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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
 

 

Tisztelt Szigetbecsei Lakosok, kedves Érdeklődők! 

 

Szigetbecse község Képviselő-testülte több hónapos gondos előkészítő munkát követően 

fogadta el Szigetbecse Településképi Arculati Kézikönyvét. A Kézikönyv bemutatja 

Szigetbecse múltját, jellemző építészeti, természeti és kulturális örökségét, helyi értékeit. 
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Szigetbecse településképnek igényes formálását. 

 

Szigetbecse Településképi Arculati Kézikönyve hozzájárul a település sváb hagyományokkal 

rendelkező falusias jellegének megőrzéséhez, a helyi védett építészeti értékek továbbéléséhez. 

A történelmünk és közös értékeinek ismertével és megőrzésével tudunk közösen tenni és 

cselekedni, azon dolgozni, hogy településünket még otthonosabbá és szerethetőbbé tegyük.  

 

Köszönöm Önöknek, hogy véleményükkel és észrevételeikkel hozzájárultak a kiadvány 

megszületéséhez. Bízom abban, hogy Önök is hasznosnak fogják találni és megelégedéssel 

fogják forgatni Szigetbecse Településképi Arculati Kézikönyvét. 

 

 

 

 

Takács András 

polgármester 
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SZIGETBECSE BEMUTATÁSA 
 

TÖRTÉNETE 

 

Szigetbecse a Csepel-sziget déli részén, a Ráckevei (Soroksári)-Duna holtága mellett fekszik, a fővárostól alig 

egy órányi távolságban. A közel 1500 lakosú község a Csepeli-sík kistérségben helyezkedik el, környezete jórészt 

ártéri szintű, teraszokkal tagolt hordalékkúp-síkság. Az árvizek miatt nem közvetlenül a Ráckevei-Duna, hanem 

egy holtág mellé épült a település, így mintegy hatszáz - ezer méter választja el a Dunától. Közben szántók, rétek, 

kicsiny nádasok, tölgyesek zöldellnek, mely természeti környezet a Duna menti partszakaszt különösen 

megnyerővé teszi. 

A Csepel-sziget mindkét partján megtalálhatók a különböző korú: ős-, népvándorlás-, és középkori települések 

láncolata és temetők. Szigetbecse területén a Lórévi utcában bronzkori temetkezéshez kapcsolódó tárgyi emlékek 

kerültek elő. 

 
A Csepel-sziget térképe 1728-ban. forrás: https://maps.hungaricana.hu  

 

Szigetbecse első okleveles említésére egy 1297-es 

oklevélben található Beche néven, majd egy 1342. évi 

oklevélben „Beche in insula magna” néven szerepel. 

A Becse személynévből keletkezett magyar 

névadással, az előzményéül szolgáló személynév 

forrása egy török Bäčä személynév lehetett. A 

megkülönböztető szerepű Sziget- előtag pedig a 

Csepel-szigetre utal. 

Területe a honfoglalás idejében a Becse-Gergely 

nemzetség tulajdonát képezte, majd az Árpád-házi 

királyok alatt idegen kézbe került, végül a jogos 

birtokviták eredményeként III. András 

visszaszármaztatta a nemzetségnek. Szent István 

vértanúnak szentelt kőből épített templomát már 1308-

ban említik, mely a helyi hagyomány szerint a Kereszt 

utca elején állhatott, helyét ma kereszt jelöli. 

Nagy Lajos király 1347-ben Becse falut, a hozzá 

tartozó majorsággal, birtokcserével a királyi birtokhoz 

visszacsatolta. 1497-ben Beatrix királyné, Mátyás 

király özvegyének személyében új tulajdonosa lett a 

szigetnek. Buda elfoglalását követően még lakott 

maradt a település, lakói a szultán hász-birtokaként 

fizettek adót. Az 1580-as évek után a gazdasági 

fellendülést az adóterhek miatti visszaesés követte. Az 

1630-as évek közepére mindössze három adóköteles 

ház maradt a faluban. A XVII. század közepén 

magyarok lakták, de 1680 táján Makádra költöztek át. 

Ekkor rácok telepedtek meg a községben, akik 

mintegy 50 esztendeig laktak itt, majd a kuruc 

háborúskodás miatt itt hagyták földjeiket és házaikat, 

és Lórév községbe menekültek át. A falu pedig 1686-

ra elnéptelenedett A török uralom után Ausztriából és 

Stájerországból 1696 körül katolikus németek 

érkeztek, és az 1715. évi összeírás szerint 12 család 

lakott Becsén, 1720-ban már 5 magyar és 16 német 

családfő nevét jegyezték fel. 

A XVIII. század elején a falu földesura Savoyai Jenő 

segítette a telepeseket. Az ő halála után a szigeti 

uradalomnak Mária Terézia lánya, majd később annak 

férje lett a birtokos. A mai település arculatát is 

meghatározó copfstílusú, Szent Mihály tiszteletére 

felszentelt római katolikus templomot a hívek 1800-

1803 között építették fel Albert főherceg 

támogatásával. A II. József-féle népszámlálás (1784-

1787) adatai szerint Becsén a birtokos Krisztina 

főhercegnő, a falu 51 házában 65 család él, 

népességének száma 359 fő. 100 évvel később már 

635-en éltek a faluban, mind római katolikus vallásúak. 
 

https://maps.hungaricana.hu/
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Szigetbecse 1848-ig a ráckevei császári és királyi 

családi uradalomhoz tartozott. Az elaprózódott 

parcellák tagosítását 1863-ban hajtották végre. A falu 

lakóinak megélhetését a gabonafélék termesztése 

mellett a zöldség- és gyümölcstermesztés biztosította, 

az állattenyésztésen belül a legtöbb szerep a 

lótartásnak jutott. 

A XIX. század végén a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye Ráckevei járásában található községben 

elemi iskola és kisdedóvó is működött. Lakosságának 

jelentős része német ajkú volt. A településre a XX. 

század első felében is a hagyományos paraszti 

gazdálkodás volt jellemző, viszonylagos elzártsága 

megmaradt. A századelő fővárosi iparfejlesztésének 

hatása ezt a vidéket elkerülte.  

1946-1948 között a német nemzetiségű lakosság 

jelentős részét Németországba telepítették, vagy 

úgynevezett “málenkij robotra” hurcolták. A XX. 

század második felében aránylag kevesen jártak el 

ipari üzemekbe dolgozni, a faluban továbbra is a 

mezőgazdaság maradt a megélhetés legfontosabb 

forrása. A rendszerváltozást követő időszakban a 

szövetkezeti földek egy része ismételten magánkézbe 

került. Ezeken családi gazdálkodást folytatnak, vagy 

a szövetkezetnek adják bérbe. Szigetbecsén egyéni 

vállalkozások a szolgáltatásban, kereskedelemben és 

az iparban működnek. 

Szigetbecse Ráckevéhez sok szállal kötődve élte 

mindennapjait. A falu házaiban a villamos energia és 

a vezetékes gáz használata általános, az épületek 

vezetékes ivóvízzel ellátottak. A falut jelenleg is több 

nemzetiség, magyarok és svábok lakják. 

Község nem csak egy művészi alkotással, hanem az 

egész közösség számára jövőbe mutató, gyönyörű ősi 

szimbólummal gazdagodott, amikor 2007-ben 

elkészült Nemes Ferenc fafaragó "Életfa" szobra. A 

műalkotáson a harmadik évezredtől született, 

szigetbecsei származású gyermekek nevét és születési 

dátumát helyezik el. A tűzzománc emblémákat Fodor 

Piroska képzőművész készítette. 

