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1.
    „Alázatossággal léptem e hajlékba,
    Az Isten áldása szálljon a benne lakókra.”
   (Ecseri lakodalmas)



ECSER BEMU-
TATÁSA
Ecser egy kb. 3600 lelket számláló 
nagyközség Budapest határában. Terüle-
tét a főváros XVII. kerülete: Rákoskert 
beépített, családi házas kerületrésze, a 
természetvédelmi terület Merzse mo-
csár és környezete, a Ferihegyi repülő-
tér, valamint az M0 autópálya határolja. 
Ecser területén – nagyjából a település 
fő utcáját jelentő, Rákoskertről Maglód 
felé vezető út nyomvonalán – találkozik 
a Gödöllői dombság és az Alföld. A falu 
északi dombos területeiről gyönyörű 
kilátás nyílik a tájra, míg a déli részek már 
az Alföldön fekszenek.

Ecser első írásos említése egy 1315. 
december 6-án kelt oklevélből való. Egy 
1399-es oklevél szerint Ecsernek már 
temploma volt, ami arra utal, hogy a falu 
ebben az időben már számottevő job-
bágyközösséggel rendelkezett. A falu lakói 
a török uralom kezdetén valószínűleg 
elmenekültek, vagy lemészárolták őket, 
mert a török adószedők által készített 
népszámlálási adatokban Ecser üres 
faluhelyként szerepel. A török elnyomás 
után a környék számos kihalt falva közül 
Ecseren az elsők között valósult meg az 
újratelepülés. 1700-ra már 11 család lakta 
a falut.

2.

A népmonda szerint a település nevét a határában valamikor bőven tenyésző cserfaerdőről 
kapta. Árpád fejedelemnek – aki erre járva egy cserfa alatt pihent meg – az akkori lakosok 
nem tudták megmondani a falu nevét, így a vezér rámutatott a fára: nevezzétek el falutokat 
e cserről, és legyen e hely neve Ecser. E cserfa látható a település címerén a Szerelem patak, a 
templom és a népviselet mellett.



A Rákóczi szabadságharc alatt azonban ismét lecsökkent a falu lakossága. A szabadság-
harc után a falu birtokosai magyar és szlovák lakosokkal telepítették be a gyakorlatilag 
elnéptelenedett Ecsert. Kis számban német telepesek is érkeztek, de meghatározó 
a szlovák nemzetiség volt. Az 1849-ben még szinte teljes egészében „tót” falu lakó 
közül azonban egyre kevesebben tartották magukat szlováknak. A szlovákok számának 
csökkenésében szerepe volt a Csehszlovák Áttelepítési Bizottságnak is, mely Ecseren 
1947-ben kezdte meg működését. A csehszlovák szervek a lakosságcsere sikere érde-
kében széleskörű propagandát fejtettek ki, ideológiai és gazdasági előnyök hangsúlyo-
zásával biztatták a lakosságot, hogy térjenek vissza őseik földjére. A helybeliek vissza-
emlékezései szerint kb. 20-25 család tért vissza az óhazába. A 2011-es népszámlálás 
6% szlovák nemzetiséget tart nyilván.

A katonai térképen jól látható, hogy először a mai településközpont területe épült 
be. Az északnyugati irányból délkelet felé húzódó széles út a mai Széchenyi utca, 
melynek délkeleti végében a Polgármesteri Hivatal, északkeleti sarkán pedig a Rábai 
Miklós Művelődési Ház található. A régi térképek adnak magyarázatot arra is, hogy a 
település központ két tömbje miért ilyen laza beépítésű: amikor a két tömb beépült, 
még komoly gazdasági tevékenység folyt a házak mögötti kertekben, haszonnövénye-
ket, elsősorban konyhakerti növényeket termesztettek, állatokat tartottak. A későbbi 
telekosztások idején ez az igény már nem, vagy csak nagyon lecsökkent mértékben 
volt jelen.

