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„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggó-

dás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznu-

kat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre 

gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül akarta elmon-

dani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

Wass Albert

BEVEZETÉS



TISZTELT NYÍRMIHÁLYDI LAKOSOK!

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!
„A szülőföld szálai örök összekötők
a tájjal és a földdel, amiből az ember lett,
és amivé lesz, és nem szakadhat el soha”
     (Fekete István)

A Településképi Arculati Kézikönyv célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag 
támogassa, elősegítse.

A kézikönyv elkalauzolja az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, mely a település képéhez illeszkedik, és tovább viszi, még ha az új épületek 
modernebbek is, mint a már meglévők. Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegnek, a céljuk nem a tervezési szabadság szűkítése, hanem a valós értékek megismertetése, 
a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.

A kézikönyv nem egy merev lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés, annak érdekében, hogy a település megőrizze 
régi hagyományait, egységes maradjon, emellett nyisson az új és a modern irányába. A település lakossága, a helyi közösségek a településképi arculati kézikönyv készítése 
során hozzászólhattak annak elkészítése során a belső tartalmának elkészítésébe. Közmegegyezés kísérte végig az elkészítését. Szerepelnek benne azon épületeink, melyeket 
műtárgyakként, valamint helyi identitást szempontjából kiemelkedőnek tartanak, védelemre érdemesnek tartanak.

Meghatározásra kerültek a kézikönyvben az egymástól elkülönülő településrészek arculati jellemzői, javaslatai, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, me-
lyek irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

A létrejött Településképi Arculati Kézikönyv a település jövőbeni formálásának kulcsa. A kész könyv nem csak a jelennek szól, hanem a jövő generációjának is. Bízom benne, 
hogy a településen élők és ide letelepedni kívánók, átutazók és idelátogatók a kézikönyvben szereplő ajánlások következtében a szebbé, harmonikusabbá formálódó települést 
fognak látni a jövőben.

Dr. Vincze István
polgármester
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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zene-
ként emlegetni. És valóban nagyon sok 
hasonlóságot találhatunk egy zenemű és 
az építészet között.

Az építészet sokszínűségét adja a változa-
tos utcák, terek, épületek sokasága, mint 
egy zenekarban a sokféle hangszer: vo-
nósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyan-
akkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül 
zenélnek, lehet külön-külön még szép 
dallam is, amit játszanak, az összkép ha-
mis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérő-
ek egymástól, más rendeltetésűek, de ha 
nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, 
élhetetlen környezetet alakítanak ki.

A kézikönyv segítség kíván lenni: a telepü-
lés bemutatásával, az értékek megismer-
tetésével és az útmutató résszel tárja fel 
az épített környezet szépségeit. Bevezeti 
az olvasót az építészeti értékek tárházá-
ba, hogy olyan házat tudjon építeni, ami 
valódi büszkeséggel töltheti el, és a tele-
pülés képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi 
tovább.
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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 egy 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, szomszédjaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megis-
merik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített környezetünkig.
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NYÍRMIHÁLYDI BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

A XVIII. század végén a Szabolcs megye településeit kettősség jellemezte. A kö-
zépső és keleti részen közepes nagyságú vagy aprófalvas kishatárú, míg a nyuga-
ti részen nagy kiterjedésű határral rendelkező halmazos települések voltak dön-
tően. A megye nagy részén a korábban elpusztult majd újra vissza települt vagy 
újonnan telepítet falvak általában megőrizték a korábbi jellemző településszerkezetüket.

A települések jellemzően utifaluk, vagy halmazos településszerkezetű-
ek voltak. Az utifaluk jellemzője az orsószerűen kiszélesedő főutca, mely or-
sóban a templom állt. A kiszélesedett utca két oldalán szalagtelkek áll-
tak. A halmazos települések közös alapvető jellemzője, hogy a halmazosodás 
idején még hiányzott az utca. Tehát ez a telkek olyan csoportosulása volt ahol nem 
volt előre tervezett utca. A térbeli, elrendeződést a terepviszonyok, a belvízrend-
szer, a klíma, az építőanyagok továbbá a központi funkciók telepítése határozta meg.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyírbátori Járásban a Nyírség kistáj középső ré-
szén a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 37 km-re, a járás székhelytől, Nyírbátortól 23 
km-re, keletre található Nyírmihálydi. A község sík terepen fekszik. Megközelítése leg-
könnyebben Debrecenből a 471-es főútról, Nyíregyházától a 4911-es számú összekötő 
útról rátérünk a 4102-es számú összekötő útra, majd arról a 4913-as számú összekötő 
útról érhető el.