Szigetbecse ma is őrzi néphagyományait, híres 

húsvétvasárnapi tojásfutása és nemrégiben megújult 

sváb tájháza is. Duna-partja vonzó az üdülni vágyók 

és horgászok számára. 

 
foto: http://www.zlintrener.com/osszesfoto/Szigetbecse/ 

http://www.zlintrener.com/osszesfoto/Szigetbecse/
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TELEPÜLÉSSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

 

 
Az első katonai felmérés, 1782-1785. forrás: https://mapire.eu/hu 

 

 
A második katonai felmérés, 1819-1869. forrás: https://mapire.eu/hu 

 

 
A harmadik katonai felmérés, 1869-1887. forrás 

 https://mapire.eu/hu 

A Csepel-sziget déli részén fekvő települést a története 

során többször pusztította árvíz, török, tűz, de ennek 

ellenére mindig újraépült. A közelben húzódó 

Ráckevei-Duna-ág mindig fontos szerepet játszott a 

község életében, hiszen a halászat és a vadászat 

lehetőségét folyamatosan biztosította az itt élők 

számára. A falu határának talajviszonyai heterogének, 

hisz a réti feketeföld (magas aranykorona értékével a 

legjobb) mellett a homokos vályog, az erősen kötött 

agyagos talaj és a szél hordta, gyenge homok is 

előfordul. A környéket a vízparti nádas, nyárfás, 

tölgyes részek teszik hangulatossá. 

A középkori falu szerkezete nem ismert, csupán a 

helyi hagyomány alapján annyit tudunk, hogy a XVIII. 

század elejére leromlott állapotú, majd elbontott 

középkori Szent István temploma a Petőfi Sándor utca 

déli végénél, a Kereszt utca és a Part sor sarkánál állt. 

A települést az egy főutcás, halmazos forma 

jellemezte. A XVIII. század végén és a XIX. 

században az első katonai felmérés tanulsága szerint a 

Duna ág melletti mai Petőfi utca és annak 

folytatásában a Rét utca alkotta a főutca tengelyét. 

Mindkettő esetében eleinte csak a főutca nyugati 

oldala épült be, jellemzően az utcára merőleges 

hossztengelyű téglalap alaprajzú épületekkel. A Duna-

felé eső részek csak fokozatosan települtek be, főként 

már a XX. század első felében. A Petőfi utca északi 

felének, nyugati oldalán állt a török-kor után 

betelepülő németek 1732-ben Szent Mihály 

tiszteletére szentelt egyszerű nádfedeles temploma, 

melyet később elbontottak. A XIX. század elején 

1800-1803 között a Makádi út nyugati magasabban 

fekvő oldalán épült meg a mai is álló copf-stílusú 

római-katolikus templom, melyet szintén Szent 

Mihálynak szenteltek. Ekkor kezdett kialakulni a 

korábban is használt kocsi út mentén a mai főutca 

nyomvonala és szerkezete. A XVIII-XIX. századi 

árvizek tanulságai alapján a mai település nem 

közvetlenül a Ráckevei-Duna parton, hanem az 

egykori árvizek miatt a folyótól 600-1000 méterre, a 

holtág mentén épült. A második katonai felmérés 

tanúsága szerint a Makádi út Ráckeve felőli része, a 

Honvéd utca keleti része is kezdett beépülni, valamint 

a főutca déli részén halmazosan telepítettek 

épületeket. A XIX. század második felére a Duna sor 

és Rét utca közötti tömb teljesen beépült. A harmadik 

katonai felmérés szerint a falu a mai Akácfa utca és 

Balassi Bálint tér mentén tovább bővült, a Lórévi utca 

és az akácfa utca kereszteződésében keresztet, a 

település több pontján gémeskutat jelez a térkép. A 

Makádi útból kiindulva halmazosan mellékutcák 

változatos, többségében egyenes vonalvezetésű 

szerkezete alakult ki, mely az 1941-ben készült 

katonai felmérés térképen már megfigyelhető és máig 

fennmaradt. 

 

https://mapire.eu/hu
https://mapire.eu/hu
https://mapire.eu/hu
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Magyarország katonai felmérése, 1941. forrás: https://mapire.eu/hu 

Az első katonai felmérés szerint az egyutcás falu 

nyugati oldalán, nagyjából a mai Jókai Mór utca és 

Kiss utca közötti területen szőlő termesztés folyt, 

melyet a második katonai felmérés már nem jelölt, 

ugyanakkor a harmadik katonai felmérés újra jelzi a 

szőlőtermesztést a területen. Szigetbecse határban 

található legelőket folyamatosan felváltották a 

szántók, külterületének nagy részén ma is szántóföldi 

művelés folyik.  

Királyréten a királyi család birtokán a XX. század 

elején épült ki egy uradalmi majorság, mely erősen 

átalakult formájában, lovas klubként ma is létezik. Itt 

– az egykor mocsarakkal, lápokkal tagolt területen – 

található a környék nevezetessége, a védelem alatt álló 

ritka feketenyárfa.  

A kiemelkedően hosszú Duna-parti szakaszon a 

Napospart soron és a Királyréti Duna soron kialakult 

egy több kilométer hosszú összefüggő üdülőövezet, 

jelenleg ez határozza meg a Duna felőli 

településképet. A községbe a hétvégeken tavasztól 

őszig sokan érkeznek a vízparti részekre pihenni. 

 

   
 

 
 

  

https://mapire.eu/hu


 

Szigetbecse TAK és TKR 
 

 
 

 file: SZIGETBECSE_TAK_2018-11-28.docx   8 
 

 

TELEPÜLÉSKARAKTER 

 

 
 

Szigetbecse hagyományosan kialakult és tervezett 

szerkezetű településrészekkel is rendelkezik, melyek 

azonban szerkezetileg nem különülnek el egymástól 

markánsan. A Petőfi Sándor utca mentén, a Makádi 

út északi végén, valamint a Duna sor és Rét utca 

között legkorábban létrejött szalagtelkes rendszer ma 

is meghatározza a településrész karakterét. A Balassi 

Bálint tér körüli területen, az egykori szérűskertek 

helyén a halmazos telepítés nyomai ma is 

felfedezhetők. A Makádi út keleti oldalának 

telekosztását elsősorban a Petőfi Sándor utca menti 

szalagtelkek határozták meg. Ezen falusias 

lakóterületekre még mindig az előkerttel épült, 

hagyományos hosszúházas nyeregtetős, oromfalas 

beépítések a jellemzők, melyek között a sváb 

tornácos lakóépületekkel is találkozhatunk.  

A történetileg később létrejött és beépült utcákat 

(Honvéd utca, Jókai Mór utca, Erdősor utca, 

Napsugár utca, Móricz Zsigmond utca) a közel 

azonos nagyságú, téglalap alakú telekszerkezet 

jellemzi. Épületeit a földszintes, vagy földszint és 

beépített tetőteres beépítés jellemzi, amit színesít a 

közintézmények és egyéb gazdasági területek sajátos 

funkciójú, egyedi épületállománya. 

Az épületek homlokzatai vakolt felületként 

kialakítottak, a tetők általában hagyományos 

cseréppel fedettek. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

 
 

Szigetbecse legrégebbi és legmeghatározóbb épülete a 

Szent Mihály arkangyalnak szentelt római katolikus 

plébániatemplom, mely máig a település szellemi és 

spirituális életének egyik legfontosabb helyszíne és 

egyik helyi védelem alatt álló építészeti értéke is. A 

templom alapkövét 1802-ben Frideczky Ferenc 

ráckevei esperes tette le, 1802-1804 között Mária 

Krisztina főhercegnő férje, Albert herceg 

támogatásával készült el az egytornyos épület. 

