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Dunavarsány Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

a…/2017.…(…) önkormányzati rendelet-tervezete 
Dunavarsány településképe védelméről 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet alkalmazásával, az abban meghatározott államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, 
a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményének kikérésével az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

I. FEJEZET 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések 

 
1. § (1) E rendelet célja Dunavarsány épített környezetének és településképének társadalmi bevonás és 
konszenzus által történő védelme és alakítása a helyi építészeti örökség egyedi védelmének 
szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények 
meghatározásával, a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, önkormányzati 
településképi támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 
(2) A helyi védelem célja Dunavarsány településképe és történelme szempontjából meghatározó 
építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterük fenntartása, a jelen és 
a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében helyi védelem alá helyezésük. 
(3) A településképi szempontból meghatározó, azonos karakterű területek megállapításának célja, 
hogy ezekre a területekre vonatkozó településképi szempontból kitűzött célok és követelmények 
területi hatálya egyértelműen azonosítható legyen. 
(4) E rendelet hatálya Dunavarsány közigazgatási területére terjed ki. 
 
2.§ (1) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

a) 1. melléklet: Településképvédelem 
b) 2. melléklet: Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek 

 c) 3. melléklet: Helyi védelemmel érintett építmények 
d) 4. melléklet: Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz 
e) 5. melléklet: Dunavarsány Településképi Arculati Kézikönyve 

(2) E rendelet az alábbi függeléket tartalmazza: 
1. függelék: Dunavarsány táji-, természeti értékei 
2. függelék: A helyi értékek adatlapjai 
 

(3) E rendelet előírásait az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési 
eszközökkel együtt kell alkalmazni. 

 
3. § E rendelet alkalmazásában 

1. Agresszíven gyomosító fafajok: akác - Robinia pseudo-acacia; bálványfa - Ailanthus altissima; 
fehér eper - Morus alba; ezüstfa - Eleagnos angustifolia; gyalogakác - Amorpha fruticosa; zöld 
juhar - Acer negundo; amerikai kőris - Fraxinus americana; kései meggy - Prunus serotina; 
szürke nyár - Populus x canescens; kanadai nyár - Populus x canadensis. 

2. Helyi védett érték: Településkarakter, tájkarakter szempontjából jelentős helyi egyedi védett 
építmény, növényzet összessége.  



4 
 

3. Helyi egyedi védett építmény: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület, 
építmény, épületrész, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá 
építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy ipartörténeti 
szempontból jelentős alkotás, amely országos védelem alatt nem áll. 

4. Értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek (építészmérnök, 
településmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök) által készített olyan vizsgálat, amely feltárja 
és meghatározza a tényleges, meglévő, és a település szempontjából védelemre érdemes 
értéket, valamint szükség szerint a korábbi rendelettel védetté nyilvánított épületek értékelését 
is elvégzi. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, 
valamint műszaki és környezeti jellemzőit. Az értékvizsgálat lehet a településrendezési terv 
részeként készülő örökségvédelmi hatástanulmány, s ennek örökségvédelmi adatlapja, de lehet 
önálló dokumentáció is.  

5. Eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot, vagy az a későbbi állapot, amelyet az 
értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott meg. 

6. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett 
építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését 
szemléltető módon. 

7. Nem tömör kerítés: az olyan kerítés, amelynek az átláthatósága a felületének 50 %-ában 
biztosított a kerítésre merőleges nézőpontból. 

8. Vízpartra jellemző fák: fehér fűz - Salix alba; magyar kőris - Fraxinus angustifolia ssp. 
Pannonica; zelnice meggy - Padus avium; fehér nyár - Populus alba; fekete nyár - Populus 
nigra; vénic szíl - Ulmus laevis; kocsányos tölgy - Quercus robur. 

 
II. FEJEZET 

A HELYI VÉDELEM 
 

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek 
 

4.§ (1) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és 
utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból 
védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, 
növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, 
valamint a nyilvánossággal történő megismertetése. 
(2) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, 
településkaraktert meghatározó valamely 

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, 
homlokzati kialakításra, 
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, településképi szempontból jelentős növényzetre, természeti 
értékre, egyedi tájértékre,  
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint 
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy egy részére terjedhet 
ki. 

(3) Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi egyedi védelem alá 
helyezi a 2. és 3. mellékletben meghatározott ingatlanokon levő településképi szempontból jelentős 
természeti értékeket, valamint építményeket, melyek áttekintő térképes ábrázolását e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

 
3. Helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetése szabályai 

 
5.§ (1) A helyi védettség alá helyezést vagy megszűntetést bármely természetes vagy jogi személy, a 
Dunavarsányi Települési Értéktár Bizottság, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
kezdeményezheti írásban Dunavarsány Önkormányzat Polgármesterénél. A kezdeményezésre 
településrendezési eszköz, illetve településrendezési tervművelet, vagy önálló értékvizsgálat is 
javaslatot tehet. 
(2) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
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a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
b) azonosító adatokat (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, vagy telekrész), 
c) a védelmi javaslat rövid indoklását, 
d) fotódokumentációt a védendő helyi értékről, 
e) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét, 
f) a megszüntetésre vonatkozó kérelem esetén részletes indoklást, 
g) értékvizsgálatot. 

(3) A főépítész a védelemre vonatkozó kezdeményezést előkészíti döntésre a Képviselő-testület 
számára. Az előterjesztés része a védelemre vonatkozó kezdeményezés tárgyában készített főépítészi 
szakmai vélemény. Ha az értékvizsgálati munkarész egyben a településrendezési eszköz 
örökségvédelmi fejezete, külön főépítészi szakmai vélemény nem szükséges. 
(4) A védelem megszűnik, ha 

a) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül, 
b) a helyi védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap, vagy 
c) ha a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti. 

(5) A helyi védetté nyilvánításról, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell: 
a) az érintett ingatlan tulajdonosát(ait) postai úton, 
b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját, 
c) az illetékes építésügyi hatóságot, 
d) a kulturális örökségvédelmi hatóságot, 
e) a kezdeményezőket. 
 

6.§ (1) A helyi védettség alá helyezésre, módosításra vagy megszüntetésre irányuló javaslatokról a 
Képviselő-testület évente egy alkalommal dönt, kivéve rendkívüli esetben, ha a védendő érték műszaki 
állapota indokolja. 
(2) A helyi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 
tizenöt napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való 
feljegyzését. 
 

4. Nyilvántartás 
 
7.§ (1) A helyi védett építményekről és helyi jelentőségű védett természeti értékekről a főépítész cím 
szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvántartást vezet. 
(2) A nyilvántartás része a 2. melléklet szerinti településképi szempontból jelentős helyi védett 
természeti értékek és a 3. melléklet tartalma szerinti helyi védett építményeket tartalmazó lista, 
valamint azokat ábrázoló térkép, a védett értékek azonosító adatai, a védelem rövid indoklása. 
(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. 
 

5. A természeti értékek és az építészeti örökség helyi védelmének feladatai 
 

8.§ (1) A természeti értékek és az épített örökség helyi védelmének feladatai a helyi védett értékekkel 
kapcsolatos adatgyűjtés, kutatómunka és számbavétel. 
(2) Az építészeti örökség helyi védelmének feladatait, az ezzel kapcsolatos társadalmi (civil 
szervezetek, lakosság) kapcsolattartást a főépítész végzi. 
(3) A helyi egyedi védett építmények megóvásának, fenntartásának, helyre-, vagy visszaállításának, 
jókarbantartásának biztosítását a következők szerint kell elősegíteni: 

a) pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatással, 
b) szakmai tanácsadással. 

 
6. A helyi védettségekkel összefüggő korlátozások, kötelezettségek 

 
9. § (1) A helyi védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. 
(2) A helyi védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő 
használattal kell biztosítani.  
(3) A használat a helyi védett építmények történeti, művészeti értékeit nem veszélyeztetheti. 
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(4) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló felújításáról 
annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost terhelik. 
(5) A helyi védelem alatt álló építményt nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki 
szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében 
végzett építési tevékenység, területhasználat. 
 
10. § A védett építmények külső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett 
építmény jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát – függően attól, hogy az építési 
engedély alapján, vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni, valamint a védett építmény 
rendeltetését megváltoztatni csak településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárás 
keretén belül lehet. 
 

7. Az építészeti örökség helyi értékei 
 

11.§ Az építészeti örökség helyi védelem alatt álló építményeit (épületek, szobrok, emlékek) e rendelet 
1. melléklete ábrázolja, kataszterüket (felsorolásukat, területi elhelyezkedésüket, azonosító adataikat) a 
3. melléklete tartalmazza. 
 

III. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ KARAKTERŰ TERÜLETEK 

  
12.§ Dunavarsány településképi karakter szempontjából meghatározó területei az 1. mellékleten 
lehatárolt: 

a) falusi karakterű területek; 
b) kertvárosi karakterű területek; 
c) zártsorú jellegű kisvárosi, településközponti karakterű területek; 
d) üdülési karakterű területek; 
e) rekreációs és sportolási karakterű területek; 
f) ipari karakterű területek; 
g) kereskedelmi, szolgáltató karakterű területek; 
h) mező- és erdőgazdasági karakterű területek; 
i) egyéb karakterű területek. 

 
IV. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
 

8. A 12.§ a)-e) és h)-i) pontja szerinti településképi szempontból meghatározó karakterű 
területekre vonatkozó általános egyedi építészeti követelmények 

 
13.§ (1) Szabadonálló beépítés esetén megengedett a tagoltabb tömegformálás, más esetben törekedni 
kell az egyszerű tömegformálásra. 
(2) Az épületeken kizárólag magastető alkalmazása megengedett: 

a) Lakó- és üdülőépületeken, rekreációs épületeken a tető hajlásszöge 25-45 fok között választható 
meg, a szomszédos beépítéshez igazodva. Ebben az esetben a tető maximális gerincmagassága az 
épületmagasság értéke + 5 m a 6 m-nél kisebb megengedett legnagyobb épületmagasság esetén, 
illetve az épület épület-magasság értéke + 6 m a 6 m vagy ennél nagyobb megengedett legnagyobb 
épületmagasság esetén; 
b) Nem lakóépületen a magastető hajlásszöge 15-45 fok között választható meg, a szomszédos 
beépítéshez igazodva. 

(3) Az épület fő tömegének kizárólagosan fél nyeregtetőkkel történő kialakítása nem megengedett; 
(4) Az épületeken a lapostetős épületrész nem lehet nagyobb a főépület 30 %-ánál. 
(5) Közterületről látható gépjárműtároló lapostetős kialakítással nem létesíthető. 
 
14.§ (1) Tetősíkban levő ablak és tető síkjából kiemelt ablak összes felülete nem érheti el a tető teljes 
felületének 40%-át. 
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(2) Műanyag-, pala-, azbesztanyagú fedés nem alkalmazható. 
(3) Kék tetőszín nem megengedett. 
(4) Melléképületek egymáshoz csatlakozóan, egy tömegben helyezhetők el. 
(5) A területen olyan kerítés létesíthető, amelynek 
 a) magassága legfeljebb 2,0 m, 
 b) a kapuépítmény legmagasabb pontja legfeljebb 3,0 m. 
 
15.§ (1) Épületgépészeti berendezés külső (kültéri) egysége közterületről látható módon csak takart 

kivitelben, az épület homlokzatához illeszkedő módon helyezhető el. 
(2) Gáznyomás-szabályozó az épületek közterületi homlokzatán nem helyezhető el. 
(3) Kültéri klímaberendezést erkéllyel rendelkező lakás esetében csak erkélyre lehet kihelyezni úgy, 
hogy az homlokzati tagozatot ne sértsen és a szomszédos lakások használatát ne zavarja. 
(4) Lakófunkcióhoz tartozó bejárat közterületről nem nyitható. 
(5) A homlokzatok kialakítása során törekedni kell a rendezett településkép érdekében a minél 
kevesebb fajta nyílászáró alkalmazására. 
(6) A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók színét és 
jellemző osztását meg kell tartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót egyidejűleg 
kicserélnek. 
 
16.§ (1) Az épületek homlokzatai színezésére vonatkozó előírások: 

a) legfeljebb 3 szín alkalmazható, 
b) az alkalmazott szín illeszkedjen a környező épületek színvilágához, amennyiben azok e rendelet 
előírásainak megfelelnek, 
c) az alkalmazott szín harmonizáljon az épület egyéb alkalmazott anyagaival (pl. a tetőfedés és a 
nyílászárók színezése),  
d) nem alkalmazhatók túl sötét és erős színek (pl. fekete, sötétkék, sötétzöld, piros, stb.) valamint 
rikító és harsány színek (pl. papagájzöld, jácintkék, kakadukék, trópusi színek, neonszínek, stb.). 

