem igazán ajánlott tetőtér beépítés esetén utcai oromfalban utcai nyílászáró, terasz, 
erkély létesítése nem kívánatos. 

 
A fésűs beépítéseknél természetesen örvendetes, ha a korábban a két utcai ablak helyett beépített 
„hármas” ablakot újra két álló formátumú, kisebb ablakra cserélnek vissza… A nyílászárók esetében 
nem szerencsés a fehér műanyag ablakok alkalmazása. Mindenképpen a fa szerkezetű ablak a 
legjobb megoldás, kerülve a túlzott méretet, négyzetes arányú, osztásmentes kialakítást. Igény 
esetén a zsalugáter alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Az energiatudatos 
gondolkodás előtérbe kerülésével egyre gyakoribb az épületek utólagos külső hőszigetelése. Egy 
viszonylag kisméretű, tagozott eredeti homlokzat esetében megfontolandó, hogy van-e mérhető 
érdemi eredménye a díszek eltüntetésének a hőszigetelés által, mérlegelendő, hogy ez a csekély 
veszteség hol pótolható vissza. Épületen, különösen annak „utcai”, illetve onnan jól érzékelhető 
tetőfelületén és homlokzatain napelem, napkollektor, klíma kültéri egység elhelyezése semmiképpen 
sem javasolható. Itt is jelezzük, mert fontos, hogy garázs bejárat utcai homlokzaton nem létesíthető. 
A homlokzat része a tetőfelület. Természetes színű, sárgás, vöröses kerámia fedés javasolt. A jelentős 
plasztikájú, hullámos rajzolatú fedéseket kerüljük. 
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Kerítés: 

Ahogy a terület ismertetésében olvasható, meghatározó, általánosan jellemző kerítésforma nem 
alakult ki. Így tehát a kerítés alapvető megjelenése tekintetében nem tennénk különösebb ajánlást. 
Falazott, vakolt felület esetén annak színe lehetőleg azonos legyen a lakóépület domináns színével, 
attól legfeljebb árnyalatában térjen el. A tömör kerítésben létesülő kapu lehet tömör, vagy tömör 
lábazati zóna fölött huzalháló betétes, vagy kovácsoltvas jellegű. Tömör kapu esetén legjobb a fa 
borítás. A fémlemez borítás is hagyományosnak tekinthető, használható, de semmiképpen sem 
trapéz, vagy hullámlemez. Áttört kerítés létesítése esetén lábazat és pillérek építése, alkalmazása 
javasolt. Kovácsoltvas, vagy keretre feszített, hullámfonatos mezők alkalmazása a jó megoldás. 
Amennyiben a korabeli kerítés elemei fennmaradtak, ezek beépítése az új kerítésbe szerencsés. Ipari 
jellegű, előregyártott, ponthegesztett kerítés elemek nem illeszkednek a védendő utcaképhez, 
alkalmazásukat kerüljük. Sövénykerítés telepítése sem javasolható, különösen a magasra növő, 
homlokzatot takaró fajtáké. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel, ponyvával, 
fémlemezzel, stb. nem kívánatos. 

Járdák, burkolatok: 

A védendő épületekhez, hangulathoz, udvar karakterhez nem illeszkednek a kis elemekből 
összerakott, pláne mintás udvari térkő burkolatok, kivéve a fagyálló téglából készített felület 
alkalmazását, esetleg a tégla méretű, és annak színét utánzó beton elemek használatát. 
Ugyanez a közterületekre is igaz; az épületek utcai homlokzata mentén futó járdák esetében nem 
odaillők a kis térkő elemekből kirakott, esetleg színes felületek. Az utcaképbe a hagyományos, dilatált 
betonjárda illik. Amennyiben mégis elemes járda készül, akkor a 40x40 cm-es, vagy annál nagyobb, 
szürke elemek alkalmazása javasolt. A nagyobb közterületi burkolatok esetében is kerülendők a kis 
elemekből álló, sokszínű, díszítgetett felületek. A kis térkő elemeket hagyjuk meg a benzinkutaknak… 
 
 
Újabbkori település (2) 
 

A történelmi falutól nyugatra elhelyezkedő terület a II. világháború után épület be. Épület 
állományát tekintve vegyes karakterűnek mondhatjuk. A meglévő településhez közvetlenül 
kapcsolódva indult el a kialakulása, majd folyamatosan terjeszkedett nyugati irányban, egészen a 6-os 
főközlekedési útig. A legkorábban betelepült utcák karaktere hasonló a történelmi utcákéhoz, csak 
elmaradtak a jelentősebb, utcával párhuzamos gerincű polgárházak, kúriák. Zömmel az utcai 
telekhatáron, vagy azzal kis szöget bezáróan, de azt érintve épültek a fésűs beépítés kis épületei. 
Feltűnnek a „füles” házak, néha egész utcasorokat alkottak. (Kár lenne őket elveszíteni, mert 
jellegzetes, karakteres elemei Dunaszentgyörgy képének.) 
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Az általános vegyes jelleg mellett vannak házsorok, melyek azonos időben, azonos karakterrel 
épültek. Ezek kifejezetten jót tesznek az utcaképnek. Ilyenek például a Vörösmarty utca kockaházai, 
vagy a Csapó Vilmos utca utcára merőleges gerincű, általában tetőtér beépítéses épületei. 

 

 

 

A Dömötör utca napjaink divatja szerint alacsony hajlásszögű tetőkkel kialakított, földszintes házakkal 
települt be. 

 