Az egyhajós copf-stílusú templomot egyenes záródású 

szentély zárja le, az épült jobb oldalához 

félnyeregtetős sekrestye kapcsolódik. Keleti 

főhomlokzatát lizénák osztják három részre, a középső 

tengelyében kőkeretes egyenes záródású fakapu, a két 

szélső mezőben félköríves záródású szoborfülke, a 

kapu felett egyenes záródású ablak látható. A tornyot 

a párkányok két szintre osztják, ablakai félkörívben 

záródnak, tetején hagymaidomos sisak emelkedik, 

rajta kereszt. Oldalhomlokzatai sima vakolt 

felületűek, vízszintesen a kőlábazat és a főpárkány 

tagolja, valamint a három félköríves záródású 

ablaknyílás. A hajó feletti nyeregtető és szentély felől 

kontyolt nyeregtető cseréppel fedettek. 

A templom díszesen kifestett sík mennyezete, 

orgonakarzata, szószéke és Szent Mihályt ábrázoló 

oltárképe máig fennmaradt. A templom több kisebb 

felújításon átesett át, jó állapotú, környezete rendezett. 

A templom déli falán látható az 1995-ben elhelyezett 

kitelepítési emléktábla.  

 

A Makádi út központi részén álló tájház, a település 

egyik szép állapotban fennmaradt és a közelmúltban 

felújított sváb paraszti lakóháza, annak kapcsolódó 

melléképületeivel. A faluházban ma Szigetbecse 

helytörténetét és hagyományait bemutató kiállítás 

látható, valamint itt kapott helyet a Petőfi Sándor 

utcában álló Nepomuki Szent János szobor eredeti 

barokk példánya. Az utcára merőleges gerincű 

nyeregtetős, kapuoszlopos és falazott oszlopos 

tornácos hosszúház felújítása és hasznosítása szép 

példa a település területén még elszórva megtalálható 

sváb parasztházak megőrzésére. Az épület szintén 

helyi védelemben részesül. 

 

Szigetbecse első, Szent István vértanúról elnevezett 

középkori templomának emlékét őrzi a Kertész utca és 

Partsor kereszteződésénél található kis parkban álló 

fakereszt kőkorpusszal. 

 

A templom délkeleti sarkánál álló kőfeszületet Szent 

Flórián tiszteletére és az I. világháború hősi 

halottainak emlékére állíttatta Szigetbecse közönsége 

1936-ban. A posztamens elülső oldalán a világháború 

hősi halottainak emléktáblája és névsora olvasható. A 

templom északkeleti sarkánál 2016-ban emelték a 

„malenkij robot”-ra 1944-ben elhurcolt szigetbecseiek 

emlékművét. 
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A Petőfi Sándor utca északi végén áll Nepomuki Szent 

Jánosnak, a vizek védőszentjének 1993-ban újra 

felállított barokk szobra. Az eredeti barokk szobor 

rossz állapota miatt a faluházban látható, itt annak 

másolta került elhelyezésre.  A szobor talapzatán az 

1838. évi árvíz magassága olvasható. 

 

Az Akácfa utca elején áll Szent Vendelnek, az állatok 

védőszentjének a szobra, pásztorruhában, 

tarisznyával, báránnyal és kezében bottal. Az 1863-tól 

a közös legelőket a falunak ezen a felén jelölték ki, és 

a gazdák az állatokat itt (marhahajtó útnak hívták) 

hajtották ki legelni, ezért áll ma is itt a szobor. 

 

André Kertész a XX. század kiemelkedő, világhírű 

fotóművésze gyermekkori nyarait töltötte becsei 

rokonainál (nagybátyjánál Klöpfer Mihálynál), ahol 

művészi pályáját meghatározó élményeket gyűjtött. 

1985-ben bekövetkezett halála után, nyílt meg az 

André Kertész Emlékház, a tárlat fotográfus életművét 

mutatja be a művész által kiválasztott és 

Szigetbecsének ajándékozott fotók alapján, amelyet 

kiegészít a New York-i lakás néhány berendezési 

bútordarabja és a mester személyes tárgyai. 

 

1936-ban épült fel a községháza a Petőfi Sándor utca 

34. szám alatt. Az utcával párhuzamos gerincű 

nyeregtetős épületben jelenleg a Polgármesteri 

Hivatal működik. Az épület félköríves záródású 

fakapuját hangsúlyozza a homlokzati síkból kiugró 

rizalit, és az azt lezáró íves oromfal. Álló téglalap 

alakú ablakait színes keret emeli ki. A községi 

házasságkötő terem a művelődési házban található. 

 

Szigetbecse egyik jellegzetes emlék együttese a 

temetőben található sírkövekből álló kerítése. A XIX-

XX. századi archaikus sírkövekből két sorban 

kialakított kerítés méltó módja az ősök előtti 

tiszteletnek és az emlékük megőrzésének. 
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A település területén közel eredeti állapotukban még 

elszórtan megtalálhatók sváb parasztházak. 

A sváb népi jellegű lakóépületek utcafronti 

homlokzatának kialakítása tekintetében Szigetbecsén 

az utcai homlokzaton íves záródású kapuoszlopos 

tornáckialakítás a jellemző, mely a XX. század első 

felében vált divatossá. Az utcára merőleges gerincű 

nyeregtetők hajlásszöge 40-45 fok volt, a tető az 

oromfal fölé nyúlt. A tetők teljes vagy dekorációs 

elemként megjelenő csonkakontyolása nem jellemző a 

településen. Az utcára néző főhomlokzaton, a bejárati 

kapu mellett egy vagy két darab osztott üvegezésű 

ablak kapott helyett, melyek körül gyakran előfordul a 

vakolatkeret. Az ablakok elhelyezkedését a tetőgerinc 

vonalára vagy a fal középvonalára szimmetrikusan 

igazították. Meghatározó az álló téglalap alakú 

nyílások mérete és 2:3 arányú kialakítása. Az 

oromfalon a padlás szellőzőnyílása (kukedli) is 

megjelenik, leggyakrabban két kis téglalap alakú 

nyílás, de Szigetbecsén előfordul a kisméretű pillérrel 

összefogott íves záródású ikerablak vagy hármas 

ikerablak is. 

Sok szigetbecsei épület tömegalakításában és udvari 

tornácban még őrzi építéskori megjelenését, és csupán 

utcai homlokzatának átalakításával vesztette el 

egykori karakterét. Az utcai homlokzatok 

nyílásrendszerének visszaállításával és az épületek 

szakszerű felújításával tovább élhet az egykori 

karakter. 

A századelőn épült kerítések szintén meghatározó 

elemei az utcaképeknek, melyeken az építés éve és a 

tulajdonos monogramja is felkerült. 
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A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

 

 

Szigetbecsén a szabályozott Ráckevei-Duna ág és egy 

holtág van jelen. A Szigetbecse lakott területének 

keleti oldalán futó holtág lezárására az 1910-1926 

között végrehajtott vízépítési munkákkal került sor. 

Az elzáró gát először az északi betorkollásnál épült fel, 

később követte ezt a déli, melynek következtében 

kialakult a ma is látható holtág. Imponáló szélessége 

(~50m) mutatja, hogy egykor komoly vízmennyiség 

folyhatott benne. Növénytani, állattani és tájképi 

szempontból rendkívüli értékekkel rendelkezik. 

Partjain csak vékony sávban él meg a nád, mely a még 

mindig elég mély meder meglétének bizonyítéka. A 

holtág mentén ex-lege lápok találhatók, a Réti utca 

északi oldala mentén, a Makádi út északi részén 

Ráckeve felől, valamint a Királyréti Dunasor mellett. 

A Duna halállománya viszonylag szegény, azonban a 

holtágak gazdag állatvilággal rendelkeznek. 