(2) Nyílászáró kiemelése, a nyílászáró egész kerületén történő egységes kiemeléssel: 
 a) téglaburkolattal 

b) vakolattal 
  ba) legalább 1,5 cm-es síkváltással, 

bb) a homlokzattól eltérő színnel vagy színárnyalattal,  
bc) szürke homlokzati alapszín esetén megkötés nélkül 

megengedett. 
(3) Lábazat a homlokzati szín sötétebb árnyalata lehet, amennyiben az nem eltérő, vagy természetes 
anyaghasználatú (tégla, kő, stb.). 
 
17.§ (1) Építmények elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell 
törekedni. 
(2) A zöldfelületek kialakításánál 

a) a táji- és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok telepítendők,  
b) agresszíven gyomosító fafajok nem telepíthetők, 
c) a vízpartok mentén vízpartra jellemző fafajták telepítendők, 
d) telekhatár mentén fás szárú növényzetet úgy kell telepíteni és fenntartani, hogy az a szomszédos 
telek használatát ne korlátozza. 

(3) A zöldfelületeken elhelyezett kerti építmények és burkolatok szín- és anyaghasználatát a 
főépülethez illeszkedően kell megválasztani. 
(4) A helyileg védett fákat, fasorokat kivágni csak a faegyedek elhalása vagy közveszély elhárítása 
esetében lehet, a védett fák vagy fasor egyidejű pótlása mellett. 
 
18.§ (1) Új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra 
jellemző, honos fa- és cserjefajok használhatók. 
(2) A közutak, közterek fásítása során csak előnevelt, többször iskolázott, útsorfa minőségű várostűrő 
fajok, külterületen csak honos fajok alkalmazhatók. 
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(3) A védelmi célú zöldsávokat háromszintű növényállomány telepítésével kell kialakítani. A védő 
zöldsáv háromszintű növényállománya a következők szerint alakítandó ki: fa (minimum 60% lombos, 
40% örökzöld fa), magas cserje, alacsony cserje. 
(4) A közutak mentén zöldsáv, valamint fasor telepítendő, nagy lombkoronájú fafajokból. 
(5) A gépjárműparkolókat zöldsávosztásokkal, növényzettel tagoltan kell kialakítani előfásított és 
cserjeszintet is tartalmazó zöldfelülettel. 
(6) A gépjárműparkolók területén elhelyezhető információs-hely, illemhely és gépjármű- illetve 
kerékpártárolásával összefüggő épület, építmény, pavilonok földszintesek, tájba illőek, esztétikus 
kivitelezésűek legyenek. 
 

9. Zártsorú jellegű kisvárosi és településközponti karakterű területekre vonatkozó egyedi 
építészeti követelmények 

 
19.§ A (1) Az illeszkedés tekintetében a zártsorú jellegű, félig zártsorú beépítés esetén különösen 
vizsgálni kell az alábbi építészeti elemeket: 

a) a párkány magasságát, kiülését, folyamatosságát, 
b) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét, 
c) a tetőfelépítmények jellegét, arányát, 
d) a homlokzatok vonalvezetését, plasztikusságát, architektúráját, 
e) a tömegképzés jellegét, 
f) a nyílások arányrendszerét, az össz-homlokzatfelülethez való viszonyát, 
g) az utcai kerítések áttörtségét. 

(2) Új épület, vagy meglévő épület bővítése esetén az épület főgerincét az utcával párhuzamosan kell 
kialakítani. 
(3) Zöld és kék tetőszín nem megengedett. 
(4) Telkenként egy darab, személygépkocsi-behajtásra alkalmas kapu helyezhető el, kivéve a 
saroktelken. 
(5) Kisvárosias lakóterület egyedi telkes, sorházas részén az épület főgerincét az utcával 
párhuzamosan kell kialakítani, az utcai homlokzaton lakásonként egy garázskapu helyezhető el. 
 

 
10. Üdülési karakterű területekre vonatkozó további egyedi építészeti követelmények 

 
20.§ (1) A területen az épületek tájba illő jellegét a természetes építőanyagokkal (fa, kő, tégla, cserép) 
és homlokzatképzésekkel kell biztosítani. 
(2) A telken belüli zöldfelületeket honos, a vízpartra jellemző fákkal kell kialakítani.  

 
11. Rekreációs és sportolási karakterű területekre vonatkozó további egyedi építészeti 

követelmények 
 

21.§ (1) A területen az épületek tájba illő jellegét a természetes építőanyagokkal (fa, kő, tégla, cserép) 
és homlokzatképzésekkel kell biztosítani. 
(2) A telken belüli zöldfelületeket honos, a vízpartra jellemző fákkal kell kialakítani.  
(3) Az összefüggő rendeletetésű területeket (pl. egy adott tó körüli beépítést) építészetileg egységes 
településképi arculattal kell kialakítani. 
 
22.§ (1) Az 1. mellékleten 5. számmal megjelölt horgásztó vízpart-menti, horgászat céljára szolgáló 
különleges rekreációs horgász területen az egyedi településképi előírások a következők: 

a) Az épületek, horgászházak tört fehér, világosszürke, szürkés-zöld, illetve világos drapp 
színűek lehetnek; 

b) Az épületek, horgászházak héjalása zöld vagy barna színű, anyaga cserép, zsindely (fa és 
bitumen), nádfedés lehet. A meglevő lapos tetőkön járható zöldtető létesítendő, balesetmentes 
kialakítással. Fém-, műanyag-, pala-, azbesztanyagú fedés nem alkalmazható;  
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c) A közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi 
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni; 

d) A tájkép- és a természetvédelem érdekében: 
da) a zöldfelületek rendezése, a fásítások során kizárólag őshonos és termőhely-honos fa- és 

cserjefajok alkalmazhatók, az inváziós növényfajok terjedését irtással meg kell akadályozni, a 
meglevő tájidegen növények eltávolítása esetén azokat őshonos és termőhely-honos 
növényekkel pótolni kell; 

db) a meglévő őshonos növényzet terjedését és térnyerését biztosítani kell; 
dc) a horgász pihenőhelyek, stégek szerkezeteit, berendezési tárgyait a természeti tájba illő 

faszerkezetes, nádfedeles anyaghasználattal kell megvalósítani. 
(2) Az 1. mellékleten 6. számmal megjelölt horgásztó menti, horgászat céljára szolgáló különleges 
rekreációs horgász területen az egyedi településképi előírások a következők: 

a) A tájkép- és a természetvédelem érdekében:  
aa) a zöldfelületek rendezése, a fásítások során kizárólag őshonos és termőhely-honos fa és 

cserjefajok alkalmazhatók, az inváziós növényfajok terjedését irtással meg kell akadályozni, 
a meglévő tájidegen növények eltávolítása esetén azokat őshonos és termőhely-honos 
növényekkel pótolni kell,  

ab) a meglévő őshonos növényzet terjedését és térnyerését biztosítani kell. 
 

12. Ipari, valamint kereskedelmi, szolgáltató karakterű területekre vonatkozó egyedi építészeti 
követelmények 

 
23.§ (1) A Dunavarsány Ipari Park területén a telkek határvonalain – utcavonalon, az oldalhatáron és a 
hátsó telekhatáron –, valamint az utcavonaltól a telek mélységében mért 10,00 m-es sávban, legfeljebb 
2,2 m magas nem tömör kerítés létesíthető, amelyből legfeljebb 50 cm magas lehet a tömör lábazat. A 
nem tömör kerítés felületének egyenletes felületi kialakítással kell teljesíteni a nem tömörség 
feltételeit. Amennyiben a telek határvonalán támfal építése is szükséges, a kerítés magasságát a 
támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttől kell mérni.   
(2) Lapostető alkalmazása megengedett. 
(3) Az ipari karakterű területeken az egyes telkek oldal- és hátsókertjében háromszintes zöldfelület 
létesítendő. 
 

13. Mező- és erdőgazdasági karakterű területekre vonatkozó további egyedi építészeti 
követelmények 

  
24.§ (1) Mezőgazdasági területen kizárólag a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően 
kialakított, 35-45 fok közötti hajlásszögű, magastetős, tájba illő épületek, építmények építhetők. 
(2) Birtokközpont épületegyüttese körül 15 méter széles, többszintű erdősáv létesítendő a tájra 
jellemző, őshonos fajokkal. 
(3) Mezőgazdasági területen lakóépület - megengedett építése esetén - csak 25-45-fok közötti 
tetőhajlásszögű, magastetős kialakítású lehet.  
 

14. A helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 
 

26.§ (1) A helyi egyedi védett építmény felújítása, átalakítása, bővítése esetén meg kell őrizni az 
épületet: 

a) tömegformáját, tömegarányait, 
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit, 
c) homlokzati tagozatait, 
d) homlokzati díszítőelemeit, 
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit, 
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát, 
g) megjelenésében eredeti állapotának megfelelő ereszkialakítást, oromfal kialakítást. 
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(2) Az eredeti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés) helyettesíthetőek, 
amennyiben azok védelméről külön az épület nyilvántartási lapja nem tesz utalást. 
(3) A helyi védett építmények homlokzati színezésénél a 16.§ előírásait kell alkalmazni, azzal, hogy 
több szín használata esetén a túlzott kontraszt kerülendő.  
(4) A helyi egyedi védett építményeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett épület 
formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie. 
(5) A helyi egyedi védett építmények belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése 
megengedett. 
(6) A tető és a homlokzat aránya az utca felőli oldalon csak kismértékben, műszaki, statikai okokból 
változtatható meg. 
 
27.§ (1) A helyi védelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során az általános érvényű 
szabályokon kívül az alábbiakat kell betartani: 
a) fésűs beépítésnél az oldalhatáron álló, az utcára merőleges tetőgerincű épület az utcafronti 
homlokzati síktól mért 7,0 méteren túl keresztszárnnyal bővíthető; 
b) az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet kell használni a vörös szín valamely 
árnyalatában. 
b) nem létesíthető fém kémény;  
c) a közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető;  
d) a közterületről látható homlokzaton épületgépészeti berendezések, azok tartozékai nem 
helyezhetőek el. 
(2) A helyi védelem alá vont épületek már átalakított homlokzata esetén az alábbi javítások válhatnak 
szükségessé: 
a) megfelelő felületképzés és színezés, 
b) tagozatok, eredeti arányú nyílászárók visszaállítása; 
c) a homlokzatok, tetők átépített részeinek visszaállítása; 
d) a fő tömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontása, vagy építészeti egységet eredményező 
átépítése. 
 
28.§ (1) A helyi egyedi védett építmények közterületről látható homlokzatán épületgépészeti 
berendezések, azok tartozékai nem helyezhetők el. 
(2) Adott homlokzatot – különösen az utcai homlokzatot – egy időben, és egységes színezéssel, 
anyaghasználattal és kivitelben lehet csak felújítani, a tulajdonviszonyoktól függetlenül. Ez alól 
kivétel a nyílászáró csere/felújítás, amely lehet szakaszos. 
(3) Az épület egységes megjelenése érdekében átalakítás vagy bővítés esetén az eredeti állapot 
nyíláskiosztása és anyaghasználata megőrzendő. 
(4) Az eredeti állapotában téglaburkolatú, illetve vakolatdíszítésű utcai homlokzatok megőrzendők, 
illetve helyreállítandók. 
(5) Utólagos redőny, roló csak úgy helyezhető el, ha az eredeti ablaknyílás méretét nem csökkenti és 
az utcai homlokzaton a roló tokja nem látható módon van elhelyezve. 
 
29.§ (1) Helyi egyedi védett építmény bontására csak a helyi egyedi védett építmény olyan mértékű 
károsodása esetén kerülhet sor, amely műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett 
építmény bontására csak a védettség megszűntetését követően kerülhet sor. 
(2) A helyi egyedi védett építmény esetén rekonstruált homlokzat, épületrész építése során 
Dunavarsány Építési Szabályzata építési paramétereitől el lehet térni. 
(3) A helyi egyedi védett építménnyel szomszédos új épület építése esetén, amennyiben nem tartozik 
településképi véleményezési eljárás hatálya alá, az illeszkedés igazolásáról főépítészi nyilatkozatot 
kell csatolni a tervdokumentációhoz. 
 

15. A reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi 
követelmények 

 
30.§ (1) A területen 2 m2-nél nagyobb reklám elhelyezésére alkalmas reklámhordozót tartó berendezés 
- közművelődési célú hirdetőoszlop, információs vagy más célú berendezés - nem helyezhető el. 
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(2) Épületen reklám legfeljebb 2 m2-en helyezhető el, kivéve a saját funkciójával összefüggő 
reklámfelületet, amely az épület homlokzati struktúrájához igazodva, legfeljebb az adott homlokzat 
felületének legfeljebb 10%-a lehet. 
(3) Szabadtéri reklámhordozó, legfeljebb 2 m2 felületnagyságig helyezhető el, a külön jogszabály 
szerinti feltételekkel.  
 