A Nyírmihálydi településnévből a Mihálydi helynevet Mihályénak értelmezhetjük, a ma-
gyar Mihály személynév –d képzős származékából jött létre birtoklást kifejező képző-
vel.

A Nyír előtag csak később fűződött hozzá a község nevéhez. A falu első említése ko-
rabeli feljegyzésekből a 12-13. századra tehető. A település a kezdeti időszakban a 
Gutkeled nemzetség birtoka volt. 1372-ben a Gutkeled nemzetségből származó Raka-
mazi Domokos szomszédos Szakoly településért cserébe adta a falut a Kállayaknak. 15. 
század végén a Hodos család birtoka egészen a 17. századig.
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A 16. században Rácmihálydinak nevezték a települést, mivel főként Rácok lakták. 1773-
as összeírás alapján megállapítható, hogy a faluban főként református vallású emberek 
lakták.  1774-től több birtokosa is volt, többek között az Eötvös és az Újfalussy család. 
Az 1900-as évek elején báró Eötvös Ignác, az Újfalussy, Mandel és Siposcsaládok a te-
lepülés nagyobb birtokosai. A vasúttól Északra lévő terület 1945 épült ki.

Helytörténeti érdekesség: A község szülötte Balkányi Szabó Lajos (1823-1889) nép-
regeszerző és nótaköltő. Nevét népdalszerű költeményei, nótaszövegei tették híressé.

Nyírmihálydi lakóinak száma 2016-ban a statisztikai adatok alapján 2267 fő volt, ami 
az előző évekhez képest kissé magasabb népességet mutat. Az óvodai nevelés, iskolai 
ellátottság, az egészségügyi ellátás szervezett.

A központi belterület fő utcája a Petőfi Sándor út. Ebből az útból nyílnak a kiszolgáló ut-
cák, ahol a hosszúkás telkeken az épületek oldalhatáron állóak előkertes kialakítással.

Nyírmihálydi község jellegét illetően mai formájában alapvetően halmazfalu. Központ-
jában közkert és közpark is található. A település utcái előkertes beépítésűek. Szalag-
telkei szinte kivétel nélkül tisztasoros beépítésűek. Viszonylag keskeny és általában 
mély telkek jellemzik.

A következőkben egy válogatást mutatunk be azon épületekről, melyek sajátos érté-
küknél fogva már hosszabb ideje Nyírmihálydi identitását erősítik. A település egyes 
részeire vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új épí-
tésű házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, me-
lyek majd teljes mértékben elősegítik s település karakterének megőrzését, és tovább 
formálják. Az utóbbi években épült sikeres példák illusztrálják azokat a megoldásokat, 
amelyek segítik az előbbiekben megfogalmazott megvalósításokat.
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Településkarakter: jelene és jövőbeni alakítása:

A belső településkép szerves fejlődését torzították az 1970-es és 1980-as évek lakásépítési programjai. A heterogén belső településkép azonban általában így is emberléptékű, 
barátságos ma is. A jövőben a településen az átépülés mellett a (lakó) épületek felújítása lesz a jellemző, beleértve a kerítés, a belső udvar (kert) átépítését is.  Az építési munkákkal, 
a felújításokkal a településkép kedvező alakítását lehet elősegíteni. Ehhez (is) ad építészeti ajánlásokat a kézikönyv az építtetőknek, a településképért tenni akaró lakosságnak.



Az első katonai felmérésen (1763-1787) A harmadik  katonai felmérésen (1869-1887)
NYÍRMIHÁLYDI A KATONAI FELMÉRÉSEKEN

A második katonai felmérésen (1806-1869) Az 1984-es katonai felmérésen

8 | Nyírmihálydi bemutatása

A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Nyírmihálydi településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosz-
szabb időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. 
Mai jellege szerint Nyírmihálydi halmazfalu. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyakrabban kétsoros rendben csatalakoznak egymáshoz. Parasztudva-
raira a tagolt épületelrendezés volt a jellemző. 



MŰEMLÉK

Református templom
(Fürdő utca 1. szám 16/1. hrsz.)

Román építészet jegyeit képviseli, a 13. 
században építették. A téglából épült épü-
let egyhajós, hosszú, félköríves szentélyű. 
Eredetileg a katolikus egyház temploma 
volt, de később reformátussá vált. Ebben 
az időben, a községben „székper” néven 
elhíresedett a két egyház (katolikus és re-
formátus) viaskodása a templomért. Bel-
ső falán freskó maradványok találhatóak, 
melyek túlvilági lényeket ábrázolnak. 15. 
századi utolsó ítéletet ábrázoló festmény 
töredékeit találták meg a hajó déli falán. 
A 17. századból való reneszánsz festés 
keretezi a hajó középkori ablakait. A 18. 
század végén a sekrestyéjét elbontották, 
hajóját bővítették, középkori nyílásait el-
falazták, helyettük nagyméretű ablako-
kat alakítottak ki. A hajó déli falához cseh 
üvegboltozatos előcsarnokot építettek. 
Az elválasztó diadalívet lebontották, így 
egyetlen osztatlan térré vált a templom 
belseje.