Találkozni itt az árvaszúnyog, víziskorpió és 

vízipoloska fajokkal, de sok rák- és csigafaj is itt talál 

menedéket. A legjellemzőbb állatfajok a keringőbéka, 

kacagó béka, kecskebéka, a vízisikló, a kockás sikló és 

a mocsári teknős. A holtágak legjellegzetesebb apró 

emlősei a vízicickány, a vízipocok, a törpe egér, de a 

vidra, az újabban visszaköltöztetett hód, és a 

kártékony pézsmapocok is előfordul. A ragadozókat 

elsősorban a róka és a görény képviseli. A Duna ártere 

számtalan madárfajnak is életteret biztosít, egyik 

legjellemzőbb madara a dankasirály, de minden 

folyószakaszon megjelennek a récefélék, a vadlibák, a 

kormoránok és a bíbicek is. 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

területek közé tartoznak és a Natura 2000 védelem 

alatt is állnak a Ráckevei (Soroksári)-Duna ág menti 

területek, melyek a táj látványa szempontjából sajátos 

és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes 

esztétikai jellemzőkkel bírnak. Az országos ökológiai 

hálózatnak a településre eső részterületeit főként a 

Ráckevei-Dunaág menti területek, valamint a 

település déli és északi részén lévő rét, legelő és nádas 

területek alkotják. 

A 2007-ben felavatott, egy kilométer hosszú, 

szabadon látogatható Tőzike tanösvény a holtág becsei 

oldaláról indul, ahol a Kereszt utca leér a Dunához. 

Elnevezését az árterek egyik legszebb virágáról, az 

errefelé is honos tavaszi és nyári tőzikéről kapta. A 

tanösvény öt információs táblából áll, melyekből 

megismerhetjük a terület élővilágát, a vizes 

élőhelyeket és a vadászat helyi jellegzetességeit. A 

réten egy játszótér és kilátóhely várja a látogatókat, 

majd a Becsei-sziget keményfás ligeterdőjén át a 

tölgy-kőris-szil ligeterdő mélyén ér véget a tanösvény. 

A település központjában található a revitalizált 

Balassi téri tó, köszönhetően a füvesítésnek és a 

körülötte lévő sétánynak kellemesen kapcsolódhatunk 

ki, vagy pihenhetünk meg egy árnyas padon. A 

megszépült tér nagyszerű színhelye a falunapnak, téli 

hideg estén pedig a korcsolyázásnak, jéghokinak ad 

otthont. Királyréten található a védelem alatt álló, több 

mint százéves feketenyárfa, törzskörmérete 6,92 

méter, magassága megközelíti a negyven métert. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONT ÉS VEGYES TERÜLETEK 
 

 

Szigetbecse településközpontja a Makádi út mentén a 

római katolikus templom környezetében alakult ki. Itt 

találhatók a település intézményei és kereskedelmi 

épületei. A templomtól nem messze áll az André 

Kertész Emlékház, a református imaház, az általános 

iskola és a művelődési ház, de megtalálható a közért 

és a manzárd tetővel fedett kocsma épület is. 

A Makádi út keleti oldala mentén szalagtelkes, nyugati 

oldalán általánosabb a halmazos telekszerkezet. 

Telekhasználatuk nagy részben lakó, kisebb részben 

pedig intézményi, kereskedelmi, szolgáltató. Az 

alkalmazott beépítési mód jellemzően oldalhatáros, de 

esetenként szabadonálló beépítési móddal is 

találkozhatunk. 

Kisebb vegyes terület található még a Réti utca és a 

Napospart kereszteződésénél, ahol a Duna parti 
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vendégházak és büfék találhatók szabadonálló 

beépítési módban. 

A jellemző épülettípus főépületként a családi házas 

lakóépület, de egyéb fő funkcióhoz igazodó 

intézményi, kereskedelmi, szolgáltató épülettel, 

továbbá különféle funkciójú melléképületekkel is 

találkozhatunk. Az épületállományának megjelenése 

vegyes, az épületek általában földszintesek és 

nyeregtetősek, előfordul a tetőtérbeépítés is. Az 

utcakép a különböző tetőformák (oromfalas, kontyolt, 

sátortető) miatt nem egységes. 

 

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 

 

 
 

 
 

 

A falusias lakóterületek településképét a második 

világháború utáni falusias szerkezetre jellemző 

egyszerű beépítési formák határozták meg, azonban e 

korábbi egységes településképek napjainkra 

szétszakadtak, részben eltűntek és nem alkotnak 

egységes beépítést. 

A Petőfi Sándor utcában a település régi főutcájának 

szalagtelkein még találkozhatunk az elszórtan 

megmaradt szép oszlopos tornácokkal kialakított, 

vaskerítéses sváb parasztházakkal. Az utcára 

merőleges gerincű nyeregtetős hosszházak utcai 

oromfalas homlokzata felé a tisztaszoba két álló 

téglalap alakú, osztott üvegezésű ablaka tekint. 

Anyaghasználatára a cserépfedés, vakolt homlokzati 

felületek és a fanyílászárók a jellemzők. Esetenként 

előfordulnak az utcával párhuzamos gerincű 

nyeregtetős beépítések is.  

Az egykori sváb település hangulatát őrző paraszt 

porták mellett az 1950-1980-as évek között 

megjelentek a szocreál kocka épületei, majd a 

rendszerváltás utáni eklektikus modern építészet 

alkotásai. A vegyes képet mutató beépítés a sokszor 

igen erős kontrasztok ellenére is egy élhető, élvezhető 

környezetet alakít a beépítések mértékének és a 

rendezett közterületnek köszönhetően. 

A falusias lakóterületek telekszerkezete jellemzően 

raszteres, az ősi településmagoknál szalagtelkes, vagy 

halmazos rendszer is megfigyelhető. A beépítési mód 

jellemzően oldalhatáros, de néhol szabadonálló 

megoldással is találkozhatunk. Jellemző a 

családiházas lakóépület, kiegészítve különféle 

funkciójú melléképületekkel. 

Szigetbecse lakóterületeinek településképe ma egy 

modern, kevés sajátos jelleggel rendelkező, de 

viszonylag egységes, rendezett, ápolt falusi utcaképet 

mutat. 
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ÜDÜLŐTERÜLETEK 
 

 
 

 

A Ráckevei-Duna partján, a közigazgatási határ teljes 

hosszán kialakult több kilométeres, egy utcás módon 

megjelenő üdülősor kisméretű nyaraló és horgász házai 

jellegzetes képet kölcsönöznek a településnek a töltés és 

a Duna-felől egyaránt. Az üdülősor jellegzetes 

kisméretű telkeivel és az azokhoz kapcsolódó vízparti 

részekkel egy az egész Duna-ágra jellemző szerkezetet 

jelenítenek meg. 

Az egysoros teleksor döntő része beépült, a kisméretű 

telkek miatt a beépítés igen zsúfolt. Az üdülő épületek 

mérete, stílusa, állaga vegyes, kirívóan jó állagú és 

nagyméretű épületekkel is találkozhatunk. 

A parti sáv a közösség számára már csak kis 

szakaszokon áll rendelkezésére. Az üdülőtelek-tömbök 

között változó távolságonként lejárókat alakítottak ki. 

Az üdülő sor elején található a strand és néhány új 

emblematikus épület, déli részen nagyobb közpark 

alakult ki. A strand megközelíthetősége a bekötőút és az 

üdülőterületi utak közelsége miatt jó, megjelenésében az 

üdülőterületek beépítési jellegzetességeit mutatja. 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 

 

 

A község gazdasági területei a Makádi út déli részén 

alakultak ki, azonban a lakóterületek közé beékelődve 

kisebb gazdasági egységekkel is találkozhatunk. A 

Petőfi Sándor utcai autóalkatrész gyártás és 

autószerviz területe, a Réti utcai és a Fazekas Mihály 

utca által határolt részen a becsei vendéglő és kisbolt 

épületei találhatók, melyek léptékükkel illeszkednek a 

falusias lakóterülethez. A Duna-parti üdülősorhoz 

kapcsolódik az egykori királyi uradalom 

maradványaiból Királyréten kialakított modern lovas 

klub gazdasági területe. 