31.§ (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell 
kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és 
függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen 
összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. 
Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés 
nem engedhető meg. 
(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 
(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés 
épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 
(4) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának10%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető 
el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés. 
(5) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, előkertben nem 
helyezhető el. 
(6) Közterületen álló hirdetőoszlop kizárólag a Kossuth Lajos utcának a Halász Lajosné utca és az 
Iskola utca közötti szakaszán, valamint az István téren, a Halász Lajosné utcától a vasútállomásig 
terjedő útszakaszán helyezhető el. 
 
32.§ (1) Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által 
ingatlan használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és 
vonalszerű fényfelirat helyezhető el. 
(2) Háromdimenziós reklámtárgyakat elhelyezni nem lehet. 
(3) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Egyéb 
közmű berendezésen legfeljebb 2 darab. 
(4) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú 
mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a 
gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 
(5) A helyi egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron 
reklámhordozót elhelyezni nem lehet. 
 
33.§ (1) Molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény 
népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására használható. 
(2) Építési reklámháló kihelyezéséhez felújítás megkezdéséről szóló építésinapló-bejegyzés igazolása 
szükséges. 
(3) Épület valamennyi homlokzatának egyidejűleg történő felújítása esetén a közterületről látható 
homlokzat előtti építési állványzaton a felújítás ideje alatt homlokzatonként 400 m2-t nem meghaladó 
reklámfelület helyezhető el az építési hálón. 
(4) Helyi védett, nem lakó épületeken akkor helyezhető el az építési hálón reklámcélú felület, ha a 
védőhálón az épület végleges homlokzati rajza van ábrázolva. Az elhelyezés időtartama legfeljebb 3 
hónap, mely indokolt esetben, kérelemre egyszeri alkalommal további 3 hónappal meghosszabbítható. 
(5) A településkép védelme érdekében az építési hálón a reklámcélú felület egy egységes képben 
összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatást tartalmazóan jeleníthető 
meg. 
 

16. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 
 

34.§ (1) Közműlétesítmények (nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor, közvilágítási 
kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomásszabályzó) elhelyezésénél figyelemmel kell 
lenni a városképi megjelenésre. 
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(2) Vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új 
oszlopsoron közművezeték létesítése nem megengedett.  
(3) Tájképvédelmi területen - a belterületen és a külterület beépítésre szánt területén - üzemelő föld feletti 
elosztóhálózat rekonstrukciója során a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető, figyelembe 
véve az egyes meglevő földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is.  
(4) A közvilágítási oszlopok és a járdavédelemre szolgáló oszlopsor az egyes utcaszakaszokon, az 
egyes köztereken, közparkokban azonos kivitelűeknek kell lenniük. 
(5) Házi gáznyomáscsökkentő az épületek utcai homlokzatára nem telepíthető. A berendezés csak az 
előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető. 
(6) Kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű, 50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilhálózati 
bázisállomás (mikrocella) meglévő közműoszlopokon elhelyezhető, épületek utcai homlokzatán takart 
módon helyezhető el. 
(7) Önálló antennatartó szerkezet (torony) és lakóterület között legalább 150 méteres távolságnak kell 
lennie. 
 
35.§ (1) Helyi védelemmel érintett épületek közterület felé néző, földszintes, 35°-osnál meredekebb 
hajlásszögű tetőfelületén és homlokzatán napelem, napkollektor nem helyezhető el. 
(2) Homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy azok igazodjanak az épület nyílásméretéhez, 
kiosztásához. 
(3) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tető lejtésével párhuzamosan úgy 
kell elhelyezni, hogy 

a) azok a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl, 
b) széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakokhoz. 

(4) Lapostető esetén az attikával párhuzamosan, attól minimum 50 cm-t tartva, a tető teljes területe 
lefedhető. 
(5) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete táblás 
napelemmel/napkollektorral lefedhető. 
(6) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható. 
 

V. FEJEZET 
KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

 
Településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

 
36.§ (1) A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és szakmai konzultációt 
biztosít a településképi követelményekről. 
(2) A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező: 

a) fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban, 
b) új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén: 

ba) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t 
meghaladja, 
bb) antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az 
antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja, 

c) minden új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, fejújítása során, ha az 
közterületről látható módon megváltoztatja: 

ca) a beépítés telepítési módját, 
cb) a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját, 
cc) az építmény tömegformálását, 
cd) az építmény homlokzat kialakítását. 

d) új cégér és reklámhordozó elhelyezése esetén. 
(3) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények 
érvényesítésének módjára. 
(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat a településképi véleményezési, 
és kötelezési eljárás során figyelembe kell venni. 
(5) A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a használatbavételi dokumentációhoz kell csatolni. 
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VI. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 
 

17. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások alkalmazási köre 
 
37.§ (1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le  

a) minden épület és engedélyhez kötött építmény építésére, bővítésére, átalakítására, felújítására 
irányuló építési, összevont engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel 
kapcsolatban, beleértve a mezőgazdasági területeken történő építési tevékenységek eseteit is; 
 
b) fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban, 
amennyiben a szakmai konzultáció emlékeztetője ezt rögzíti. 

(2) Az (1) bekezdés alól kivétel: 
a) hátsó kertben lévő 50 m2-nél nem nagyobb melléképület, 
b) a főépület közterületről nem látható, nettó 50 m2-nél kisebb bővítése, kivéve helyi védelem alatt 
álló épület esetén, 
c) közterületről nem látható új nyílászáró, tetősík ablak és szellőzőrács elhelyezése, átalakítása, 
d) kizárólag a belső teret érintő átalakítás. 

 
18. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 

 
38.§ (1) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő. 
(2) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi állásfoglalást, melynek 
tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását. 
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell 

a) a helyi építési szabályzatnak és településképi követelményeknek való megfelelést 
b) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés, vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a 
helyi jelleg védelme) településképbe illesztését, a helyi építészeti érték érvényre juttatását, azokra 
gyakorolt hatását, 
c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 
d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, 
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és 
reklámhordozók kialakítását. 
 

39.§ (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja 
be, a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági 
eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és 
véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez a (3) 
bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni. 
(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell 
tartalmaznia: 

a) a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet (a 
földhivatali térképen készült helyszínrajzot a szomszédos és az utca másik oldalán levő 
beépítésekről, az épületek tetőidomainak ábrázolásával, az illeszkedés megállapításához szükséges 
magassági, szintszám, stb. adatokkal, a közterületek érintettségét, a tervezett homlokzatok 
bemutatását, utcaképeket, a tervezetteket és a meglévőségeket, a szomszédos beépítést is hűen 
ábrázoló látványtervet, vagy montázst,) 
b) ha tervezett, a reklámhordozók ábrázolását, 
c) a rendeltetés meghatározását, valamint 
d) az építési szabályzatnak és a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid 
műszaki leírást. 
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(4) Ha a településképi vélemény kérelem, és annak mellékletei hiányosak, a kormányrendeletben, 
illetve e rendeletben meghatározottak alapján, és emiatt utasítja el a polgármester, a kérelem újra 
beadható. Ilyenkor a tervdokumentációt minden esetben új kérelemként kell elbírálni. 
(5) A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárásoknál a beadott engedélyezési 
tervdokumentációhoz a településképi véleményt mellékelni kell. 
 

VII. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

 
19. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

 
40.§ (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le: 
a) Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül, közterületről, közforgalom 
céljára átadott magánterületről vagy közforgalom által használt területről látható építésnél az alábbi 
esetekben: 

aa) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, önálló 
rendeltetési egységként működő, kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület 
(pavilon) építése, bővítése esetén, ha 60 napnál hosszabb időre létesül; 
ab) homlokzat épületszínezése, 7,5 m épületmagasságnál nagyobb épületek, illetve sorházas 
beépítés esetén; 
ac) új, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, melynek mérete nem haladja meg a 
nettó 50 m3 térfogatot, de eléri a 30 m3-t, és 3,0 méter gerincmagasságot nem haladja meg;  
ad) építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló és az 
eltérést illetően építésügyi hatóság engedélyéhez nem kötött építési tevékenység esetén; 
ae) adott homlokzaton 1 m2-t összesen meghaladó információs vagy más célú berendezés és cégér 
elhelyezése esetén, 
af) közművelődési célú hirdetőoszlop, reklámot is tartalmazó információs vagy más célú 
berendezés országos vagy településszerkezeti jelentőségű úton való elhelyezése esetében, 
ag) minden közterületről látható tetőidomot érintő építésnél, utcaképben megjelenő bővítésnél, ha 
más jogszabály ellentétesen nem rendelkezik, 
ah) helyi védett építményekkel kapcsolatos, nem engedélyhez kötött építési tevékenység esetén.. 

b) Meglévő építmény rendeltetésének részbeni vagy teljes megváltoztatása esetében, a 37.§-ban 
meghatározott esetekben, illetve az épületben önálló rendeltetési egységek számának változtatása 
során; 
c) Helyi védelem alatt álló épület és azzal szomszédos épület esetében, a homlokzatot, tetőt érintő 
építési tevékenység esetén, amennyiben az építési tevékenység által a védelem tárgyát képező elem 
közterületről látható módon változik. 
d) minden esetben, ha az építési tevékenység a lakásszám növekedésével/megváltoztatásával jár.   
 
41.§ E rendelet előírásai szerinti településképi bejelentési eljárást kell folytatni meglévő építmények 
rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti 
területhasználat 
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, 
b) a korábbi rendeltetéshez képest 

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet 
teremthet, 
bb) megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve  
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását 
teszi szükségessé, 

c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet. 
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20. A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának szabályai 
 

42.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – 
bejelentésre (4. melléklet) indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni. A papír 
alapú dokumentációnak eredetinek és tervező/építtető által aláírtnak kell lennie. 
(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell 
tartalmazni: 
a) a 40 § a), b), c) szerinti építési munkák esetében 

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról, 
ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, amennyiben a 
változás érinti, 
ac) alaprajzot, amennyiben a változás érinti, 
ad) valamennyi érintett homlokzatot, valamint 
ae) amennyiben a változás az utcaképben megjelenik, utcaképi vázlatot, és/vagy látványtervet, 
színtervet. 

b) a 41.§ szerinti rendeltetésváltozás esetében 
ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, illetve 
technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező 
ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos 
beavatkozásokat, 
bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével, 
bc) (szükség szerint) a megértéséhez szükséges alaprajzot, valamint 
bd) (szükség szerint) a megértéshez szükséges homlokzatot vagy a közterületről látható felületek 
változását bemutató látványtervet, fotómontázst. 

c) információs vagy más célú berendezés és cégérek elhelyezése esetében 
ca) formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját, 
cb) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját. 

(3) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység illetve 
rendeltetésváltoztatás: 

a) a környezetére környezetvédelmi – elsősorban zaj- és légszennyezési – szempontból 
kedvezőtlenebb helyzetet teremt-e, 
b) jelentősen megváltoztatja-e az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, 
c) a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükségessé teszi-e többlet-parkolóhelyek illetve 
rakodóhely kialakítását, 
d) érinti-e a közterület kialakítását, a meglévő berendezéseket vagy a növényzetet, 
e) befolyásolja-e a közterület közúti -, gyalogos-, illetve kerékpáros forgalmát, illetve veszélyezteti-
e azok biztonságát, 
f) a tevékenység veszélyezteti-e az épített és természeti környezet értékeit, örökségét. 

(4) Amennyiben a településképi bejelentési eljárásban érintett tevékenység megfelel a településképbe 
illeszkedés kívántalmainak, a tudomásul vétel illetve a kiadott igazolás  

a) állandó építmény esetén időkorlát nélkül, illetve az adott építmény elbontásáig, átalakításáig, 
rendeltetésváltozásáig, 
b) az ideiglenes létesítmények esetében a létesítmény elbontásáig, de legfeljebb 180 napig, 
c) rendeltetés részbeni vagy teljes megváltoztatása esetén a rendeltetés időszerűségéig, 

érvényes. 
(5) A polgármester a településképi igazolást a főépítész szakmai álláspontjára alapozva adja ki. 
(6) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel 
megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon 
belül adja ki. 
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VIII. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 

 
43.§ (1) A településkép érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész ellenőrzi. A 
mulasztásokat, amennyiben tudomására jut, kivizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jár el. 
(2) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása, 
elmulasztása esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó 
felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8 napon belül 
nem reagál az elkövető a felszólításra, a Képviselő-testület településképi bírságot szabhat ki az 
elkövetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad. 
(3) A településképi bírság összege 

a) településképi szempontból meghatározó karakterű területeken egyedi építészeti követelmények 
be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 500 000 forint, 
b) településképi szempontból meghatározó karakterű területeken egyedi építészeti követelmények 
be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 250 000 forint, 
c) egyéb településképi, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 
követelmény be nem tartása esetén 100 000 forint, 
d) településképi bejelentés elmulasztása esetén 50 000 forint. 