Az 1930-as évektől kezdve fokozatosan bővült Ecser lakóterülete. Az új beépítések 
megtartották az oldalhatáron álló beépítési módot, de a hagyományos oromfalas utcá-
ra merőleges parasztházak helyett korszerűbbnek ítélt lakóházakat, elsősorban a XX. 
századra jellemző sátortetős kocka-, és nyeregtetős, a parasztházak arányait nagyjából 
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1. kép: 
Harmadik katonai felmérés 1869-1887

2. kép: 
Katonai térkép 1941

3. kép: 
Google műholdkép 20171. 2. 3.
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követő, de nagyobb, tetőtérbeépítéses lakóházakat építettek, de előfordulnak laposte-
tős emeletes családi házak is.

Jelenleg van folyamatban a Budapest felé vezető a Budai hegyekre szép kilátással 
rendelkező domboldal beépülése. Itt jellemzően viszonylag kis telkeken nagyméretű 
földszintes, földszint + tetőrbeépítéses családi házak épülnek a ma divatos építészeti 
kialakítással.

Gazdasági területek a Budapest felé vezető út és a vasút között, és Maglód felé alakul-
tak ki. Az M0 tervezése és megépítése a Ferihegyi repülőtér közelségével együtt indí-
tott el további gazdasági terület kijelöléseket, ezeknek nagy része még nem valósult 
meg.

Ecser tájképét meghatározza, hogy a Gödöllői dombság és az Alföld határán fekszik. 
Déli területe az Alföldhöz tartozó síkság, melyet enyhe lejtésű, lankás terület vezet 
át a dombsághoz tartozó lejtőkhöz. Ecser hagyományosan mezőgazdasági település, 
a települést övező területeken egyelőre ma is a szántóföldek, a domboldalban néhol 
szőlőskertek határozzák meg a táj képét. Természetközeli élőhely főként a lakóterület 
és az M0 autópálya között található.

A déli gazdasági területeken túl található horgásztó körülkerített, nyitvatartása korlá-
tozott.



ECSER ÖRÖKSÉGE

Ecser gazdag hagyományokkal rendelkező község. Az itt megtelepült szlovákok átvet-
ték az úri magyar ünnepi viselet sok motívumát, és ezt aztán úgy őrizték meg, mint sa-
ját eredetijüket. A falu táncai szlovák eredetűek, melyeket vecsési hatásra fúvószenére 
járnak. Ezeket a jellegzetességeket fűzte fel Rábai Miklós koreográfus ecseri gyűjtései 
alapján többek között Brahms, Kodály Zoltán zenéjére a Pest megye értéktárába is 
bekerült, Ecseren hagyományos háromnapos falusi lakodalom eseményeinek sorára, és 
alkotta meg a világszerte ismert Ecseri lakodalmast.

Az értékes népi kultúra megjelent a lakóházak építészeti stílusában is, melyek közül 
sok már nem található meg, vagy át lett alakítva. Ezért is fontos, hogy a még meglévő 
építészeti értékek megmaradjanak az utókor számára.

A nyeregtetős hosszúházak kialakítása, arányrendszere hasonló, ettől volt egységes az 
utcakép, mégis mindegyik ház más és más. Oromfalas vakolt, színezett, oromfalas desz-
kázott, kontyolt nyeregtetős, tornácos vagy tornác nélküli, változatos vakolatdíszekkel, 
téglabetétekkel, oszlopfőkkel, ablakkeretekkel – Ecseren megannyi változata megtalál-
ható még jó, kevésbé jó, vagy még éppen menthető állapotban.

3.

a szépen felújított Tájház
Zrínyi u. 35.
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Kálvária u. 17.

Széchenyi u. 19.
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Petőfi u. 41.

Petőfi u. 37/a
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Petőfi u. 38.

Mátyás u. 15.
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Bajcsy-Zsilinszky u 26.

Bajcsy-Zsilinszky u. 36.
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Az épített örökség részét képezik a polgárosodó réteg, vagy a tehetősebb gazdák által 
épített lakóházak is, melyekből nem sok maradt ránk.

