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A területet földutak tárják fel. 
 

 
 

Néhány igazán szép, megőrzésre érdemes épületre és épületrészletre bukkanhatunk. Az ablakokat 
zárt fatáblák, vagy acéllemez szárnyak védték. Még ezek is fellelhetők. 
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Ajánlások: 

Új épületet általában utcára merőleges gerinccel, a meglévő, szomszédos épületek 
arányrendszeréhez, léptékéhez, tetőidomához igazodó tömeggel kívánatos létesíteni. A terület 
viszonylag sík, épületen belül legfeljebb néhány arasznyi a szinteltérés. Új épületet a 
hagyományokhoz hűen javasolt elhelyezni, vagyis a bejárat szintben csatlakozzék a környező, nem 
bolygatott terephez. A csapadékvíz elvezetés biztonsága szempontjából fontos, illetve a finom 
tereprendezésen kívül más területrendezés nem kívánatos. 

   
 

A területen kialakult  földszintes épületmagasság megtartása javasolt. 

  

  

  
 

Egyszerű, felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható. Terasz, erkély létesítése 
nem kívánatos. 
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A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37-43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 

 

  
Az épületek színezésénél a sima vakolt felület fehérre festése a jó megoldás. A nyílászárók is festettek 
legyenek, a hagyományhoz hűen elsősorban a sötétzöldek, okkerek, barnák, vörösek alkalmazásával. 
Présházak esetében kevéssé valószínűsíthető a szándék, de az épületen, különösen annak „utcai”, 
illetve onnan jól érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain napelem, napkollektor, klíma kültéri 
egység semmiképpen sem javasolható. A tetőfedések anyaga természetes színű kerámia cserépfedés 
legyen. 

A területhasználat, beépítés jellegzetességéből kifolyólag kerítések telepítése nem javasolt. 

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ ÉS TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK: 
 

A külterületi táj természeti értékekben gazdag. Dunaszentgyörgy külterülete nem csak a 
földhasználat szempontjából fontos, hanem a természet védelme szempontjából is. Az egyes 
külterületi részek különféle természetvédelmi kategóriákba sorolhatók. Ezekre a védett területekre 
rendeletek-előírások vonatkoznak, melyeket a területhasználat során be kell tartani. Az alábbi ábra a 
területen előforduló védelmi kategóriákat mutatja be. 
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A valamikori Duna-mederből lefűződött, mára már jelentősen feltöltődött morotva maradványa a 
Dunaszentgyörgyi-láperdő. A vizenyős területek sajátos lágyszárú növényzete és erdői alakították ki 
azokat a zoológiailag és botanikailag értékes élőhelyeket, melyek az országot behálózó ökológiai 
folyosónak a területen fellelhető, mozaikszerűen megjelenő elemei.  
Az ökológiai hálózatot az ország egészén kijelölték. Célja, hogy a természeti, természet közeli 
területek, valamint a védett természeti területek és védőövezetek között a biológiai kapcsolatot 
ökológiai folyosókkal biztosítsa. 
A NATURA 2000 területe nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló HUDD20072 
jelű, kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület, mely a Dunaszentgyörgyi-láperdő TT területét 
foglalja magában. 
Tájképvédelmi területtel is rendelkezik Dunaszentgyörgy közigazgatási területe. Ezek olyan területek, 
ahol a lehatárolás célja a tájkarakter és a történetileg kialakult tájképi értékek védelme, a 
hagyományos tájszerkezet, és a tájhasználat megőrzése, továbbá a nagy távolságból látható, ill. nagy 
távolságokat megnyitó tájképi területek védelme.  
Különös figyelmet kell fordítani a területen lévő vízfolyások környezetére. Vannak állandó és 
időszakosan megjelenő vízfolyások, esetenként, vagy állandóan vizenyős területek. Az itt megjelenő 
természetes növénytársulásokat, mint különleges és érzékeny ökológiai rendszereket védeni, őrizni 
kell a különféle beavatkozásoktól. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK: KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – 
UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK* 

*Az építészeti ajánlásokat az építészetileg meghatározó területek ismertetése fejezetben rögzítettük.  

 

 A területen található védelmi kategóriákra vonatkozó előírások betartása rendkívül fontos. 

 A közterületeken és a kertekben a virágzó cserjék ültetése javasolható. 

 Gépkocsi beállókhoz legyen elég a minimalizált területű burkolat kialakítása.  