 
IX. FEJEZET 

a VÉDETT ÉPÍTMÉNYEK FENNTARTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSI RENDSZER 

 
44.§ (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a 
védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az 
önkormányzat támogatást adhat. 
(2) A támogatás keretösszegét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben 
határozza meg. 
(3) A pályázat útján elnyerhető támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés 
keretei között – az önkormányzat állapítja meg. 
 
45.§ (1) A 44.§ (1) szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha  

a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható 
módon nem károsítja, 
b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul 
betartja. 

(2) Az önkormányzati támogatás feltétele a tényleges munka szabályszerű, megfelelő mennyiségű és 
minőségű elvégzése, amelyet az önkormányzati főépítész, az önkormányzat (jegyző) által kijelölt 
hatósági munkatárs – szükség esetén szakértők bevonásával – ellenőriz. 
(3) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ez esetben a támogatás 
visszafizetendő.  
 

X. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
21. Hatálybalépés 

 
46.§ (1) E rendelet 2017.          ……. lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
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22. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 
47.§ Hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi 
véleményezési eljárásról szóló 12/2013. (VII.17.) számú önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 
 
 
….………………………………..     ….……………………………….. 
     Gergőné Varga Tünde      dr. Szilágyi Ákos 
           polgármester             jegyző 

 

Záradék: 
A rendelet 2017. szeptember…… napján kihirdetésre kerület a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 
 

         ………………………… 
          dr. Szilágyi Ákos 

           jegyző
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1. melléklet a …./2017. (…...) önkormányzati rendelethez 
TELEPÜLÉSKÉPVÉDELEM 

Településkép karakterek és helyi védelmek 
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2. melléklet a …./2017. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek 
 

1. az 51. számú út (071/1) hrsz.-ú közút dunavarsányi déli szakasza menti kétoldali juharfasor, a 
közút nyugati oldalán a 066/2 hrsz.-ú ingatlanon, a közút keleti oldalán a 0105/1; 0105/16; 
0105/19; 0105/20; 0105/23; 0105/8; 0105/9; 0105/10; 0105/11; 0105/12; 0105/13; 0105/15 
hrsz.-ú ingatlanoknak a fasort érintő részén 
 

2. az 51. számú főút és a Duna, illetve Sziget sor közötti (058) hrsz.-ú Nyárfás sor menti kettős 
nyárfasor a 056/11, 056/38, 056/45 hrsz.-ú, valamint a 068/1, 068/2 hrsz.-ú ingatlanok 
fasorokkal érintett területrésze  
 

3. a 0123/21 hrsz.-ú tavas ingatlanon levő fasor  
 

4. a Dunavarsány vasútállomás épülete előtt, a vasúti vágány felőli 5 db vadgesztenyefa, valamint 
a P+R parkolója melletti fasor a 969/16 hrsz.-ú területen 

 
5. a Taksonyi úti kanyarnál levő nyárfacsoport a 032/19, (970), 969/25, 029/9 hrsz. 

 
6. a Varsányi ’56-osok emlékparkjában két feketefenyő a 324/1 hrsz.-ú ingatalon  

 
7. a Szent Kereszt Felmagasztosulás katolikus templom kertjében a duplasoros vadgesztenyefasor, 

a 359 hrsz.-ú ingatlanon  
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3. melléklet a …./2017. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

Helyi értékvédelemmel érintett építmények 
 

A helyi védett építmények (épületek, szobrok, emlékek) jegyzéke - NAGYVARSÁNY 

sorszám utca, házszám hrsz. 
1. Alkotmány utca 1.  1995 
2. Bartók Béla utca 25.  1962 
3. Bartók Béla utca 37. 1956 
4. Bartók Béla utca 39. 1955 
5. Béke utca 16. 1878/1 
6. Béke utca 16. 1878/1 
7. Kertész utca 4. 1994 
8. Kertész utca 8. 1997 
9. Nyár utca 8. 096/3 
10. Sport utca 49. 1980 
11. Templom utca 2. 1815/1 
12. Templom utca 5. 1833 
13. Templom utca 16. 1821 
14. Templom utca 29. 1936 
15. Templom utca 30. 1947 
16. Templom utca 31. 1935 
17. Templom utca 35. 1934/4 
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A helyi védett építmények (épületek, szobrok, emlékek) jegyzéke - KISVARSÁNY 

sorszám utca, házszám hrsz. 
1. Arany János utca 1. 66 
2. Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 1112 
3. Bem utca 3. 224/2 
4. Deák Ferenc utca 43. 489 
5. Habitat utca 8. 4511 
6. Habitat utca 10. 4512 
7. Habitat utca 12. 4513 
8. Habitat utca 14. 4514 
9. Habitat utca 16. 986/2 
10. Habitat utca 18. 4517 
11. Habitat utca 20. 4518 
12. Habitat utca 22. 4519 
13. Habitat utca 24. 4520 
14. Halász Lajosné utca 1. 114/2 és részben114/1 
15. Halász Lajosné utca 3. 116/3 
16. Halász Lajosné utca 4. 283 
17. Halász Lajosné utca 6. 284 
18. Halász Lajosné utca 7. 164 
19. Halász Lajosné utca 27. 246 
20. Halász Lajosné utca 51. 265 
21. Homok utca 3.  969/23 
22. Hősök tere 1. 233 
23. Hősök tere 174/2 (174/2) 
24. Hősök tere 174/2 (174/2) 
25. Hősök tere 174/2 (174/2) 
26. Iskola utca 51. 641!1 
27. Iskola utca 54. 675 
28. Kolozsvári utca 7. 50/1 
29. Kossuth Lajos utca 1. 281/5 
30. Kossuth Lajos utca 3. 281/1 
31. Kossuth Lajos utca 2. 103 
32. Kossuth Lajos utca 6. 107/3 
33. Kossuth Lajos utca 7. 303 
34. Kossuth Lajos utca 11. 324/1 és 324/2 
35. Kossuth Lajos utca 18. 112 
36. Kossuth Lajos utca 18.  112 
37. Kossuth Lajos utca 25. 359 
38. Kossuth Lajos utca 25. (szobor) 359 
39. Kossuth Lajos utca 25. (kereszt) 359 
40. Kossuth Lajos utca 35. 680 
41. Szent István tér 1. (szobor) 969/31 
42. Szent István tér 1. 969/31 
43. Szent István tér 2. (szobor)  969/32 
44. Vasút sor 1B  969/16 
45. Vasút sor 13. 115/1 és 115/2 
46. Vasúti sor18A 969/27 
47. Vörösmarty Mihály utca 47. 1588 
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A helyi védett építmények elhelyezkedése Nagyvarsányban 
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A helyi védett építmények elhelyezkedése Kisvarsányban 

a) szelvény, a Városközpont és környéke 
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A helyi védett építmények elhelyezkedése Kisvarsányban 

b) szelvény, a Városközponttól északnyugatra 
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4. melléklet a …./2017. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

Bejelentés 
településképi bejelentési eljáráshoz 

 
 
 
 
 
A bejelentő neve: ………………………………………………………………………………………... 
A bejelentő lakcíme: ……………………………………………………………..................................... 
telefonszáma***: ………………………………………………………………………………………... 
e-mail címe***: …………………………………………………………………………………………. 
A szervezet székhelye*: …………………………………………………………………………………. 
A folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés, vagy rendeltetésmódosítás megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Helye: …………………………….……………………………………….. Hrsz.:…………………….. 
 
Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett 
időtartalma**: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
dátum: …………………………. 
 
 
 
……………………………………. 
aláírás 
 
 
 
* ha van, a bejelentő lakcíme helyett kitöltendő 
** megfelelő rész aláhúzandó 
*** nem kötelező 
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1. függelék 
a .…/2017. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
Dunavarsány táji-, természeti értékei 

 
Országos jelentőségű védett terület: 

a) a Ráckevei(Soroksári)-Duna úszólápjai, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló ex-lege 
lápok 
b) A Natura2000 terület: a „Ráckevei Duna-ág” elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület 043/11, 051, 052, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 054 hrsz. területek. 
c) Az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó övezetéhez tartozó területek. 

 
Helyi jelentőségű védett természeti területek, emlékek 
(Dunavarsány Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 4/1998. (III.10.) 
önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról): 

a) A Domariba-sziget  
b) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 017/2 hrsz.-ú, 40 ha kiterjedésű, 
természetes állapotú, összefüggő gyepvegetáció. 
c) A volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhely, az ingatlan 
nyilvántartásban 034/25 hrsz.-ú, „a” alrészletű szántó, melynek tulajdonosa Dunavarsány 
Város Önkormányzata és a 034/7 hrsz.-ú szántó, melynek tulajdonosa a Magyar Állam. 
d) A 056/2 hrsz.-ú, 45520 m2 nagyságú, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében, a Magyar Állam 
tulajdonában levő földrészletből 1752 m2 nagyságú terület, melynek védőövezete a 05/62 
hrsz.-ú erdő terület ingatlan-nyilvántartási határa. 

 
Helyi jelentőségű védett természeti emlék: 

4 db fekete fenyő (Pinus nigra), 096/3 hrsz. 
 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a vonatkozó jogszabály alapján. 
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 Vasas Zsófia            
 
Burányi Endre 
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6. Jó példák, épületek, épített részletek 
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BEVEZETÉS          1. 
 

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. Valóban nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a változatos 
utcák, terek, épületek sokasága, mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, 
ütős hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön 
még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek 
egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen 
környezetet alakítanak ki. 
 
A kézikönyv segítség kíván lenni: Dunavarsány bemutatásával, az értékei megismertetésével 
és útmutató résszel tárja fel az épített és természeti környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót 
az építészeti értékek tárházába, hogy az építtető 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 tervezési szabadság 
megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle 
izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a 
település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem 
valódi szabadság megismertetése.  
 
A kézikönyv nem 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. 
 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. 
Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, 
szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen 
épített környezetünk 
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DUNAVARSÁNY BEMUTATÁSA      2. 
általános településkép, településkarakter 

 
Dunavarsány a Ráckevei(Soroksári)-Duna mentén, Budapest déli határától mintegy 12 km-re fekvő, a budapesti 
agglomerációhoz tartozó település. Dunavarsány közigazgatásilag a Közép-Magyarországi Régióhoz, azon belül Pest 
megyéhez, a Ráckevei kistérséghez tartozik. Területe 22,52 km2, állandó lakosainak száma megközelíti a 8000 főt. 
A város alapvetően egymástól földrajzilag elkülönülő két településrészből áll: az 51-es főúthoz csatalakozóan a 
honfoglalás korában kialakult történelmi településrészből, Dunanagyvarsányból és a Budapest-Kelebia-Belgrád 
vasútvonal 1880-83 közötti megépítése után, a vasút mellett kiépült Dunakisvarsányból, de további belterületi 
egységet alkotnak a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág menti üdülő és lakóterületi sáv, az 51-es útra kapcsolódóan 
kialakult új iparterület, a Dunavarsány Ipari Park, valamint a Naprózsa lakópark elnevezésű lakóterületi egység, és a 
Sun Residence lakópark, még nem beépült lakóterületként tervezett belterület az egyik volt kavicsbánya-tó mentén. 
Dunavarsány két legnagyobb területű belterületének, városrészének lakói etnikai szempontból jól 
megkülönböztethetőek: Nagyvarsány lakosságát főként a thüringiai svábok leszármazottai alkotják, míg Kisvarsány 
lakossága etnikai szempontból igen vegyes, az országban jelen lévő valamennyi népcsoport megtalálható területén. 
Dunavarsány földrajzi elhelyezkedése révén rendkívül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik. Az Európai Unió 
regionális politikájában kijelölt transz-európai közlekedési folyosók közül a dunai nemzetközi vízi út, a sugaras 
szerkezetű országos közút-, és vasúthálózat által érintett. A főváros gyorsan elérhető a településen áthaladó 51. 
számú főközlekedési útnak és a Budapest-Kelebia villamosított vasúti fővonalnak köszönhetően. A távolsági 
autóbuszjárat Budapest Népligetig, míg a vonat Budapest Kőbánya-Kispest végállomásig közlekedik. 
Dunavarsány természeti értékei következtében fejlődő idegenforgalommal rendelkezik. A Duna-parti üdülőterületek 
és a volt bányatavak adottságait felhasználó horgásztavak kiváló rekreációs lehetőséget biztosítanak. Az egykori 
bányatavak közül kiemelkedik Dunavarsány északkeleti részén levő, közkedvelt fürdőzőhely, a Rukkel-vizipark, míg a 
Duna-parton jelentős sportcentrum a Dunavarsányi Olimpiai Központ. 
Dunavarsány nevezetes természeti látnivalói közé tartozik a Kis-Dunán található mintegy 10 hektárnyi úszóláp, a 
Domariba-sziget, a Varsányhalmon az árvalányhajas terület. A háború után elpusztult Vészi-kúria udvarán található 
négy feketefenyő, mely az egykori kastély gyakori vendégeként Ady Endre emlékét idézi.  
Dunavarsány Önkormányzata a közelmúltban önerős beruházással mintegy 500 m hosszon Kisduna sétányt alakított 
ki a Ráckevei Duna-ág HUDI20042 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területen, a Taksony vezér hídtól délre. A 
sétányról és a z arra telepített padokról minden idelátogató élvezheti a Kisduna közvetlen élményét.  
Az évenként megrendezett Dunavarsány Napok a nyár elején, ősszel a Szüreti bál sok idelátogatót vonz és nyújt 
felejthetetlen szórakozást. A Kis-Duna menti térség legkiemelkedőbb kulturális programjában, az évenként 
augusztusban megrendezett Summerfest Fesztivál eseménysorozatában Dunavarsány 2015. év óta vesz részt. A közel 
20, nagyrészt távoli egzotikus országból érkező népművész folklórfesztiválja igencsak különleges, élménydús 
rendezvény. 
Dunavarsány a rendszerváltásig Délegyházával és Majosházával közigazgatási egységet és nagyközségi közös 
tanácsot alkotott. Ez az együttműködés vált alapjává Dunavarsány későbbi kistérségi vezető szerepének. Az első 
önkormányzati választást követően a községek önállósodtak, de továbbra is Dunavarsány koordinálja a beruházások 
és szolgáltatások egy részét: az ivóvízminőség javítása érdekében tett lépések, a szennyvíztelep, az orvosi ügyeleti 
ellátás, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, az általános és a művészeti iskola, ma egyre inkább összeköti a 
környező településeket Dunavarsánnyal.   
2004. szeptember 18–án Dunavarsány városi rangra emelkedett. 2013. márciustól Majosháza Községgel Közös 
Önkormányzati Hivatalt működtet. 
A város legújabbkori történelme viszonylag rövid, de ezen idő alatt dinamikusan fejlődött, különösen az utóbbi 
évtizedben. Az 1990-es évek elejétől zajló közműves beruházások túlnyomó többségét (víz, gáz, telefon, Internet, 
szennyvízcsatorna-hálózat) Dunavarsány koordinálta a kistérségben. Dunavarsány több mint 300 vállalkozással, 200 
magánvállalkozással, illetve egy 90 hektáros ipari parkkal rendelkezik, amely a terület fekvése, könnyű 
megközelíthetősége miatt kiváló lehetőségeket nyújt a betelepülni kívánó vállalkozások számára. 
Dunavarsány testvérvárosai 1999 óta a németországi Gemmingen, 2002 óta a szlovákiai Szalóc és 2008. óta a 
kárpátaljai Csetfalva. 
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Dunavarsány képekben általában, összefoglalóan… 