Zrínyi u. 26. Petőfi u. 8.
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Steinmeitz kapitány u. 32/a

Petőfi u. 5/b
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2015-ben, Ecser első írásos említésének 700., a községet újjáépítő szlovák családok 
érkezésének 300., az Ecseri Néptáncegyüttes megalakulásának 70. évfordulóján állítot-
ta az Ecseri Szlovák Önkormányzat az Ecsert jelképező jubileumi emlékművet a Sze-
relem patak partján, a település pecsétjein, címerén lévő cserfa motívumot idézve. Az 
emlékmű törzsén annak a 728 ecseri családnak a vezetékneve szerepel, akik kérték 
nevük feltüntetését. A névazonosságok miatt ez 407 név.

A köztéri szobrok, emlékek nagy részét a népi vallásosság jelképei alkotják.
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A XIX. század végéről, illetve a XX. század első feléből származnak a község útszéli 
keresztjei, melyek felállításukkor a falu lakott területének akkori határát jelölték.



15 | ECSER ÖRÖKSÉGE

1937-ben alakították ki a templom és a plébánia között az úgynevezett Hősök ligetét, 
ahol 52 fa és 52 emlékkő őrizte a hősi halottak emlékét. A Hősök ligete 1940-ben 
még állt, valószínűleg a háború alatt pusztult el. A megmaradt emlékkövek a temető-
ben találhatók.

Örökségünk része a temető, mely sokat elárul a település lakóiról. 
Ecser szépen gondozott temetője a település központjához közel található.
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1996-ban készült el a II. világháború hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékmű-
ve, amely a templom melletti emlékparkban került felállításra.

Ecser országos védettségű műemléke 
az 1730 körül épült barokk katolikus 
templom, mely a település címerében is 
látható.
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Történeti településmag

Az 1869-1887-es térképen már látható, kiépült településrész utcahálózata, telekosztá-
sa a mai napig szinte változatlan. A XIX. század emlékét őrzik hosszú keskeny „szalag-
telkek”, a sokszor szabálytalan, kesze-kusza telekstruktúra, a népi építészet megma-
radt emlékei.

Itt húzódik Ecser főutcája, a Széchenyi utca, mindkét oldalán és a Szerelem patak 
partján ültetett nyárfasorral. Itt találhatók az intézmények: a templom, a Rábai Miklós 
Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal, az óvoda, az iskola.
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Későbbi, tervezett lakóterületek

Az 1900-as évek elején indult meg a történeti településmag körüli területek beépí-
tése. A községi képviselő-testület döntése szerint modern jellegű településképet 
kívántak megteremteni, ezért megtiltották az Ecseren szokásos hosszú parasztházak 
építését. Megindult a XX. századra Magyarországon jellemző típusházak elterjedése. A 
sátortetős kockaházak és nyeregtetős típusházak néhol egységes utcaképet alkotnak, 
néhol vegyesen épültek. A telekstruktúra szabályos, lehetőség szerint téglalap alakú 
telkeket alakítottak ki.
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Tömbházak

Az 1970-es évek közepén épültek a falu 
jellegétől idegen társasházak a vasútállo-
más közelében az Arany János utcában. 
A négy épület fszt. + három emeletes 
magasságával zárványként emelkedik ki 
kertvárosias jellegű környezetéből. A 
gazdasági területek melletti két tömbház 
fszt. + 4 emeletes.

Kálvária

A Kálvária utca két oldalán, a település 
dombvidéki északi, a budai hegyekre 
panorámás részén az elmúlt években 
indultak el a lakóház építések.  A Kálvária 
utcától a völgy felé kisebb telkeken oldal-
határos beépítésű (Kálvária dél), a másik 
irányban nagyobb telkeken szabadonálló 
beépítésű (Kálvária észak) új lakóházak 
épülnek a ma divatos irányzatoknak meg-
felelő kialakítással.
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Átalakuló kertes terület

A korábbi zártkertek területén egyre több az állandó lakos. A meglévő épületeket 
átalakítják, az újakat pedig már állandó ottlakásra alkalmas módon építik. Önálló építé-
szeti karakter nem határozható meg ezeken a területeken.

Új kijelölésű intézményterület

A belterülettől délre, az M0 felé jelölt ki az Önkormányzat későbbi fejlesztés céljára 
intézményterületet. Egyelőre nincs konkrét fejlesztési elképzelés a jelenlegi szép, ter-
mészetközeli terület beépítésére.