Telekhasználatuk jellemzően a befogadott gazdasági 

funkciókhoz igazodó kereskedelmi, szolgáltató, vagy 

egyéb termelő. Az alkalmazott beépítési mód 

jellemzően szabadon álló. A jellemző épülettípus 

főépületként a különféle gazdasági funkciókat 

befogadó ipari és szolgáltató épület, de különféle 

kiegészítő funkciójú kiszolgáló épületekkel és 

építményekkel is találkozhatunk. 

 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

 

 

A temető, a sportpályák és a strand telekszerkezete 

figyelembe veendő jellegzetességgel nem bír. A telkek 

nagysága, beépítése a befogadott funkciókhoz 

igazodik. 

A település délnyugati részén található a kisebb 

méretű református, és a nagyobb területű római 

katolikus temető egymás szomszédságában. A 

temetők egyházi fenntartásúak, rendezett képet 

mutatnak. 

 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

 
 

 
 

Szigetbecse zöldterületi szempontból közepesen 

ellátott. A település közparkjának és játszóterének 

funkcióját a Balassi tér tölti be, emellett az Erdősor 

utcán is található egy nagyobb park és játszótér, 

valamint több helyen elszórtan, a közterületek más 

célra nem hasznosított részein kisebb zöldfelületek 

alakultak ki. 

A beépítésre nem szánt külterületeinek jelentős 

részén mezőgazdasági területek találhatók, melynek 

döntő hányadát a szántóterületek alkotják, kisebb 

részén kertek, gyümölcsösök vannak. A belterület 

nyugati és déli részéhez kapcsolódnak a volt 

zártkerti területek. A településen rét legelő területei 

délen, a töltés mögötti mély fekvésű, nedves 

területeken, valamint a szigeti részeken találhatók. A 

rét-legelők és nádasok ökológiailag legértékesebb 

területei természeti értékvédelem alatt állnak. A 

település erdőterületi elszórva több kisebb foltban 

találhatók. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONT ÉS VEGYES TERÜLETEK 
 

TELEPÍTÉS 

A településközpontban az épületek telepítése 

jellemzően oldalhatáros – szélesebb telkeknél 

előfordul a szabadonálló beépítési mód is – előkert 

megjelenésével, az utcával párhuzamos vagy 

merőleges rendszerű tömegformálással. 

A nem utcára merőlegesen vagy párhuzamosan 

telepített, indokolatlanul nagymértékben hátrahúzott 

épület építése nem javasolt. Nem elfogadható, ha az új 

épület az utcavonaltól elforgatott rendszerben 

telepített. 

 

 

 

 
 

 
 

MAGASSÁG 

A településközpontban a lakóépületek és az 

intézményi épületek magassága közel azonos. 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 

magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl 

magas házak nem illeszkednek a település utcaképébe. 

 

 
 

 
TETŐFORMA 

A településközpontban az épületek tetőformája 

változatos, de alapvetően egyszerű. Az új házak 

építésénél, meglévők átalakításánál javasolt a 

közvetlen szomszédos épületek tetőformáinak, 

tetőhajlásszögének figyelembevétele.  

Az egyszerű tetőforma különböző formákban is 

elképzelhető, ilyenek lehetnek az „L” és „T” alakú 

nyeregtetős épületek, a tengelyes szimmetrikus 

oromfalas, a csonkakonty és a kontyolt tetőidom is 

elfogadható, tetőfelépítmények kialakítása is 

megengedett. 

 

 
 

 

 
  

 
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek magastetővel fedettek, tetőhajlásszögük 

közel azonos, így alakult ki a viszonylag egységes 

településkép. 

A meglévő házak közé épülő új házaknak azonos 

tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint ami a 

környezetükben található. A túl alacsony hajlásszög 

nem kívánatos, ahogy a túl meredek sem, lapostető 

kialakítása nem megengedett. A nyeregtető javasolt 

dőlésszöge 25-45 közötti. 

 

 

 

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK BŐVÍTÉSE 

A lakóépületek bővítésekor a bővítménynek szervesen 

kell kapcsolódnia az eredeti épülettömeghez, a 

kialakuló épülettömeg megjelenésében egy egységet 

képezzen. A bővítmény homlokzati anyaghasználata 

és színe, tetőfedése az eredeti épületrész kialakításával 

megegyező legyen, a meglévő arányokat és 

tömegalakítását kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. 

Az egységes összhatás megteremtésére kell törekedni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szigetbecse TAK és TKR 
 

 
 

 file: SZIGETBECSE_TAK_2018-11-28.docx   18 
 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT 

Az épületek megjelenésében megfigyelhető a hasonló 

anyag és színhasználat. A homlokzatok jellemzően 

vakolt felületűek, a törtfehér árnyalatival és 

pasztellszínekkel festettek. Új épületek színezésénél a 

meglévő színvilágához illeszkedő festés ajánlott, nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító 

színű fedések és burkolatok megjelenése.  

A tetők általában cseréppel fedettek, tetőfedésként 

nem javasolt a szürke betoncserép, szürke pala, 

hullámpala, a zöld és kék színű héjalás alkalmazása. 

 

 

 

 

KERÍTÉS 

A kerítések általában áttörtek, épített alacsony 

lábazaton oszlopok közötti rácsokkal, de megjelennek 

a fából épített kerítések is. 

Javasolt oszlopos kerítés alkalmazása áttört közbenső 

részekkel, vagy fa kerítés kialakítása. Tömör fal, 

lemez, hullámlemez, burkolatlan zsalukő és előre 

gyártott betonelemek alkalmazása nem javasolt. 

 
 

 

 
 

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 
 

TELEPÍTÉS 

Lakóterületeken az épületek telepítése jellemzően 

oldalhatáros – szélesebb telkeknél előfordul a 

szabadonálló beépítési mód is – előkert 

megjelenésével, az utcával párhuzamos vagy 

merőleges rendszerű tömegformálással. 

A nem utcára merőlegesen vagy párhuzamosan 

telepített, indokolatlanul nagymértékben hátrahúzott 

épület építése nem javasolt. Nem elfogadható, ha az új 

épület az utcavonaltól elforgatott rendszerben 

telepített. 

 

 

 

 
 

 
 

MAGASSÁG 

A falusias lakóterületeken a lakóépületek magassága 

közel azonos, földszintes és ritkán beépített tetőtéri 

szintekből áll. 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 

magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl 

magas házak nem illeszkednek a településképbe. 

 

 
 

 
TETŐFORMA 

A lakóépületek tetőformája változatos, de alapvetően 

egyszerű. Az új házak építésénél, meglévők 

átalakításánál javasolt a közvetlen szomszédos 

épületek tetőformáinak, tetőhajlásszögének 

figyelembevétele.  

Az egyszerű tetőforma különböző formákban is 

elképzelhető, ilyenek lehetnek az „L” és „T” alakú 

nyeregtetős épületek, a tengelyes szimmetrikus 

oromfalas, a csonkakonty és a kontyolt tetőidom is 

elfogadható, tetőfelépítmények kialakítása is 

megengedett.  
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A lakóépületek magastetővel fedettek, 

tetőhajlásszögük közel azonos, így alakult ki az 

egységes településkép. 

A meglévő házak közé épülő új házaknak azonos 

tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint ami a 

környezetükben található. A túl alacsony hajlásszög 

nem kívánatos, ahogy a túl meredek sem. Lapostető 

kialakítása nem megengedett a magastetős épített 

környezetben. A nyeregtető javasolt dőlésszöge 25-45 

közötti. 

 

 

 

HOMLOKZATALAKÍTÁS 

Az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos 

annak megjelenítése. Kialakításakor törekedni kell a 

hagyományos arányok megtartására, a kellemes 

arányú ablakok megfelelő kiosztására. Kerülendő az 

utca felé a garázskapuval fordulni, javasolt inkább a 

garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. Ha ez 

nem lehetséges, törekedni kell, hogy ne a garázskapu 

kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton. A garázskapu 

bejárati kapuhoz hasonló kialakításával hangsúlya és 

ipari megjelenése kedvezően csökkenthető. 