  

 

  

 
Az OTP lakópark és az Olimpiai Központ a 

Taksony vezér hídi útelágazónál  ….az RSD partján…  …az RSD menti üdülő és lakóépületek…  

  

…az Olimpiai Központ és környezete…  …életkép az RSD-n…  …a Taksony vezér híd Szigethalom és 
Szigetszentmiklós irányában… 

  

…RSD, horgászhely, madáretető…  …az RSD menti Duna sori utcakép…   …volt kavicsbánya, most horgásztó… 

  

…a híres árvalányhaj…  …látkép az 51-es út felől az RSD irányába…  …helyi vizes természetvédelmi terület… 

  

…a Rukkel tó partja…  …és a vízi csúszdája…  … a Rukkel vízipark a kerítésen kívülről… 
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régi vasúti épület – ma pizzéria…  …a vasútállomás a túloldalról…  a régi „elemi iskola” épület 

 

 

 

 

 

…nagyvarsányi idill…  …régi vasúti épület – ma helytörténeti 
múzeum…  …a nagyvarsányi óvoda… 

 

 

 

…megőrzendő nagyvarsányi hangulat…  …a Patkó panzió Nagyvarsányban…  …útelágazás Kisvarsány központjában… 
  

…hálakereszt, mögötte a majdani lakó- és 
rekreációs fejlesztés színtere…  

 …a kisvarsányi katolikus templom…  …és a nagyvarsányi… 

  

…az új P+R, K+R (Kiss and ride) és 
autóbuszforduló a vasútállomáson… 

 …az 56-osok tere Kisvarsány 
központjában… 

 …a távolban Nagyvarsány, a kisvarsányi 
tavak felől nézve… 
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…eladó szántó - az 51-es út nyugati 
oldalán…  

 …Dunavarsány Ipari Park az 51-es főút felől 
nézve, az IBIDEN főépülettel…  

…a háttérben a volt kavicsbánya tóból 
horgászt, az előtérben a szomszédos 

működő kavicsbánya útja…  
  

 
…gazdasági telephely Kisvarsányba a 

taksonyi út –és a Vaúti sor 
találkozásánál 

 
…FÉMALK - új  ipari létesítmény  
a Dunavarsány Ipari Parkban…  

 
A Naprózsa utca 

 

…az IBIDEN-együttes  

 

  

…a Naprózsa lakópark…  …magasfeszültség…   

 

  

…repülőgép múzeum az 51-es nyugati oldlán 
levő szántó területek közé ékelődve… 

 …a Vasút sor melletti jellegzetes 
zöldterületsáv… 

 …és annak másik szakasza  
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ÖRÖKSÉGÜNK         3. 
(a településképi szempontból meghatározó táji- és természeti értékek, építészeti, műemléki, 
településképi jellemzők)  
 
Dunavarsány város megőrzendő értéke a tájban való elhelyezkedése, a „tágasság” és „levegősség”, a 
Kis-Dunához való kapcsolata. Duna-parti fekvése, előnyös közlekedési adottságai, az arra települő ipari, 
kereskedelmi létesítmények, jellemzően szétszórt több belterületes adottsága - Kisvarsány, Nagyvarsány, 
Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Kis-Dunaparti üdülőterületek - a volt kavicsbánya-tavak jelenléte és 
azok erősödő rekreációs felhasználása erősítik a város sokszínűségét. 

 
A város szép számmal nyilvántartott régészeti területei és az ott talált emlékek jelentős történeti múltját 
igazolják a településnek. 
Tájtörténeti szempontból a természetföldrajzi adottságai mellett meghatározók a terület 
benépesedésének hatásai. A város területén már 15 ezer évvel ezelőtt, a második jégkorszak idején 
éltek emberek, az Ős-Duna területe, mocsárvilága biztosította megélhetésüket.  
A kőkorszak idején állandósult az ember jelenléte a Duna mentén. Árpád Vezér törzse, a Megyer törzs 
telepedett le. A honfoglalókkal érkezett a Kárpát-medencébe az a perzsa-alán eredetű néptörzs-
töredék is, amelynek mai kiejtés szerint Varsány volt a neve. 
A X. században a Kis-Duna mentén már kialakultak a birtokviszonyok, a területet Árpád Fejedelem 
nemzetsége birtokolta. A XIII. század elején Varsány halászfalu, a nagyobb falvak közé tartozott, 
nagyjából akkora volt, mint Taksony, Tököl, Dömsöd. 
Első írásos említése 1269-ből való. A korábbi Árpád-kori falu a tatárjárás idején elnéptelenedett. A falut 
és környékét V. István 1270-ben a nyúl-szigeti apácáknak adományozta. A Clarissa rend fenntartósága 
egészen a XVIII. század végéig tartott. 
A XIV. században a kialakult birtokviszonyok lehetővé tették, hogy az állattenyésztés mellett 
mezőgazdasági művelést is. Egyre több lett a szántó, valamint a szőlőművelés is egyre jobban elterjedt. 
A tatárjárás idején elpusztult, elnéptelenedett falu lassan ismét benépesült. Az elnéptelenedett Varsány 
faluba először Lipót császár hívott be németeket a XVII-XVIII. században. A betelepítést I. József 
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folytatta. 1715-ben 20 lakost, míg 1720-ban már 41 családot tartottak nyilván a történelmi falurészen, 
Dunanagyvarsányban.  
A betelepítést Mária Terézia is folytatta. Később II. József rendeletileg 1782-ben feloszlatta az 
apácarendeket, Varsány falu és birtokai egyházi alapítvány tulajdonába kerül.  
Ebből az időből való a terület II. katonai felmérése (1860 körül): 

 
 

A XIX. század közepe táján Varsány pusztának 145 lakosa volt. Az országos területrendezési munkák után 
Varsány pusztát hivatalosan Duna-Varsánynak nevezték el - ebben az időben még 9 Varsány nevű 
helység volt az országban. A taksonyiak a XIX. század második felének elején az egyházi alapítványtól 
megvásárolták Varsány falut és teljes határát - így tartozhatott Dunavarsány 1946-ig Taksonyhoz.  
Az 1880-as Országgyűlés törvénye határozatot hoz a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítéséről - az 
építési munkálatok 1883-ra fejeződtek be. A vasút megépítése nagy befolyással lett Dunakisvarsány 
fejlődésére a későbbiekben. 

 
Már ezt az állapotot mutatja a terület III. katonai felmérése (1910 körül): 

 
 
A város történetileg kialakult tájképi értékei a természeti értékeit megőrző struktúrája. Az eredetileg 
festői Duna-partja sajnos eléggé beépült, kevés szakasz kivételével sajnálatosan a kelleténél sűrűbben 
beépült, csak kevés helyen biztosítva lejutást a vízparthoz. A mesterségesen kialakított, magántulajdonú 
bányatavak tájképi szerepe még kialakulóban van. A Domariba-sziget menti úszóláp országosan 
védett, mely nemcsak ritka növények élőhelye, de állatvilága is kiemelkedő. 
A mesterségesen kialakított bányatavak tájképi szerepe még alakulóban van. A Domariba-sziget északi 
csücskéhez csatlakozó úszóláp országosan védett, nemcsak ritka növények élőhelye, de faunája is 
kiemelkedő.  
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Meghatározó új táji eleme a városnak a nagyszámú és kiterjedésű kavicsbánya tó. Az érvényben lévő 
Településszerkezeti Terv a korábbi tervek alapján lakó-, üdülőterületi és intézmény-területi fejlesztés 
mellett a tavak rekreációs célú felhasználást hangsúlyozza a tavak partjaira.  
Összefoglalva, a mai tájhasználat alapvetően két, jellegében eltérő részre osztja Dunavarsány területét: 
- (1) a Duna-ággal közvetlenül határos, 51-es úttól nyugatra eső kisebb, jellemzően beépítetlen, 

részben természetközeli területsávra, valamint 
- (2) az 51-es úttól keletre eső, jellemzően mesterségesen kialakított, - beépített, bányászattal és 

földműveléssel érintett - nagyobb területegységre. 
(1): A Duna-ág és hozzá közvetlenül kapcsolódó területsáv magas arányban biológiailag aktív, vízzel és 
növényzettel borított, a természetes és természetközeli élőhelyekkel, részben országos, részben helyi 
természeti védettség alatt, illetve ökológiai övezeti besorolás is érinti. Itt az erdőterület összefüggően 
jelenik meg a vízparti sávban és mezőgazdasági terület is jellemzően nagyobb tömbben van. A 
beépítés csak a Duna-parti üdülősáv formájában van jelen. 
(2): Dunavarsány nagyobbik hányada az iméntihez képest ökológiailag degradált, döntően 
mesterségesen kialakított, a települési átlagnál intenzívebben beépített felszín. A területegység 
megában foglalja a hagyományosan és újonnan beépített belterületeket (nagyvarsányi, kisvarsányi 
településrész, lakópark, ipari park,) és egyéb, a volt kavicsbánya-tavak körüli meglévő üdülő és tervezett 
lakóterületek, a horgászattal kapcsolatos rekreációs területeket. A fennmaradó rész jellemzően 
üzemszerű mezőgazdasági művelés alatt álló terület, elsődlegesen szántó művelési ágban, az 
erdőterületek szigetszerű elhelyezkedésével. 
Országosan védett természeti terület a Dunavarsányi úszóláp területe, mely a Duna-ág területén, a 
Domariba-sziget északi csúcsának közelében található. 

 
 
Nemzetközi (európai) természetvédelmi oltalom alatt álló terület az európai egyezmény alapján védett 
Natura2000 területek, megnevezésük: Ráckevei Duna-ág kjKTT (Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési 
Terület), azonosítója HUDI20042.  
Egyéb védettség: a terület egyben az OÖH ökológiai folyosó övezethez is tartozik és magában foglalja 
a fenti ex lege védett úszóláp területét is: 
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- az RSD területe, a Domariba-sziget, és környezete,  
- a honvédelmi létesítmény területe melletti gyepek,  
- a szennyvíztisztítótól É-i irányban fekvő vizes élőhelyek. 