Új kijelölésű, még beépítetlen lakóterület

A belterülettől délnyugatra, a repülőtér irányában jelölt ki az Önkormányzat lakóte-
rületi fejlesztésre területet. A beépítés még nem kezdődött meg a jelenleg szántóföld-
ként hasznosított területen.
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Kiskertek

A lakóterületbe ékelődött szabályos téglalap alakú területen parcellázott kiskerteket 
konyhakertként, kertészetként, pihenőkertként használják a tulajdonosok, de vélhető-
en a lakófunkció is megjelent ezen a területen is.

Pihenő- és sportterületek

A déli meglévő gazdasági területekbe között található a község futball pályája és az 
önkormányzati horgásztó. A tó nem közelíthető meg szabadon, bekerített, megtalálása 
is nehézkes, látogatása belépőjegyhez kötött.

Egyéb területek
Ecser északkeleti területein jellemző a mezőgazdasági művelés, állattartás. Természet-
közeli élőhely itt csak nyomokban fedezhető fel.
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Meglevő gazdasági területek

Az Ecserről Budapest XVII. kerület Rákoskert felé vezető út és a vasút közötti sávban, 
és a lakóterülettől délre található meglévő gazdasági terület.

Új gazdasági területek

Az M0 és a repülőtér felé délre és nyugatra csaknem a teljes külterületet gazdasági 
célúhasznosításra szánja az önkormányzat, elsősorban a repülőtérben rejlő lehetősé-
gek kihasználására. A Karzol-Trans épülete az első megvalósult fejlesztés ezen a terü-
leten, mely jelenleg elsősorban szántóföldi hasznosítású, vagy természetközeli élőhely.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Történeti településmag, Későbbi letek, Átalakuló 
kertes terület

5.

TEREPALAKÍTÁS
Minél kevésbé változtassuk meg a dom-
borzatot, az épülettel alkalmazkodjunk.

TELEPÍTÉS 
Az épület elhelyezésével kövessük a te-
lekhatárt , a kialakult előkert mélységet
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Szélesebb telek esetén megfelelő tagolás-
sal építhető a szomszédosoknál széle-
sebb épület, de ügyeljünk, hogy az utcára 
jellemző ritmus megmaradjon: az utcavo-
nalon tartsuk a környezetünkre jellemző 
homlokzatszélességet.

A melléképület kerüljön a főépülettel 
azonos oldalhatárra. Ne építsük tele az 
udvart. Melléképület, garázs ne kerüljön a 
főépület elé.
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MAGASSÁG
Az épület magasságával is alkalmazkod-
junk a környezetünkben álló lakóépüle-
tekhez.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
A jellemző tetőhajlásszög 40° körüli. 
Az alacsony hajlásszögű „mediterrán” 
tető, a magas hajlásszögű „alpesi” tető, a 
szabdalt tetőforma idegen a településen. 
Alkalmazzuk a hagyományosan kialakult 
tetőhajlásszöget, az egyszerű hagyomá-
nyos tetőformákat, így tudunk az utca-
képbe harmonikusan belesimulni.
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HOMLOKZATKIALAKÍTÁS
A homlokzat kialakítása során ne alkalmazzunk loggiát, eltolt tetősíkokat.

A míves fa ablakokat, ajtókat őrizzük meg, eredeti állapotuknak megfelelően újítsuk fel, 
ne cseréljük le sorozatgyártású újakra!
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Ecseren gyakori a tornác, rendkívül vál-
tozatos oszlopkialakítással. Megőrzésük, 
karbantartásuk, jellegzetességüknek meg-
felelő felújításuk nagyon fontos feladat, a 
községnek egyik különlegessége.

Gazdagon díszített utcai homlokzat tégla 
betétekkel, oromzati díszekkel.
Felújítás során őrizzük meg a homlokzat 
arányait, tagozatait. Külső hőszigetelést 
ezeknél az épületeknél ne alkalmazzunk!
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SZÍNEK
Ne alkalmazzunk kirívó, feltűnő színeket. A természetes hatású hagyományos földszí-
nek nyugodt utcaképet eredményeznek.