1978-ban kutatások során farkasfogas 
koronázópárkány, valamint 3 darab töl-
cséres bélletű hajóablak nyomait találták. 

1981-ben az Országos Műemléki Felügye-
lőség helyreállította a templomot.

3
ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

A településnek két országos védettségű műemléke van, amik egy azon telken találhatóak: a református fa harangláb és a református 
templom.
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MŰEMLÉK

Református fa harangláb
(Fürdő utca 1. szám 16/1. hrsz.)

1782-ben épült. Kitűnő állapotban van. 
Sisakot és a szoknyát zsindellyel fedték. 
Deszkaborítás takarja a toronyaljat és a 
magas törzset.



Helyi védelem alatt álló épületek

Újfalussy Kúria
(Vasút utca 4. szám 380/6. hrsz.)

A településen még a nemesi időkből származó két kastélyépület is található, amely az Újfalussy család tulajdona volt. Ezek közül az 
egyik az Újfalussy kúria, amely jelenleg művelődési házként működik.
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Egyéb említésre méltó örökségeink

Helytörténeti múzeum (uradalmi magtár), székelykapu
(Rákóczi utca 17. szám 108. hrsz.)

A múltat idézi a 18-19. században épült magtár épülete, amely jelenleg helytörténeti gyűjtemények tára, helyi elnevezéssel Magtár Múzeum.

A megyei értéktár tagja. A gyűjteményben lévő műhelyen megismerhetővé válik akkori gazdálkodás helytörténet, az egyházi élet és a nyírségi népélet. „Aki a múltat nem ismeri, a 
jelent nem értheti, a jövőt nem építheti”. Ezt vallja Szabó András a Nyírmihálydi magtár múzeum alapítója és vezetője. A több ezer darabos gyűjteményben találhatunk komplett, 
működőképes gépes kovácsműhely őrzi a nagy kovácsdinasztiák emlékét.



Székelykapu a múzeumnál
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Emlékművek, köztéri szobrok

Balkányi Szabó Lajos emlékmű (1948)

1823. április 5.-én született Nyírmihálydin 
.Debrecenben végezte a középiskolai és a 
jogi tanulmányait is. Eleinte ügyvédként, 
majd törvényszéki bíróként dolgozott. 
Irodalmi működését a Pesti Divatlapnál 
versekkel kezdte. Később legfőbbképpen 
regékkel, elbeszélő költeményekkel jelent-
kezett. Ismertebb művei: Lehel kürtje. Hős 
rege 12 énekben. Nevét azonban nem ezek 
a művei őrizték meg igazán, hanem nép-
dalszerű költeményei, nótaszövegei: Káka 
tövén költ a ruca, Megégett a rózsám keze, 
Kossuth Lajos azt üzente. 1889. szeptem-
ber 24.-én távozott az élők sorából.

1848-49-es emlékmű (1948)



Vasfa Világháborús emlékmű
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Millenniumi emlékmű Világháborús emlékmű (1998)
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II. világháborús emlékmű

A köztemetőben található a II. világháborúban elesettek számára készült emlékmű.
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Egyéb kiemelkedő jelentőségű örökségeink

Görög katolikus harangláb
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Népi építészet - lakóházak

A háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, szoba-konyha-szoba beosztású. Eze-
ket más néven soros alaprajzú házaknak is hívták. Olyan lakóháztípus, amelyben a helyiségek sorosan – sorban 
egymás mögött, egyenes vonalban, egy tengelyre fűzve épülnek. Az ilyen házakat legfeljebb folyosó egészíti ki. Az 
egyes helyiségek egymásból vagy külön-külön az udvarról, folyosóról közelíthetők meg. Hazánk paraszti lakóházai-
nak nagyobb része e típusba tartozik. A 14–15. sz. óta általános az a szoba-konyha (pitvar-kéményalja)-szoba vagy 
kamra beosztás, ami kamrával, istállóval, esetleg színnel bővülhetett.