Helyi természetvédelmi érdekeltségű területek és emlékek  
-  Domariba-sziget, (053/9-/10, 054, 083/8, 3201-08, 3210-17 hrsz. területek, 169,2993 ha), 
-  a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 017/2 hrsz. telek, ~40 ha kiterjedésű, természetes 
állapotú, összefüggő gyepvegetáció, 
- a volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhely, az ingatlan 
nyilvántartásban 034/7 és 034/25 hrsz. állami telkek 
- 056/2 hrsz. II. jelű 1754 m2-es állami terület (védőövezete* a 056/2 hrsz. teljes területe) 

Helyi jelentőségű védett természeti emlék a 4 fekete fenyő (Pinus nigra) egyedek, kultúrtörténeti érték, a 
volt Vészi kúria területén. 
 

 
 
Az épített környezet öröksége szempontjából Dunavarsánynak országosan védett emléke nincs.  
Az épített örökségként számba vehető értékei a hatályos településrendezési tervben, valamint a 
Dunavarsány Települési Értéktárában számon-tartott helyi védelemre javasolt épületek és kisemlékek. 
 

 

Dunavarsány Önkormányzata által a Ráckevei Duna-ág HUDI20042 kiemelt jelentőségű természet-
megőrzési területen, a Taksony vezér hídtól délre kialakított Kisduna sétány  
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Az 51 számú főút menti, 
településképi 

szempontból helyi 
védelmet érdemlő 

kettős hársfasor az RSD, 
a Kisduna felől,  

valamint közelebbről, 
kelet felől nézve 

 

 
  

 

 
   

A Völgy utca 
folytatásában a 

Kisdunához – a Duna 
sorhoz és a Sziget sor 

üdülő-rekreációs 
területekhez vezető 
Nyárfás sor menti, 

telepüklésképi 
szempontból helyi 
védelmet érdemlő 

kettős nyárfasor 
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A Völgy utca 
folytatásában a 

Kisdunához – a Duna 
sorhoz és a Sziget sor 

üdülő-rekreációs 
területekhez vezető 
Nyárfás sor menti, 

telepüklésképi 
szempontból helyi 
védelmet érdemlő 

kettős nyárfasor 

 

 
  
 

 
   

Helyi természeti 
védelmet és 

kultúrtörténeti 
emléket őrző 4 

feketefenyő 
Nagyvarsányban, a 
volt Vészi kúria, volt 
majd volt TSZ major 

területén 
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Az épített környezet öröksége szempontjából Dunavarsány országosan védett műemlékkel nem 
rendelkezik. Legrégibb épületei a XIX: század 80-as éveiből valók, Nagyvarsányban vélhetőleg a 
legrégebbi még álló dunavarsányi épület a Vészi-kastélyhoz tartozó U alakú cselédlakássor részeként 
fennmaradt tornácos épület (Kertész u. 8.), Dunakisvarsányban pedig a Budapest-Belgrád vasútvonal 
építéséhez kapcsolódó vasúti épületek. 

 

 

   

 

 

 
Bár Dunavarsány történetének leírásaiban Nagyvarsányt jelölik meg településtörténelmi település-
részének, a történelmi településmag, mint olyan, igazán itt sem mutatható ki, hiszen ez a városrész is 
szabályos utcahálózatú, szinte tervezett szerkezetűnek mutatkozik, semmilyen spontaneitás nem 
jellemző rá. Alapvetően ugyanez jellemzi Dunakisvarsány településszerkezetét is. Ennek ellenére 
mindkét városrészben meg lehet találni településkarakterként a XIX. század elejéről származó, 
fennmaradt jó pár falusias, oldalhatáronálló, tornácos épületet, illetve ezeken kívül Kisvarsányban pár 
szép polgárházat is, valamint a Kossuth Lajos utca vasúthoz csatlakozó szakaszán a zártsorú jellegű és 
utcával párhuzamos gerincű épületek, beépítések révén a fejlődő településközpont helyét is. 
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Az épített örökségként számba vehető helyi értékei a hatályos településrendezési tervben, valamint a 
Dunavarsányi Települési Értéktárban számontartott helyi védelemre javasolt épületek és kisemlékek, 
melyek részben meghatározó, karakteres épületek, részben a város történetében kiemelkedő szerepet 
játszó kultúrtörténeti épületek, emlékek.  
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK                 4.  
(az eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, az arculati jellemzők és a településkarakter bemutatásához) 
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK        
 „Történeti településrészként” meghatározható egyrészt a történelmileg előbb kialakult Nagyvarsány, 
annak is a Sport utca és a Völgy utca közötti része, másrészt a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítését 
követően a vasút mentén, annak mindkét oldalán kialakult és továbbfejlődött Kisvarsány településrész.  
Mindkét településrész településszerkezetére jellemző a sakktáblaszerű, szabályos telekrendszer és 
utcahálózat.  
Beépítési mód szempontjából a fésűs, oldalhatáron álló utcára merőleges nyeregtetővel való beépítés 
emlékei nagyobb számmal Nagyvarsány történeti településrészén lelhetőek meg a mai napig is, mint a 
jellemzően későbbi beépítésű Kisvarsányban, ahol ez a beépítési forma és épületkarakter kevés telken 
maradt fenn. Jellemző ezen túl a kertvárosias, családiházas területek meglevősége, a múlt század 
második felében alapvetően sátortetős, a későbbiekben „újmódi”, oldalhatáron álló, a korábbiaknál 
nagyobb tömegű, utcára merőleges nyeregtetős, vagy vegyes beépítési és tetőformával. 
A történeti településrész kialakult oldalhatáros foghíj-beépítéseinél, illetve az átépítéseknél az alapvető 
építészeti elvárás az adott környezethez, utcaképhez való illeszkedés, 25-35fok közötti tetőhajlásszöggel. 
Idegen a kialakult utcaképektől a lapostetős, aszimmetrikus, vagy szimmetrikus, alacsony 
tetőhajlásszögű, tömegen belül elcsúsztatott féltetős épületforma.. Mindkét építészeti forma idegen a 
környezetétől, nem megengedhető megoldás!  
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ÚJ BEÉPÍTÉSŰ ÉS TÁVLATBAN BEÉPÜLŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Az utóbbi évtizedek lakóépítési területei, valamint a folyamatos beépítésű és távlati felhasználású 
területek „új beépítésű és távlatban beépülő településrészként” határozhatók meg:  
1. Nagyvarsányban a Sport utcától délre, valamint a Völgy utca északi oldalán levő területek 
folyamatosan megvalósuló beépítéssel 
2. Kisvarsányban:  
- a vasúttól északra levő hagyományos településrészhez csatlakozó új telekosztáson már nagyrész 

beépült „Nyugati lakópark” területe, folyamatosan beépülő területen,  
- a jórészt, a meglevő telekállapotok miatt telekegyesítést, telekalakítást igénylő területen, az Epres 

utca és Homok utca térsége folyamatosan beépülő területen, 
- Az un. V8-as terület, még beépítetlen, de már kialakított telekosztáson a Nyugati lakóparkhoz 

kapcsolódóan, 
- a Nagyváradi utcától délre, valamint délnyugatra, tervezett, a volt kavicsbányák környezete,  
- Kisvarsány és Nagyvarsány belterületei közötti, a két településrészt összekötő tervezett lakóterületek  
3. A Taksonyi igazgatási határ menti, a Duna-parthoz közeli Forrás lakópark nagyrészt beépült területe 
4. A közelmúltban, a külterületben „úszó”önálló településrészként kialakult „Naprózsa lakópark” területe 
5. A Sun-Residence lakópark beépülése, korábban kialakított telekosztással még várat magára. 
6. A hatályos Településszerkezeti Terv szerinti Kisvarsány és Nagyvarsány távlati beépítéssel történő 
összekötése, valamint volt kavicsbányák körül néhány területen tervezett kertvárosias lakóterület 
beépítése szintén még nem aktuális.  
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ZÁRTSORÚ JELLEGŰ BEÉPÍTÉSŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Dunavarsányban a 
kisvárosias jellegű 

telepítési forma csak kis 
területeken alakult ki, de 
jelen van: Kisvarsányban 

a Kossuth utca egyes 
szakaszian, jelezve a 

„városközponti” 
elhelyezkedést és 

funkciókat, elsősorban 
utcakereszteződéseknél 

kialakult előkert nélküli 
félig-zártsorú beépítés 

formájában (Kossuth 
utca-Halász Lajosné 
utca, Kossuth utca- 

Árpád utca, Kossuth 
utca- Iskola utca sarok), 

Nagyvarsányban,  
a Sport utcától délre 

levő Petőfi lakótelep és 
környezete, sorházas 
jelleggel, valamint a 

Kisvarsányban a 
Nagyvarsány irányában 

kijelölt tervezett távlati 
kisvárosias lakóterületen. 

 
 

 

 
 a Kossuth u és Halász Lajosné utca találkozása - kisvárosi hangulat 

 

  ...és a szemközti régi zártsorú beépítés 
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A zártsorú 
beépítés, az 
épületeken 

alkalmazott vidám 
színek, az utcára 
kitelepült üzletek, 
az árnyékot adó 

fák kisvárosi 
hangulatot 

eredményeznek a 
Halász Lajosné 

utca elején 
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ÜDÜLÉSI CÉLÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

A Kis-Dunamenti 
üdülőterület távlati 

látványa az 51-es út 
felől a Dunamenti 
erdős területekbe 

ágyazottan, az 
előtérben levő 

szántóterületekkel 
jellegzetes és 

kellemes. 
 

A kis-Duna menti 
nagyrészt beépült 

kistelkes hétvégi 
házas és rekreációs 

területek, valamint a 
volt kavicsbánya, a 

Petőfi-tó, menti 
kialakult beépítések. 

A területek 
jellemzője az apró 

telkek sűrű 
beépítettsége, 

általában 
oldalhatáros 
beépítéssel.  

A Petőfi tó körüli 
beépítést kivéve, a 

területek szerencsés 
zöldbeágyazottsága 

a beépítés 
sűrűségét 

településképi 
szempontból enyhít. 

 
A beépítettség, a 

Kis-Duna menti 
közterületek 

elépítettsége miatt 
sajnálatosan a 
vízparthoz való 

lejutás szinte nem 
lehetséges.  

A kiépített Kisduna 
sétány ezt a hiányt 

pótolja a Taksony 
vezér –hídtól délre 

levő Duna-parti 
közterületi szakaszon 
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A Duna sor épületein a 
természetes anyagok 
alkalmazása, a fehér 

vakolt falak, az árnyékot 
biztosító tornácok vonzó 

itt-tartózkodást 
nyújthatnak az itt 
üdülőknek, vagy 

lakóknak. 
 

Az áttört kerítések pedig 
helyenként még a 

Kisduna felé amúgy 
nagyon hiányzó rálátást 
is lehetővé teszik az arra 

járók számára.  

 

   

  

 



25 
 

A Mami vendéglőtől a Taksony vezér híd lábág kialakított közkert, a Kisduna sétány  

 
a vízhez való lejutáson és látványon kívül pihenőhelyeket biztosít,  

 

miközben a sétányon táblákra kihelyett tájékoztató a Kisduna vizi és növényvilágát ismerteti…. 
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REKREÁCIÓS ÉS SPORTOLÁSI CÉLÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

 

A volt kavicsbánya-tavak szabadidős és rekreációs felhasználása egyre jobban tapasztalható, 
 

mindez örvendetes, hiszen a korábban elhagyatott területek az ésszerű területhasználat mellett 
rendezett, vonzó településképet is eredményeznek. 

 



27 
 

Volt kavics-
bányatóra települt 
a közkedvelt Rukkel 

strand 
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IPARI TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Az 51-es főút 

mentén 
kialakult, és 

tervezett ipari 
területek 

Jellegzetes 
településképi 

elemek az 51-es 
út mellé települt 

iparterületek, 
különös 

tekintettel a 
nagy kiterjedésű 

és jelentőségű 
Dunavarsány 

Ipari Park 
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KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

.Az 51-es főút 
mentén kialakult, 

beépült és tervezett 
gazdasági, 

szolgáltató területek, 
a város területén 

szétszórtan kialakult, 
jellegzetesen 

zöldbeágyazott 
korábbi TSZ-ek és 

egyéb majorságok 
területei nem 

elhanyagolható 
településképi elemek 

Dunavarsány 
területén 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Mező- és erdőgazdasági külterületi területek, részben a nagytávlatban, más területhasználatra szántan. 
Ezek jellegzetességüket az adottságok meghatározzák: hol síksági, erdőfoltokkal tagolt szántó- és 
gyepfelületek, néhol vízfelületekkel, másutt homokdombokra települt ligetes, árnyékos területek.  
 

 

Kisvarsány és Nagyvarsány településrészeket összekötő jellegzetes emberbarát környezet 

 
Kisvarsányi fogadó látványi és üdvözlet Nagyvarsány a Kis-Duna felől 

 

a sík terpen kívül azért enyhe lankák is vannak…. 
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AJÁNLÁSOK          5. 
A TÖRTÉNETI, AZ ÚJ BEÉPÍTÉSŰ ÉS TÁVLATBAN BEÉPÜLŐ 
TELEPÜLÉSRÉSZEKRE, A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE . 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, építészeti útmutató 
 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves 
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami 
érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a 
vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, 
mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ez a fejezet nem kíván egyoldalúan állást foglalni, 
leszűkíteni a lehetőségeket, viszont bemutatni kívánja, hogyan kerülhetők el a 
legáltalánosabb hibák az adott helyre megfelelő településkép, utcakép kialakítása 
érdekében. 
 