KERÍTÉS
A kerítés legyen áttört, takarás nélküli. A belátás növényekkel korlátozható, de kerül-
jük a magas sűrű növényfal alkalmazását. Az átláthatatlan kerítéssel nem csak a külvilá-
got zárjuk ki, magunkat is bezárjuk.
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GÉPÉSZET
A keresztbe-kasul vezetett vezetékek helyett földkábel alkalmazása javasolt.

A gépészeti berendezéseket ne az utcai homlokzaton helyezzük el. Az építészeti 
tervezés során javasolt gondolni ezek helybiztosítására. Utólagos elhelyezéskor az 
építész bevonásával alakítsuk ki a helyét.

Tömbházak

A meglévő épületekre emelet-, magastető ráépítés nem javasolt.
Homlokzatfelújítás esetén pasztell földszíneket használjunk. A színezés és a színterv a 
négy épületre együtt, összehangoltan készüljön.
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Kálvária

TEREPALAKÍTÁS
Az épületek terepre illesztésével az 
épületek belesimulnak a tájba, kedvező 
településsziluettet képeznek, és egymás-
tól sem veszik el a kilátást.

TELEPÍTÉS
Ne erődöt építsünk: a közterület felé 
nyissunk a telepítéssel.
Az előkert mélységével alkalmazkodjunk 
a kialakult környezethez.

MAGASSÁG
Az épületmagassággal ne emelkedjen ki 
az épület, de ne is törpüljön el környeze-
tétől. A közel egyforma magas épületek 
alkotnak kedvező utca- és településképet.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSZÖG
A Kálvária lakóterületen megépült 
épületek igen változatos tetőformával 
rendelkeznek, egységes ajánlás nem 
fogalmazható meg. Új épület tervezé-
sénél a közvetlen szomszédos épületek 
tetőformájához igazodjunk, legyen az 
„mediterrán” jellegű alacsony hajlásszögű, 
vagy összetett, szabdalt. Törekedjünk a 
minél egyszerűbb tömegformálásra. Ha a 
szomszéd épület túl mozgalmas, javasolt 
átmenetet képezni, kicsit „csendesíteni” a 
zaklatott utcaképen.
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HOMLOKZATKIALAKÍTÁS, SZÍNEZÉS
Ne használjunk kettőnél többféle hom-
lokzatképző anyagot, színt. A színek 
kiválasztásánál kerüljük a feltűnő, erős 
színeket. A pasztell árnyalatok, a földszí-
nek nem mennek ki a divatból, egymás 
mellett való alkalmazásuk harmonikus, 
és szebben is öregszenek a rikító erős 
színeknél.

GÉPÉSZET
A gépészeti berendezések elhelyezésével 
alkalmazkodjunk a homlokzathoz. Érde-
mes a tervezéskor helyet biztosítani ezek 
megfelelő elhelyezésére.

KERÍTÉSEK
Alkalmazzunk átlátható, egyszerű vonal-
vezetésű kerítést, az épülethez anyaghasz-
nálatban, stílusban alkalmazkodva.
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Új kijelölésű intézményterület

A belterülettől távol eső területen az 
új beépítés önálló építészeti karaktert 
képviselhet, melyet a funkció ismeretében 
lehet majd meghatározni. Magas építé-
szeti színvonal megjelenése kívánatos a 
területen, célszerű építészeti tervpályáza-
tot lefolytatni. Anyaghasználatában nemes 
anyagok használata javasolt: vakolt fa, fa, 
tégla, vagy kőburkolat.

Új kijelölésű, még beépítetlen lakó-
terület

TELEPÍTÉS
A kiszabályozott területen nem indult 
még el a telekosztás. A szabályozás szaba-
donálló beépítést irányoz elő, az előkert 
legalább 5 m. A településen nem jellem-
ző a mély előkert, így ezen a területen 
sem javasolt az átmenő forgalommal a 
jövőben sem terhelt területen 5 m-nél 
mélyebb előkert kialakítása.

