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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.  
 

 

 

   

 

   

 

 



21 
 

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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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  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) 

 

 



43 
 

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 
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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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63 
 

 

JÓ PÉLDÁK          7. 
(sajátos építmények, egyéb műszaki berendezések) 
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