TELEPÍTÉS 
Dunavarsányban a történeti településrészeken a családi házak telepítése alapvetően 
oldalhatáron álló, az új beépítésű területrészeken általában szabadonálló.  
Hagyományosan az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű, de 
az új beépítésű területeken az nem előírt. 
Az indokolatlanul, 5 m-es előkertnél nagyobb mértékben hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt. A házak a telek tájolás szerinti kedvezőtlenebb oldalhatárán állnak, a ház mögött és 
mellett növényzettel határolva kialakítható a védett kert. 
 
 
 

  
  

  
  



32 
 

MAGASSÁG 
 
Falusias 

  

 
Kertvárosias 

  

 

 

 
Kisvárosias 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Falusias 

  

  
 
Kertvárosias 
 

 

 
Kisvárosi 
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TETŐFORMA 
 
Falusias és kertvárosias 
 

 
SZÍNEK 
Falusias, kertvárosias, kisvárosi 
 

 
 

 
Falusias és kertvárosias területek ajánlott kerítésépítése 
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TORNÁCOK  
 
 
 
 
 
 
 
 

A népi építészet egyik 
könnyen felismerhető, 

jellegzetes eleme az 
oldalsó oszlopos tornác.  

A tornác az a folyosószerű, 
fedett, félig nyitott tér, 

amely átmenetet képez a 
ház és a kert között. Nyáron 

kiválóárnyékot ad, télen 
viszont megfelelő tájolás 
mellett nem állja útját az 

alacsonyan bevetülő 
napsugaraknak. Véd az 

esőtől, hótól, forróságtól. 
 

Szép példái 
Dunavarsányban is 

fennmaradtak, lásd az itt 
mellékelt épületeket. 

A tornácok, mint átmeneti - 
„külsőbelső” terek 

készülhetnek az épület 
anyagából, téglából, de 

akár fából is. 
 

A tornác kialakítására, 
elhelyezkedésére is számos, 

részleteiben eltérő 
megoldás lehetséges. Az 

arányos, tornácos épületek 
sora karakteres utcaképet 

mutat, mely erősíti a 
település egységes 

arculatát és identitását.  
 

Új épület 
tornáckialakításával és 
újszerű átgondolásával 

tovább vihetjük e 
hagyományt új 

otthonunkba. 

 
Nagyvarsány, Alkotmány utca 1. 

 
Kisvarsány, Iskola utca 51. 

 
 Nagyvarsány, Sport utca 49. 



36 
 

  

 
  Nagyvarsány, Templom utca 31.  

  

 
  Kisvarsány, Iskola utca 51. 

  

 
  Nagyvarsány, Templom utca 29. 
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ABLAKOK 
A településkaraktert, az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók jelentős mértékben 
befolyásolják. Az oldalhatáronálló régi fésűs beépítésű épületek homlokzati jellemzője a szimmetrikus, 
kétablakos, elrendezés, a későbbi polgárházaknál háromosztatú ablakok jelentek meg. A 
hagyományos nyíláskialakításra a fennmaradt régi épületeken jellemző a hosszanti ablakkialakítás, 
keskenyebbnek tűnő ablak. Ezt a tendenciát a mai épületeken is újra felfedezhetjük. 

 

 
új lakóépületek ablakai 

 

 
régi épületek jellemző ablakai,  

„hosszúház” ablakai 

 

 
Az új Városháza ablakrendszere a 

hagyományokon alapul  polgárház ablaka 
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régi épületek hagyományos ablakai 

 
 

Álló, hosszúkás ablakrend az általános iskola új épületén  
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AJTÓK, KAPUK 

 
régi ház, újrafogalmazott, új porta-kapu 

 

régmúltat idéző kapu  muskátlival üdvözlő, hazaváró egyszerű kapu…. 
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a Nagyvarsányi Vendel templom lépcsőzettel „kiemelt” kapuja, feljárója 

 

 

előtetővel és növényzettel védett, díszített bejáratok 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása jelentős településképi hatást jelenthet, 
használjuk bátran ezt a környezetalakító eszközt is, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, 
túlszínezett épület hamar unalmassá válhat és zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól 
megválasztott burkolat, a természetes kőburkolat, téglaburkolat, fehér vakolt homlokzat, faburkolat, stb. 
természetese nem csak a településképi megjelenést befolyásolja, hanem alapvetően az épület 
védelmét szolgálja.  
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Az új Városháza harmonikus anyaghasználatú utcai homlokzatai (építész: Horváth Zoltán) 
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RÉSZLETEK 
 

 

A nagyvarsányi Sport utca 49. számú lakóház, 1912-ben épült „hosszú ház” tulajdonosa példaértékű 
felújítása részletei, harmóniában levő anyagokkal és megoldásokkal 
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Dunavarsány új Városházája humánus belső udvarának összhangban levő  anyaghasználatú részletei 
(építész: Horváth Zoltán) 
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

  

 
Házaink kiegészítői, a kerítések, 

lámpák, árnyékolók, 
postaládák, korlátok egytől 

egyik aktívan alakítják a végső 
látható képet, hangulatot.  

 
A színek használata, a 

változatosság gyönyörködtet, 
ezek összképének gondos 

kitalálása odafigyelést igényel. 
Ezek a részek akár sűrűbben is 
cserélhetők, ha a tulajdonos 
már mást szeretne (mégis túl 
élénk a szín) vagy az elérhető 

technika lehetővé teszi (LED-es 
lámpák, motoros kapu, rejtett 

árnyékoló) 
 

A kerítés egyszerre teremt 
kapcsolatot a közterülettel, 

ugyanakkor elválasztja azt az 
ingatlantól. Térfalat képez, 

mely lehet tömör, 
 ha magánéletünket 

szeretnénk óvni,  
de lehet áttört, átlátható is.  

 
A történeti településrészeken 

jellemzően fa vagy 
kovácsoltvas kerítésekkel 

találkozhatunk, így jól látszódik 
az előkert és az 

épülethomlokzat 
 

A kertkapu a megérkezés, 
fogadás kiemelt pontja.  

A kertkapu és a gépkocsikapu 
kialakításakor illeszkedjünk a 
kerítéshez és az épülethez.  

A kapu legyen hangsúlyos, de 
ne hivalkodó. Kialakításakor 

mértékkel alkalmazhatunk helyi 
hagyományos díszítőmintákat 

 
A régi házak részleteit öröm 
megfigyelni! Elődeink fa- és 
fémmunkái csodálatosak, 
formakincsük időtálló, az 

alkalmazott anyag szépen 
öregszik. 
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Jó példa a kerítés és a 
közterület különleges 

kapcsolatára: a kerítés csak 
részben enged betekintést 

a növényzettel takart 
előkertbe, ugyanakkor az 

utcára kihelyezett kispad és 
a közterületre ültetett fa és 

bokrok a nyilvánosság 
igényét is jelzi. 

 

   

 

a finom fémpálcás kerítés 
engedi láttatni a szép régi 

keretezett ablakot  
 a repkénnyel  befuttatott kerítés a magánszféra elrejtését segíti 

a régi fehér tömör kerítés 
keménységét humanizálja, 

lágyítja a vadszőlő 
 

 
  



47 
 

 

  

az egyszerű, természetes 
fadarabokból készült kerítés 

„féligáteresztve” engedi 
sejtetni a szép kertet 

 

 
   

az oszlopok közötti pálcás, 
finoman ívelt fémkerítés 

engedi a kert és közterület 
látványi kapcsolatát 

érvényesülni 

 

 
   

a borostyánnal befuttatott 
viszonylag alacsonyabb 

drótkerítés engedi láttatni 
az igen szépen felújított régi 

házat  
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az előkertbe sűrű ültetett 
növényzet, még ha nem is 
tömör a kerítés, az ottlakók 
kívánsága szerint, kizárja, 
vagy erősen korlátozza a 

külső szemlélőt 
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KERTEK 
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A KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA, UTCÁK  
  

 

 

   

A zöld utcák, gondozott, 
virágos  terek nagyon 
fontos hozzátartozói az 

élhető településnek, és a 
barátságos, szerethető, 

esztétikus településképnek.  
A közterületeken, utcákon, 

tereken lévő növényzet 
nagyon fontos szerepet tölt 

be a település lakóinak 
életében. A helyiek 
számára az utcák 
megszokott fasorai 

legendás tartozéka a 
településrészeknek. A cél 

egyértelműen ezek 
megőrzése, fenntartása, és 

újabbak létesítése 
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a Taksonyi úti kanyarban, az út tengelyében levő nyárfák jellegzetes településképi elem 

 

 

 
 az utcai vízelvezetés megoldása enyhe lejtésű rézsűvel  

 

 
a vasút menti jellegzetes, zöldsáv a Vasút soron nagy értékű városképi elem 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 
 

A közösségi szabadterek azok a 
találkozási pontok, ahol a 

településhez, településrészhez és 
a helyi közösséghez 

tartozásunkat a természethez 
kapcsolódva, szabadabban 

élhetjük meg.  
A teresedések kialakításakor 
fontos felmérni a használók 

várható szokásait, a használók 
számát, a használat időszakait, 

jellegét. A megfelelő 
mennyiségű és minőségű teret 

szükséges biztosítani a 
tevékenységekhez és a 

közlekedéshez.  
 

A növényfajok megválasztása és 
ültetése során azok térigényét is 
figyelembe kell venni, számolva 

növekedésükkel, egymásra 
árnyékolásukkal. 

 
 Alapvető szükséglet a megfelelő 

térformálás. A térformálásban 
kerüljük a hegyesszögeket, a 

befogadó, átölelő térformákat 
részesítsük előnyben.. 

 

 
 a Dunavarsányi ’56-osok tere több nézőpontból 
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a Kisduna sétányi vízre kitekintő élménye 

 

Duna sori ritka látvány  a Kisduna sétány pihenő helyei 

 

 
játszótér Kisvarsányban   
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a Trianon emlékpark 

  

  jjátszótér a Hősök terén 

  

  a Hősök tere 
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AJÁNLÁSOK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 
 

 

  major, fákkal körülvéve 

  

 

  a homokos buckákra települt, zöldbeégyazott lovardák 
különleges színfoltjai az egyébként alapvetően sík városnak 
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a volt kavicsbányák környezetbarát rekreációs fejlesztése egyre nagyobb ütemben halad, 

  

erősítve Dunavarsány turisztikai szerepét is 
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JÓ PÉLDÁK          6. 
(épületek, építészeti részletek) 
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JÓ PÉLDÁK          7. 
(sajátos építmények, egyéb műszaki berendezések) 
 

 



1 
 

2. függelék a .…/2017. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

A helyi értékek adatlapjai  - NAGYVARSÁNY 

1. Fatornácos lakóépület, Kronome Jakab-ház. A 1920-as években épült, eredeti 
stílusát felújításakor megőrizték.    Alkotmány utca 1.  1995 hrsz. 

  
 

2. A nagyvarsányi általános iskola falán levő emléktábla 

 

   Bartók Béla utca 25.  1962 hrsz. 

 

 
 

„DUNA-VARSÁNY PUSZTÁN 
1896-BAN KEZDŐDÖTT  

AZ ÁLLAMI NÉPOKTATÁS 
AZ ELSŐ TANÍTÓ  

VAROSITZ JÓZSEF VOLT” 
 

A 100 ÉVES ÉVFORDULÓ 
EMLÉKÉRE 
1996. 03.29. 
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3. Tornácos lakóépület 

 

    Bartók Béla utca 37.  1956 hrsz. 

 

 

Nagyon régi ház, a III. katonai felmérésen már látható. 
Gieser-, majd Wiesner-házként volt ismert. 

Tornácát meghagyták a modernizálás után is. 
 

4. Tornácos lakóépület gazdasági épülettel 

 

    Bartók Béla utca 39.  1955 hrsz. 
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5. Remény szobor 

 

    Béke utca 16. 1878/1 hrsz. 
A Remény szobrot, Monori Sebestyén szobrászművész alkotását 2004. 
május 1-jén, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából 
avatta fel a város. 

 
 

6. Petőfi szobor 
   Béke utca 16.  1878/1 hrsz. 

 
 
7. Kronome József-ház Az épület az 1920-as években épült, 

eredeti stílusát megőrizték.    Kertész utca 4.  1994 hrsz. 
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8. Firnigl-ház 

 
A Firnigl-ház eredetileg a Vészi-

kastélyhoz tartozó U alakú 
cselédlakássor része, vélhetőleg a 
legrégebbi még álló dunavarsányi 

épület! 
Az 1882-es kataszteri térképen a mai 
utcatérképet rávetítve jól elképzelhető 

az elhelyezkedése. 