 

 

 
SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT 

A lakóépületek színvilága egységes, megfigyelhető a 

hasonló anyag és színhasználat. A homlokzatok 

jellemzően vakolt felületűek. A meglévő épületek 

színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. 

Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a 

rikító színű fedések és burkolatok megjelenése.  

A tetők általában cseréppel fedettek, tetőfedésként 

nem javasolt a szürke betoncserép, szürke pala, 

hullámpala, a zöld és kék színű héjalás alkalmazása. 

 

 

 

 

 

KERÍTÉS 

A kerítések általában áttörtek, épített alacsony 

lábazaton oszlopok közötti rácsokkal, de megjelennek 

a fából épített kerítések is. 

Javasolt oszlopos kerítés alkalmazása áttört közbenső 

részekkel, vagy fa kerítés kialakítása. Tömör fal, 

lemez, hullámlemez, burkolatlan zsalukő és előre 

gyártott betonelemek alkalmazása nem javasolt. 

 

  

 

 
 

 

ÜDÜLŐ TERÜLETEK 
 

TETŐFORMA 

Az üdülő épületek általában egyszerű nyeregtetővel 

fedettek.  Az új üdülők építésénél, meglévők 

átalakításánál javasolt a közvetlen szomszédos 

épületek tetőformáinak, tetőhajlásszögének 

figyelembevétele.  A tengelyes szimmetrikus 

oromfalas, a csonkakontyos és a kontyolt tetőidom is 

elfogadható, tetőfelépítmények kialakítása is 

megengedett. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az üdülő épületek magastetővel fedettek, 

tetőhajlásszögük változatos.  

A meglévő üdülők közé épülő új épületeknek hasonló 

tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint ami a 

környezetükben található. A lapostető, a túl alacsony 

hajlásszög nem kívánatos, ahogy a túl meredek sem. A 

nyeregtető javasolt dőlésszöge 25-45 közötti. 

 

 

 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT 

A üdülők színvilága közel azonos, megfigyelhető a 

hasonló anyag és színhasználat. A homlokzatok 

jellemzően vakolt felületűek, de előfordul fa- és 

téglaburkolat is. A meglévő épületek színvilágához 

illeszkedő új épületek építése ajánlott. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító 

színű fedések és burkolatok megjelenése.  

A tetőknél a zöld és kék színű héjalás alkalmazása nem 

javasolt. 

 

 

 

 

 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

TETŐFORMA 

A gazdasági épületek tetőformája alapvetően egyszerű 

nyeregtetős. Az új épületek építésénél, meglévők 

átalakításánál javasolt a nyeregtetős tetőforma 

alkalmazása, a tetőhajlásszögét javasolt 25-45 fok 

között megválasztani.  

 
 

 

 
 

 
 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT  

A gazdasági területeken javasolt a közvetlen épített 

környezethez illeszkedő megjelenés biztosítása. Az 

egyszerű tömegalakítás, a funkcióhoz illeszkedő 

megjelenés kialakítása javasolt. 

Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a 

rikító színű fedések és burkolatok alkalmazása. A 

tetők fedésként nem javasolt nagyelemes kék és zöld 

színű burkolat alkalmazása. 

 

 

 
 

 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

TETŐFORMA 

A beépítésre nem szánt területeken törekedni kell az 

egyszerű, nyeregtetős tömegalakítás kialakítására. 

Javasolt a lakóépületek tető tetőhajlásszögének 25-45 

fok közötti megválasztása.  

Lakó- és szállás jellegű épületeknél magastetős 

kialakítás javasolt, oromfalas, vagy kontyolt 

kialakítás, tetőfelépítmények kialakítása is 

elfogadható.  

 

 
 

 

 
 

 
 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT 

A természet közelsége és a nagy beépítetlen területek 

természetességének megőrzése érdekében javasolt a 

természetes, egyszerű anyaghasználat. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító 

színű fedések és burkolatok beépítése.  

A tetők fedésénél nem javasolt a kék és zöld színű 

fedés alkalmazása. 
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONT ÉS VEGYES TERÜLETEK 
 

 
 

A településközpontban található az egykori sváb 

hosszházas beépítéssel megegyező kialakítású 

emlékház, mely minőségében kiemelkedik a 

környezetéből. A felújítás során megtartott egyszerű 

tömeg, az egyszerű fehérre vakolt homlokzatok, az 

oromfalas utcai homlokzaton álló téglalap alakú két 

ablak és kapuoszlop az egykori egységes sváb 

tornácos házas településképet idézi. 

A Makádi út falusias hangulatához illeszkedik a posta 

épülete is, az egyszerű előtető és az osztott 

nyílászárók belesimulnak az utcaképbe. A helyi népi 

hagyományokat tükröző, utcára merőleges gerincű 

nyeregtetős tömegalakítással illeszkedhetünk a 

hosszházas beépítéshez.  A tornácok kellemes 

átmeneti teret képeznek a belső tér és a kert között, 

nyáron árnyékot biztosítanak. 

  
 

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 
 

 

Az egykori hosszházas beépítés még sok helyen 

megfigyelhető a községben, melyek közül néhányat 

példaértékűen állítottak helyre. A Réti utcában álló 

nyeregtetős épület utcai homlokzata csonkakontyos, 

udvar felőli oszlopos tornácát megtartották. Az osztott 

üvegezésű fa ablakok alkalmazása és a bézs színű 

vakolat megfelelő választás. A hagyományos épületek 

felújításával megőrizhető az egykori település 

hangulata.  

A Duna soron álló „T” alaprajzú épület nyeregtetős 

tömegalakításával, oromzatos utcai homlokzatával és 

léptékével illeszkedik az egykori beépítésekhez. 

Földszinti tornácos kialakítása kellemes teret biztosít 

lakóinak. 
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Szintén a Duna soron áll a felújított oromfalas 

hosszház. A fehér vakolt felülethez jól illeszkedik a 

zöldre mázolt oromdeszka és az ugyanilyen színű 

rejtett tokos redőny és fa léckerítés. Az épület és 

kerítésének összhatása kedvező. A felújított, egyszerű 

tömegű épületek a megfelelő szín- és 

anyaghasználattal üde színfoltjai lettek a településnek. 

A népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác. 

Szigetbecse régi sváb házain falazott oszlopos 

tornácokkal is találkozhatunk. A folyosószerű, fedett, 

félig nyitott tér átmenetet képez a kert és a ház között, 

nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő 

tájolás mellett nem állja útját az alacsonyan sütő 

napsugaraknak. A tornácos épületek sora karakteres 

utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes 

arculatát és identitását. A tornác tovább élését az új 

építéseknél is megfigyelhetjük. A Makádi út melletti 

új épület bejáratánál szintén egy átmeneti tér alakult 

ki, mely színtere a megérkezésnek és közvetlenül 

kapcsolódik a kerthez is. 

A Petőfi Sándor utcai ház folyamatban lévő felújítása 

is szép példa a hagyományos karakter megőrzésére. 

Az épület karaktere és léptéke továbbra is illeszkedik 

a falusias településképbe, azonban műszakilag a mai 

igényeket is kielégíti. A fehér vakolathoz remekül 

illeszkedik a tégla lábazat, a barna színű fa nyílászárók 

és egyéb faszerkezetek. Az utcai homlokzatának 

kialakításában a hagyományos arányokat 

megtartották, az ablakok kiosztása és aránya kellemes 

összhangot biztosítanak a homlokzatnak.  
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ÜDÜLŐ TERÜLETEK 
 

 
fotó: http://www.sallos.hu/referenciak/szigetbecse/  

 

A Napospart soron álló téglával burkolt üdülőépület 

egy viszonylag szélesebb telekre épült. Egyszerű 

sátortetős tömegével, homlokzati arányaival egy 

hangulatos épületet tervezett az építész. 