 Új, zárt kerítés építése esetén 1,8 m-nél magasabb kerítés építése nem ajánlatos. 

 Kerítésként élősövény létesítése azokon a területeken javasolható, ahol ezek telepítése már 
megkezdődött.  1,5 m-nél magasabb sövénymagasság nem ajánlott. (A történeti részen nem 
kívánatos élősövény telepítése.) 

 Magas, zárt, örökzöld sövény telepítése semmiképpen nem szerencsés. 

 Az invazív növények teljes listája figyelembe veendő nagyobb területre vonatkozó telepítések 
esetén. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendeletét, és a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendeletet figyelembe kell venni. 

 Az élőhelyek különbözősége miatt fásítást kertépítészeti terv alapján javasolt végezni.  

 Az intenzíven fásított települési karaktert ajánlatos megőrizni. 

 A major védő fásítását három lombkorona szinttel célszerű megoldani. 

 A gazdasági területet célszerű védőfásítással előkészíteni. 
 
Telepítésre ajánlott fa és cserjefajok: 
 
Lomblevelű fák közül javasolható a hárs (Tilia sp.), juhar (Acer sp.) gyertyán (Carpinus betulus), nyír 
(Betula pendula), csertölgy (Quercus cerris), kcsányos tölgy (Quercus robur), kőris (Fraxinus ornus) 
platán (Platanus sp.), fűz (Salix sp.), éger (Alnus glutinosa). 
 
Cserjefajok közül a következők ajánlhatók telepítésre: trombitafolyondár (Campsis radicans), 
mályvacserje (Hibiscus siriacus), cserjés pimpó (Potentilla fruticosa), japán gyöngyvessző (Spiraea 
japonica), kékszakáll (Caryopteris incana), (Ligustrum ovalifolium), hóbogyó (Symphoricarpos albus), 
piros levelű törpe borbolya (Berberis thunbergii atropurpurea „Nana”), pompás gyöngyvessző 
(Spiraea bumalda), levendula (Lavandula angustifolia), valamint a kerti pálmaliliom (Yucca 
filamentosa) és a törpe őszirózsa (Aster dumosus). 
 
Kerti építmények befuttatására alkalmas növényfajok: vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata), 
borostyán (Hedera helix), lila akác (Wisteria sinensis), iszalag (Clematis sp.), lonc- fajok. 
 
Nem javasolható telepítésre: fehér akác: (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica), bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), ezüstfa (Eleagnus 
angustifolia), bodza (Sambucus nigra). 

 
A felsorolt fafajok a településen belül is különböző élőhelyek beültetésre alkalmasak, ezért bármilyen 
fásítási tevékenység nem mellőzheti az adott helyre, kertépítész szaktervező által készített 
növénytelepítési tervet. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, 
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA* 
*Természetesen a teljesség igénye nélkül... 

 
 

Új épületek: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A családi ház minden 
elemében követendő, jó 
példa.  A megszokott 
előkerttel telepített, egyenes 
gerincű, egyszerű tömegű 
épület.  Tornáca 
hagyományőrző elem, utcai 
kivetülése kortárs jellegű, nem 
másolja az eredetieket. A 
nyílászárók mérete, formája  
hű az elődökhöz. A 
homlokzaton a nyílások 
aránya, a „lyukasztott felület” 
jól eltalált. Az épület színezése 
is remek (fal, tagozatok, 
nyílászárók, fedés). A bontott 
téglából épített kerítés is hű a 
hagyományokhoz, a lécpálcás 
mezők is jól illeszkednek az 
ingatlan hangulatához. Talán 
csak a pálcák lehettek volna 
filigránabbak, a több vékony 
rúd még szebb hatású lenne.  
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Épület átalakítások, felújítások, jókarban tartás: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden elemében szépen 
felújított épület. Jók a színek, a 
tetőfedés anyaga, rajzolata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szép, igényes felújítás. A 
híradástechnika változásával a 
műholdvevő tányér vélhetően 
hamarosa eltűnik. A homlokzati 
középszürke tagozatok lehettek 
volna halványabbak - úgy még 
szebb, kerekebb lenne a látvány. 

 

 

 
 
 
 
 
Az épület felújítása igen 
szépen sikerült. A fehér 
tagozatok szét tudják verni 
egy épület homlokzatát, a 
sárga nyerstégla felülethez 
azonban jól illenek. Ha a 
tetőre természetesebb színű, 
kevésbé hullámos fedés 
került volna, még szebb lenne 
az épület. 