   Kertész utca 8.  1997 hrsz. 

 
 
 

9. Ady emlékhely 

 

Nyár utca (a volt Vészi kúria) 096/3 hrsz. 
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10. Tornácos lakóépület Az 1912-ben épült „hosszú ház” bővítése, 
felújítása a tulajdonos részéről példaértékű.       Sport utca 49.  1980 hrsz. 
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11. Tornácos lakóépület, volt Gergő-ház 

 

      Templom utca 2.  1815/1 hrsz. 

 
 

12. Tornácos lakóház,  Száger Jakab, majd Jangel Mátyás ház. 
Stílusosan felújított épület.        Templom utca 5. 1833 hrsz. 

  
 

13. Tornácos lakóépület, valaha Illinger István-ház 

Az 1920-as években épülhetett az 
épüllet, korszerűsítették, tronácát 

megtartották 

    Templom utca 16.  1821 hrsz. 
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14. Tornácos lakóépület 

 

     Templom u. 29. 1936 hrsz. 

  
 

15. Schuszter-ház 
Templom u. 30.  1947 hrsz. 

 
 

16. Tornácos lakóépület 

 

Templom utca 31.  1935 hrsz. 
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17. Szent Vendel Római Katolikus Templom 
      Templom utca 35.  1934/4 hrsz. 

 

1937-ben szentelték fel az 
újonnan épült Szent Vendel 

katolikus templomot. 
A mai Szent Vendel szobrot 
1938-ban Dr. Krüger Aladár 
és felesége adományozták a 

falunak a súlyosan megsérült, 
majd eltűnt régi szobor 

helyett. 
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A helyi értékek adatlapjai - KISVARSÁNY 

1. Trianon emlékpark A trianoni békeszerződés 
évfordulójára készült gyász-

emlékművet 2008. június 4-én 
avatta fel a város. 

Az emlékparkban felállított emlékek: 
o Székely kapu 
o Harangtorony 
o A 64 vármegye emlékműve 
o Nagymagyarország tabló 
o Kölcsey kopjafa 
o Ady Endre kopjafa 
o Gróf Eszterházy János kopjafa 
o Horthy Miklós dombormű 
o Felföldi Bertalan kopjafa 
o Kossuth Lajos kopjafa 
o Vass Albert emlék 

    Arany János utca 1.  66 hrsz. 
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2. Renyé János-villa, korábban Kecseti-ház 
   Bajcsy Zsilinszky. u. 1. (korábban 3.) 1112 hrsz. 

 
A villa régen... 

 
… és ma, téli felvételen (fotó: Horváth László) 

 
 

3. Törpényi, majd Lendvai-villa 
   Bem utca 3.  224/2 hrsz. 
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4. Rapcsák János-ház 

 

   Deák Ferenc utca 43.  489 hrsz. 

 

 

 

Habitat házak (térképkivágat a következő lapon) Az 1997 és 2008. között épült „habitat 
házak” kultúrtörténeti szempontból 

érdemlik ki a helyi védettséget. 
A Habitat for Humanity Magyarország 
elnevezésű jótékony szervezet önkéntes 

munkával, pénzadományokkal, 
felajánlásokkal építette a házakat 
rászoruló családok számára, mely 
munkában a családok maguk is 

résztvettek 

5. Habitat utca 8. 
6. Habitat utca 10. 
7. Habitat utca 12. 
8. Habitat utca 14. 
10. Habitat utca 18. 
11. Habitat utca 20. 
12. Habitat utca 22. 
13. Habitat utca 24. 

4511 hrsz. 
4512 hrsz. 
4513 hrsz. 
4514 hrsz. 
4517 hrsz. 
4518 hrsz. 
4519 hrsz. 
4520 hrsz. 
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9. Soli Deo Közösségi Ház és jószágporta 

A Soli Deo Gloria Közösségi Ház és 
Jószágporta multifunkcionalitása és az 
abban működő Soli Deo Gloria 
Közösség széles ölelésű spirituális, 
szociális, kulturális tevékenysége 
szinte példátlan: istentiszteletek, kon-
certek, ifjúsági programok, vendég-
ségek, tudományos előadások, a 
hungarikum jószágokra koncentráló 
porta,a benne zajló oktatások, táborok 
mind-mind ezt igazolják. Az ingatlan 
tudatosan kialakított széles ölelésű 
kompetenciája biztosítja, hogy abban 
életünk minden jeles eseménye 
reflexiójának, megélésének helye van.  
Épült 2005-2009-2011.   

   Habitat utca 16. 986/2 
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14. Melis Soma-, majd Rieder Sámuel-ház, sarokház 

 
1913-ban már bizonnyal állt a 

szomszédos Mihájlovics-, Kertész-házzal 
egyetemben, mert az 1913-as vasúti 
helyszínrajzon mindkettő szerepel. 

Halász Lajosné utca 1.  114/2 és részben a 114/1 hrsz. 

 

 
 

 

15. Erkel Ferenc Zeneiskola és kertje, Kertész-ház 

 

     Halász Lajosné utca 3. 116/3 hrsz. 
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16. Kántor, majd Bukó-ház 

 

Halász Lajosné utca 4. 283 hrsz. 

 
Fotó: Horváth László 

 
 

17. Bircsák-ház, tornácos ház az utcafronton 
     Halász Lajosné utca 6.  284 hrsz. 
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18. 

 

Halász Lajosné utca 7. 284 hrsz. 

 
 

19. Osadcow Ferenc-ház 

 
MÁV jellegű kis ház az udvarban 

 

     Halász Lajosné utca 27. 246 hrsz. 
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20. Rácz-ház 
     Halász Lajosné 51.  265 hrsz. 

 

  
 

21. MÁV 17/a számú Cserna őrház (használaton kívül) 

 
Fotó: Horváth László 

     Homok utca 3.  969/23 hrsz. 
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22. Tömösváry-ház 

 

Hősök tere 1.  233 hrsz. 

 
 

23. Az I. és a II. világháborús hősök emlékműve 

 

       Hősök tere  (174/2) 

 

 

1993. október 23-án avatták fel az átépített Hősök terét. Az I. és II. világháborús hősök emlékműve, 
az 1848-as Turul emlékmű Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrászművész alkotásai. 
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24. Turul-emlékmű 

 

     Hősök tere (174/2 hrsz.) 

 
 

25. Kopjafa, Kisvarsány 

 

      Hősök tere (174/2 hrsz.) 

 

 
 
 

26. Tornácos lakóház 

 
 
 

      Iskola utca 51. 641/1 hrsz. 
 
(Térképkivágat a következő oldalon) 
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27. Tornácos lakóépület, Hidegföldi József-ház 

 

      Iskola utca 54. (korábban 56.) 675 hrsz. 

 
 

28. Református Templom 

 

     Kolozsvári u. 7.  50/1 hrsz. 
A Dunavarsányi Református Templom építése az egyházi 
életet illető legnehezebb történelmi periódusban zajlott 1949-
58 között. Volt időszak, amikor méteres gaz díszítette az 
évekig félbeszakadt vályogfalazatot.  
A jelenlegi épületegyüttes: iroda, gyülekezeti terem, torony, 
kiszolgáló helyiségek 1960 és 2002. között épültek.  
A templomot 1958-ban szentelték fel. 

 
 

29. és 30. „Bulesz” saroképület 

 

   Kossuth Lajos utca 1. és 3. 281/5 és 281/1 hrsz. 
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31. Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár,  
      Széchenyi szobor, Petőfi dombormű 

Egykori felvétel a sarokbejáratú épületről, 
Nuofer Sándor, majd Újhelyi Antal, végül 
Móri Ferenc tulajdonban levő vendéglőről. 

A karakteres álló keskeny ablakokat az 
újjáépítések során megtartották. 

 
 

     Kossuth Lajos utca 2.  103. hrsz. 

 

  

 

 
Petőfi dombormű a bejárat melletti falon, 

készíttette az Önkormányzat és Művelődési 
Alapítványa, 1994-ben 
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32. Móri-Szabó ház  
Utcával párhuzamos gerincű, előkert 

nélküli, félig zárt beépítésű polgárház, 
homlokzati tagozatai már nincsenek 

meg 
 

 

     Kossuth Lajos utca 6.  107/3 hrsz. 

 
 

33. Moór Károly-ház 

 

Kossuth Lajos utca 7.  303 hrsz. 

 
 

34. A Varsányi ’ 56-osok terén az ’56-osok emlékműve  
      és két feketefenyő A téren levő emlékművet az 56-os 

forradalom leverését követő megtorlás 
dunavarsányi áldozatainak emlékére 

adományozta Pálfy Márton és családja, 
2012., június 16. szobrász: Györfi 

Sándor, Karcag 
Dunavarsány Önkormányzata 

A Varsányi ’56-osok terén emléktáblát 
állított az emlékmű előtt 

2016. október 23-án, a forradalom 
60.évfordulóján  

Szabó Marcell és Dunavarsány 
Önkormányzata, dr. Szabó Sándor 
túlélő visszaemlékezései alapján. 

 

Kossuth Lajos utca 11.  324/1 és 321/2 hrsz. 
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35. és 36. Kossuth szobor és dombormű a Városháza előtt, 
illetve a Díszterem bejárata előtt, a falon 

 

    Kossuth Lajos utca 18.  112 hrsz. 

  
 

37. Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templom 

 

     Kossuth Lajos utca 25.  359 hrsz. 

A Szent Kereszt Felmagasztalása neobarokk stílusú templomot 
1936-ban szentelték fel. A kisvarsányi katolikus templom építését 
1938-ban fejezték be. 



 

 

38. XXIII. János pápa szobra a templomkertben
     Kossuth Lajos u. 25.  

39. Kereszt a templomkertben 

      Kossuth Lajos u. 25.  
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a templomkertben 
359 hrsz. 

 

XXIII. János 
pápa szobrát, 

Győrfi 
Sándor 

Munkácsy 
díjas 

szobrász 
művész 

alkotását, 
1992. június 
8-án avatták 

fel. 
 
 
 

 

359 hrsz. 

  
 

 



 

 

 

 

40. Árpád Fejedelem Általános
      és a falán emléktábla 
     Kossuth Lajos u. 35. 

Épült:1910-ben 
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Általános (Elemi) Iskola  

680 hrsz. 

 
ben  

 

Az emléktáblát a 
dunavarsányi okktatás 
százéves évfordulójára, 

Dunavarsány 
első tanítója, 

Boross Ferenc  
(1882-1926) 

emlékére helyezte el 
az Elemi iskola falán 

a város 2010. 
auguszutusában. 

 
 

 

 

 



 

41. Szent István király emlékmű
     Szent István tér 1.  

 
Fotó: Molnár Csilla (VÁTI) 

Az 
millennium

a közeljövőben tör
Szent István parkba, 

ú önkormányzati ingatlanra.

42. Volt vasúti őrház, Bakterház p
Az eredeti vasútállomás épülete volt.
Szent István tér 1.  

25 

emlékmű 
969/31 hrsz. 

Az emlékművet a város állíttatta a 
millennium emlékére. Áthelyezése 

a közeljövőben történik meg a 
Szent István parkba, a 969/32 hrsz.-

ú önkormányzati ingatlanra. 

 

, Bakterház pizzéria és virágbolt 
volt. 

 
 

969/31 hrsz. 

 

 

Foto: Molnár Csilla (VÁTI)

 

 

 
Foto: Molnár Csilla (VÁTI) 

 



26 
 

43. Boldog Gizella és Szent Imre szoborcsoport 

 

     Szent István tér 2.  969/32 hrsz. 
2004. szeptember 18-án leplezték le Dunavarsány várossá 
avatása alkalmából Horváth István szobrászművész 
alkotását, a gyermek Imrét karján tartó Gizella szobrát.  

 
 

44. Dunavarsány vasútállomás épülete, valamint a 
felvételi oldalon 5 vadgesztenyefa és fasor a P+R 
mentén . A vasútállomás 1916-ban épült, a 
vadgesztenyefákat Könözsi Mihály ültetette 1922-ben.  
    Vasút sor 1B 969/16 hrsz. 
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A vasútállomás 1918 körül  

 

A vasútállomás1928-30 körül, az előtérben már a vadgesztenyefákkal 
 
 

45. Rakó-ház, volt vasúti műtrágyaraktár 
Vasút sor 13.  115/1 és 115/2 hrsz. 

 
 
  



28 
 

 

46. Volt MÁV 18-as őrház, Helytörténeti múzeum 

 

A vasút nyugati oldalán  969/27 hrsz. 

 

  
 
 

47. Gömböcz-Géza-ház 
 

Vörösmarty utca 47. 1588 hrsz. 

 

A stílusos polgárház építését a 30-as 
évek második felében kezdték 

építeni, de csak 1944-re fejezték be. 



 

A Gömböcz-ház építese közben
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ház építese közben 
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