A tégla anyaghasználat igényes, a tégla párkány és 

vakolt fehér sáv, valamint a sarkokon megjelenő 

függőleges vakolt sáv megfelelően tagolja a 

homlokzatokat. A fehér fa ablakok és a halványzöld 

zsalutáblák melegséget kölcsönöznek az épületnek. 

A tégla pilléres kerítés összhangban van az 

üdülőépület kialakításával.  

 

A Dunával párhuzamos gerincű nyeregtetős épület 

szintén egyszerű tömegalakítással készült. A 

pasztellszínű homlokzatvakolatból a nyílásokat 

kedvezően emeli ki a fehér keretezés. A barnára 

mázolt, osztott üvegezéssel kialakított egyedi 

nyílászárók egyedi megjelenést biztosítanak az 

üdülőépületnek. 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

 
 

A Királyréti egykori uradalmi majorság épületeinek 

felújítása és hasznosítása folyamatban van. A „T” 

alaprajzú, cseréppel fedett nyeregtetős épület 

felújítása dicséretes. A fehér vakolt felülethez jól 

illeszkedik a téglaburkolat, melyből a macskalépcső, 

az ablakok tégla könyöklő párkánya, a tornác falazott 

pillérei, a lábazat és a párkány is készült. Az álló 

téglalap alakú, osztott üvegezésű barna nyílászárók 

alkalmazása kedvező. A hátsó épületen a sárga 

vakolatot szintén téglaburkolat egészíti ki, a tetőtér 

beépítése miatt kialakított álló tetőeblakok 

elfogadhatók. 
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
 

   
 

A nyílászárók nagyban befolyásolják az épületek 

hangulatát. Az egykori sváb házak nyílásai általában 

álló téglalap alakúak voltak, „T” osztással. Az eredeti 

ablakok és mai osztott üvegezéssel készült faablakok 

is láthatók az épületeken, a sötét színre mázolt 

nyílászárók összhangban vannak a téglaburkolattal és 

a vakolt felületekkel is. Az épület tömegéhez és 

arányához illeszkedő ablak-ajtó kialakítással, 

nemcsak az egyes épületek válnak harmonikusabbá, 

hanem az esztétikus utcaképet is erősítik. A meglévő 

utcaképbe való illeszkedést segíti, ha az épület 

nyílásait a környéken található házakéhoz hasonlóan 

alakítjuk ki. 

 

       
 

      
 

   
 

A sváb házak helyi jellegzetességei az oromfalban 

kialakított padlásszellőző nyílások. A két vagy három 

kis nyílás között pillérek, köríves záródással készültek, 

melyek érdekes kis részletei az épületeknek. 

A tetőn elhelyezett díszek, bádog szellőzők szintén egy-

egy épület egyedi díszítőeleme. 

Az épülethez illeszkedő falazott kémények kialakítása 

szintén kedvezően befolyásolja épületünk 

megjelenését. 
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A népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác, 

melyek megtartásával és felújításával megőrizhetjük 

az egykori építészeti karaktert, míg esetleges 

beépítésük kedvezőtlenül befolyásolja épületünk 

megjelenését.  A tornácok kialakítására, 

elhelyezkedésére számos, részleteiben eltérő 

megoldás lehetséges, melyek az új építésű épületekhez 

is követendő példák lehetnek. Megszélesített, vagy 

terasz fedésként használt átiratként, újszerű 

átgondolásával az épület legkellemesebb helyét 

alkothatják, és tovább vihetik a hagyományt. 

Szigetbecse településen a falazott oszlopos tornác a 

legjellemzőbb, számos felújított hangulatos tornácot 

láthatunk településünkön. 

       
 

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 
 

 
 

A településen az épületek homlokzatai általában 

vakolt felülettek készültek, melyet gyakran egészít 

ki a tégla lábazatburkolat, illetve egy-egy kisebb 

felületen, vagy nyíláskeretként a tégla és a 

faburkolat. Az épületeken anyaghasználat 

szempontjából a természetes anyagok – a kő, tégla, 

vakolt felületek, faburkolat – részesítendők 

előnyben. A különböző felületek megfelelő aránya 

harmonikus anyaghasználatot és megjelenést 

eredményez. A vakolatok általában a pasztellszínek 

árnyalatában festettek, előfordulnak a törtfehér, 

sárga, bézs árnyalatai, de egy-egy épületen erősebb 

festéssel is találkozhatunk. Az élénk és rikító színek 

alkalmazása kerülendő. 

A magastető héjalása az égetett agyag sötétebb, vagy 

világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy 

ahhoz hasonló színű betoncserép lehet. Kerülendő a 

szürke betoncserép, a bitumenes lemezfedés, 

valamint fedésként a zöld és kék árnyalatainak 

alkalmazása.  
 

       
  



 

Szigetbecse TAK és TKR 
 

 
 

 file: SZIGETBECSE_TAK_2018-11-28.docx   26 
 

KERÍTÉSEK 
 

 
 

Szigetbecse egykori főutcájában, a Petőfi Sándor 

utcában és elvétve még pár helyen láthatjuk a XX. 

század közepének jellegzetes, díszes betonkerítéseit, 

melyek kiválóan tükrözték a XX. században 

meginduló polgáriasodó kultúrát. Az 1930-60-es 

évek között épített jellegzetes, eklektikus, paraszt 

neobarokk betonkerítések többségének nagyon 

leromlott az állapota, jelentős részük, részben, vagy 

egészben mára elbontásra is került. Azonban egy-két 

kerítés felújítása, kovácsoltvas elemeinek megtartása 

kedvezően hatott az utcaképre. A megmaradt, rossz 

állapotú kerítések helyi védelmének fenntartását az 

örökségvédelmi hatástanulmány nem javasolta. A 

területen új kerítés építésekor javasolt a lábazatos-

oszlopos kerítés kialakítása, zöldre vagy barnára 

mázolt kovácsoltvas vagy fa betétekkel. A különböző 

formavilág esetén is a hasonló anyaghasználattal 

kedvező kép alakulhat ki az utcákban. 

A lakóterületeken a kerítések magassága közel 

azonos, általában 50 cm magas lábazattal és pillérek 

közötti betétekkel készültek. A vakolt felületű, tégla 

vagy kőkerítés alkalmazása elfogadható, a pillérek 

közötti mezőben vízszintes vagy függőleges tagolású 

lécezés a leggyakoribb. A természetes anyagok 

alkalmazása, és a lakóépület megjelenéséhez 

illeszkedő kerítésekkel kedvező összhatás érhető el. 

Újonnan építendő kerítésnél javasolt a szomszédos 

kerítések magasságának, karakterének és 

anyaghasználatának figyelembe vétele, ezáltal az 

épülethez és az utcaképbe is illeszkedő kerítés 

létesítése. 

A kerítések kialakítása során alkalmazható a 

lakóépületünknél is alkalmazott anyagok, színek, így 

még inkább harmonikusabb, egységesebb hatást 

érhető el a beépítéssel. A kertkapu kialakításakor 

javasolt hangsúlyozni a belépés helyét, de a túlzottan 

hivalkodó bejárati kialakítás kerülendő. Az új 

kerítések bemutatott példáinál a gépkocsi behajtó és 

a személykapu is azonos megjelenéssel készült, az 

egyedi fa betéteknek köszönhetően izgalmas és 

hangulatos utcakép alakut ki. 
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KERTEK 
 

 
 

Kertünk, a pihenés és kikapcsolódás színtere, teremeti 

meg a kapcsolatot a természettel. Változatos 

növényalkalmazással többféle élőlénynek 

biztosíthatunk életteret, a fajok, arányok és színek 

megválasztásával egész évben élvezhetjük kertünk 

szépségét. A település, az utca megjelenésében a 

közterületről is jól látható elő- és oldalkertek 

játszanak jelentősebb szerepet. 