A még beépítetlen területen az épületek 
elhelyezésével biztosítható az egységes 
előkert, alkalmazkodjunk a szomszédok-
hoz.
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MAGASSÁG
Az épületmagassággal ne emelkedjen ki 
az épület, de ne is törpüljön el környeze-
tétől. A közel egyforma magas épületek 
alkotnak kedvező utca- és településképet.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Az új lakóterület karakterével a meglévő 
lakóterület karakterét javasolt idézni. 
Magastető alkalmazása javasolt, 40°körüli 
hajlásszöggel.

A tetőformával alkalmazkodjunk a 
környezethez. Kontyolt tető mellett ne 
alkalmazzunk oromfalas tetőt, magastetős 
környezetben lapostetőt.

Törekedjünk arra, hogy a tömegformá-
lással és a tetőkialakítással alakuljon ki az 
utcának egy ritmusa.
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HOMLOKZATKIALAKÍTÁS, SZÍNEZÉS
A homlokzat kialakítása során ne alkalmazzunk loggiát, eltolt tetősíkokat.

Ne alkalmazzunk kirívó, feltűnő színeket. A természetes hatású hagyományos földszí-
nek eredményeznek nyugodt utcaképet.

GÉPÉSZET
A keresztbe-kasul vezetett vezetékek helyett földkábel alkalmazása javasolt.

A gépészeti berendezéseket ne az utcai homlokzaton helyezzük el. Az építészeti 
tervezés során javasolt gondolni ezek helybiztosítására. Utólagos elhelyezéskor az 
építész bevonásával alakítsuk ki a helyét.
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KERÍTÉS
A kerítés legyen áttört, takarás nélküli. A belátás növényekkel korlátozható, de kerül-
jük a magas sűrű növényfal alkalmazását. Az átláthatatlan kerítéssel nem csak a külvilá-
got zárjuk ki, magunkat is bezárjuk.
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Új gazdasági területek

TELEPÍTÉS
A termelő, nagykereskedelmi, logisztikai funkciókat ellátó, közönségforgalmat nem 
igénylő gazdasági területek esetében javasolt a lakóterületektől, utaktól elválasztó 
széles zöldsáv alkalmazása, mely segíti a nagyléptékű épületek tájba illesztését, kedve-
ző látványt biztosít.

GÉPÉSZET
A tető kialakítása, a gépészeti berendezések elhelyezése, takarása során gondoljunk az 
ötödik homlokzat, vagyis a tető esztétikus megjelenésére is.

ZÖLDFELÜLET
A gazdasági területek településképbe, tájba illesztése, a természet egyensúlyának 
fenntartása, az esztétikus látvány biztosítása miatt fontos a jelenlegi természetközeli 
területek minél nagyobb arányú megőrzése, vagy/és új összefüggő nagy zöldterületek 
kialakítása és fenntartása. Többszintes növényzet telepítése javasolt a területen honos 
fajok alkalmazásával.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
A közönségforgalmat, irodai funkciót 
ellátó épületek esetében, javasolt a ba-
rátságosságot, otthonosságot, melegséget 
jelentő anyagok, színek használata.

A lakott területektől távolabb eső nagy 
tömegű épületek esetében a funkciónak 
megfelelő, de igényes anyaghasználat, 
színdinamikai tervezés, a monotónia elke-
rülése javasolt.



JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

A kialakult utcaképhez illeszkedve, jó arányokkal, egyszerű tömegképzéssel, megfelelő 
anyag-és színhasználattal épült az új lakóház.

A sátortetős típus kockaház jó példája, kellemes színhasználattal, visszafogott homlok-
zatdíszítéssel.

6.



A széles utcafrontú lakóház oromfalas kialakításával tagolja a homlokzatot a paraszt-
házak arányainak megfelelően.

A Kálvária lakóterületen épült téglaburkolatú lakóház a parasztházak jellegzetes motí-
vumait használja fel, az oromfalat és a tornácot.

Új épület az új kijelölésű gazdasági területeken.
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A kerítések kialakításának régi és új példái
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Kertek
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Közterületek, utcakertek
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JÓ PÉLDÁK 
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

7.
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