Az előkerteknek védelmi és díszítő szerepe is lehet, 

forgalmas utca esetén mérsékeli a porszennyezést, és 

korlátozza a nem kívánt belátást is. 

A természetközeli település igen jó zöldfelületi és 

természeti adottságokkal rendelkezik, beépített 

területeit erdők, nádasok, vízfelületek határolják, 

illetve tagolják. A településre jellemző családi házas 

beépítés miatt a rekreációs igények nagyobb része 

saját telken belül megoldott. 

A falusias lakóterületek kertjeiben ma is találunk 

szőlősorokat, gyümölcsösöket, és nem maradhat el a 

konyhakert sem, ugyanakkor megférnek a pihenés 

céljára kialakított részek is. Több telken találhatók 

meg az egykor fontos szerepet játszó kerekes kutak, 

megőrzésük hozzájárul a hagyományos településkép 

megőrzéséhez.  

Az épületek bővítése, felújítása során fokozottan 

ügyeljünk a már meglévő fás szárú növényzet 

megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező 

növényzettel befolyásolhatjuk, a magas növényzet 

csökkentheti, az alacsony növények növelhetik a ház 

méretének érzetét. Az átgondolt telepítéssel, 

dísznövényekkel gazdagon tarkított kert jó benyomást 

kelt, és hozzájárul a rendezett környezethez, a ház 

nyári árnyékolása is elérhető.  

Díszes, gondozott előkertekben nem csak lakói, 

hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek, valamint 

hozzájárul az utca szép arculatához. Érdemes olyan 

fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, 

hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így 

majdnem egész évben színesíthetik az udvarokat. 

A kert kialakítása során ne alkalmazzunk jelentős 

méretű terepbevágásokat illetve feltöltéseket, célszerű 

a megmozgatott földtömeg telken belüli elhelyezése. 
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UTCÁK, TEREK 
 

 
 

Szigetbecse zöldfelületi adottságai kedvezőek, az 

utcák túlnyomó része fásított, közparkjai és közterei 

rendezettek. Az utcák menti zöldsávok, a házak előtti 

utcakertek, az árok mente, és a részben a lakók által 

telepített fasorok gondozottak.  

A falusias településen több tér és park is található, 

többek között a Balassi tér, a Dózsa György tér, a 

Nepomuki Szent János kert, a temető, valamint a 

templomkert. A Nepomuki Szent János szobor, a 

jellegzetes községháza és annak környezete, a 

sétaútvonalak és a tanösvény állomásai, valamint a 

középkori Szent István templom helyén kialakított 

terecske hangulatainak köszönhetően a kedves falusi 

jelleg megőrződött. 

A zöldfelületek rendezettsége ellenére sok utcában 

hiányzik a fásítás, sokban pedig a jelenlegi 

növényállomány hiányos és elöregedett. Az új 

telepítések már egységes koncepció alapján valósultak 

meg, figyelembe véve az utcák szélességét, az 

utcákban már jelen lévő fásszárúakat és az őshonos 

fajokat. Az utcákban sok helyen találkozhatunk 

meggyfával és szilvafával, az új telepítésekre 

jellemzőbb a díszfák beültetése, mely folytatása az 

egységes telepítési terv alapján javasolt. 

A kerítések előtti közterületek füvesítettek, bokrok, 

virágok, a lakóházak előkertjeiben virágos növények, 

bokrok gazdagítják az összképet.  

A településen a Balassi téren és az Erdősor utcai 

parkban várja játszótér a gyerekeket.  

A településképi arculat, az utcaképek a közterületek 

rendezettségének színvonal emelésével, a települési 

zöldfelületek növelésével és karbantartásával tovább 

javíthatók. 
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
 

 

A XX. század elejét idéző, gyakran máig működő 

kutak megteremtik a községben az időbeni 

folytonosság érzetét, és gyöngyszemekként díszítik a 

kerteket. 

Az udvari kerekes kutak hozzátartoznak a 

hagyományos településképhez, megtartásukkal és 

felújításukkal átmenthető a település egykori 

hangulata, és hozzájárul a helyiek identitásának 

megőrzéséhez. A faluház udvarának és 

magánkertekben álló kutak egyedi hangulatot 

kölcsönöznek nem csak az egyes kerteknek, a 

település egészének is. Az emlékmúzeum kertjében 

álló gémeskút szintén a múltat idézi a 

településközpontban. 

    
 

CÉGÉREK, REKLÁMHORDOZÓK 
 

 
 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, 

cégérek is hozzátartoznak, és kialakításuk nagyban 

befolyásolja az utcaképek hangulatát. Céljuk 

elsősorban a figyelemfelkeltés, melynek eléréséhez 

nem szükséges meghökkentő, harsány megjelenés. Az 

igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok 

is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés 

lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően és az 

épület karakteréhez illeszkedően is megtehetünk. 

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy 

az alkalmazkodjon az épület tagozataihoz, 

anyaghasználatához. Egy ingatlanon belül azonos 

rendszerben és megjelenéssel helyezhetők el 

hirdetőtáblák, feliratok. 

A településközpont területén önálló betűkből álló, az 

épület arculatához illeszkedő feliratokat láthatunk a 

faluház, az emlékmúzeum és a művelődési ház 

épületein is. Ezek a feliratok az épületek hangulatához 

és arányaihoz is alkalmazkodnak, mind betűtípus, szín 

és elhelyezés tekintetében is. A cégfeliratok helyét 

már az új épület tervezésekor javasolt átgondolni, 

hogy a homlokzat karakteréhez igazodó és azt erősítő 

cégéreket, cégtáblákat létesítsünk. 

A községben egységes információs táblákon keresztül 

ismerhetjük meg a település történetét, a nevezetes 

épületeket és a helyi szokásokat. A faszerkezetű, 

cseréppel fedett táblák alatt virágládák vannak, 

környezetük rendezett. A településre érkezve szintén 

faszerkezetű üdvözlőtáblák köszöntik a látogatókat. 

A közterületek több pontján útbaigazító táblarendszer 
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segíti a településen történő eligazodást. A fém 

oszlopokon egységes méretű táblák tájékoztatnak a 

közintézmények és utcák elhelyezkedésről. További 

útbaigazító táblák és információs táblák 

elhelyezésekor javasolt a meglévő minták követése, a 

település egységének megtartása érdekében. 

   
 

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
 

 
 

A tetőfelületbe integráltan, zárt téglalapba és 

tetőfelülettel párhuzamos síkba rendezetten 

elhelyezhetők síküveges napkollektorok, 

napelemek. Szerencsésebb az oldalsó, nem az utca 

felőli tetőfelületre történő felszerelésük. 

Szigetbecsén még nem általános a napelemek és 

napkollektorok beépítése, azonban egy-két 

megvalósult beruházás jól illeszkedik az épülethez 

és nincs zavaró hatással a település képre. A 

napkollektorok az utcára merőleges gerincű 

nyeregtetőn, de az utcai homlokzati síktól 

hátrahúzottan történt telepítése kedvező, valamint a 

napelemek az utcavonaltól távolabb álló 

keresztszárny tetőfelületén történő telepítése is 

elfogadható. 

Szellőzőcsövek, ventillátorok, klímaberendezések 

kizárólag az épületburokba integráltan helyezhetők 

el, klíma kültéri egysége takart formában 

homlokzaton is elhelyezhető. 

A parabolaantennákat javasolt az oldalkert vagy a 

hátsókert irányába néző homlokzatokon elhelyezni, 

a műszaki berendezések utcaképben történő 

domináns megjelenésének elkerülése érdekében. 
 

 