Az örökséget és a hagyományt gyakran összekeverjük. Meg kell tudnunk különböztetni az anyagiságában megfog-
ható örökséget a hagyomány eszmei-szellemi tartományától, még akkor is, ha szorosan összetartoznak. A hagyo-
mány az örökség lelke. Nélküle az örökség pusztán tárgy vagy természeti jelenség.  A hagyomány az „ige” az értéke-
síthető anyagban, szakrális értéke van. A hagyomány egyúttal szellemi-technológiai készség, és elődeinktől maradt 
ránk. A fenntartó közösség számára soha nem maradiság, éretlen ragaszkodás a múlthoz, a meghaladotthoz, ha-
nem az a belső képesség, amely biztosíték a túlélésre, a fejlődésre, a keretek között tartott újításra, és mégis a kor-
látlan szabadságra. A kereteket a föld, a falu, a létezés alapját jelentő munka, a mezőgazdálkodás jelenti. A falut érő 
környezeti, vagy éppen az emberiség által okozott csapások mindenekelőtt a hagyományok elvesztésével jártak. A 
mai építészetben sokszor a töredékét láthatjuk meg annak a páratlan csodának, ami egykoron úgy tündökölt. 

Ebből következett az örökség ócskasággá nyilvánítása, az irányított lealázással, felejtéssel. Ezért a vidéki örökség-
védelem nem nélkülözheti a hagyományok felderítését és megőrzését, ha kell, újra tanulását. Ez ugyanolyan feltétel, 
mint a műemlékvédelemben a megelőző tudományos kutatás.

Debreceni út 29. szám 346/5. hrsz.Debreceni út 7. szám 375. hrsz.

Lugosi út 24. szám 138. hrsz.

Vasút utca 10. szám 383. hrsz.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4

Nyírmihálydi településképi arculatának vizsgálatakor négy eltérő karakterű település-
részt határoztunk meg. A település belterületén két eltérő karakterű településrész: a 
településközpont és a falusias jellegű lakóövezetek, amik a központot veszik körül. A 
település külterületén, elsősorban délen, a bevezető út mentén találhatóak az ipari, 
gazdasági létesítmények, melyek eltérő karakterrel rendelkeznek, és eltérő ajánlásokat 
kívánnak meg. A negyedik kategóriába a beépítésre nem szánt területek kerültek.



TELEPÜLÉSKÖZPONT
A község szabálytalan alaprajzú település. A központja a Vasút utca, Petőfi utca, Iskola 
utca és Fürdő utca és az azon belüli utcák összessége alkotja, továbbá a Debreceni út az 
óvodától bezáróig. Itt jellemzően igazgatási, oktatási és egyházi épületek fordulnak elő, 
melyek előkerttel és előkert nélkül egyaránt előfordulnak szabadonálló és oldalhatáron 
álló beépítési mód szerint. A településrészen található lakó épületek oldalhatáron álló 
módban helyezkednek el kicsi előkertes kialakítással, többségük magastetős kialakí-
tással.

A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért 
az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, 
az arányos illeszkedés terén a község oda is figyel. Az épületek utólagos hőszigetelé-
sekor az épület egésze kerül felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászárócsere is a kör-
nyezethez való iileszkedéshez mérten válaszotttak ki a lakosok. Ugyanerre tetőfedé-
sek cseréjénél is gondolni kell, melyre a lakosok saját lehetőségükhöz képest próbálnak 
eleget tenni.

A nagy – telkes közintézményeknél a szabadon álló épület elhelyezés a jellemző. Ez 
esetben az utcaképi megjelenés magastetős. A tető gerincvonala a kialakult beépítés-
hez igazodik. A telelpülésre egyértelműen az utcára merőleges tető kialakítása az álta-
lános. A megjelenés az utcaképhez igazodva, de nem hivalkodva alakultak ki.

A településrészen a középületi szolgáltató funkciójú épületek esetén az utcával párhu-
zamos nyeregtető általában kedvezőbb beépítést tett lehetővé. 

A lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik a pihenő te-
rület kialakítására. A növények alkalmazása során természetes és hatékony eszközzel 
tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló szerepük az energia-
tudatos életmód egyik eszköze, melyet a helyiek alkalmaznak is.

Az épületek általában kontytetős vagy nyeregtetős kialakításban fordulnak elő, ettől 
eltérni csak a szélesebb telekek esetén látható egyéb megoldás, az egyszerű sátortető 
nem jellemző.
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A településközpont településrészt településkép szempontjából meghatározó terü-
letként javasolt kezelni.

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Óvoda, Debreceni út 11. szám 373. hrsz.



KERTVÁROSIAS ÉS FALUSIAS LAKÓTERÜLET
A településközpontot körbe ölelve alakult ki. Az itt található csekély mennyiségű ven-
déglátó és élelmiszer üzletek részben a lakóépületek átalakításával kerültek kialakítás-
ra. A múlt század elején épült épületek helyén is a településre jellemző hagyományos 
népi lakóépületre hajazó épületek jöttek az utcaképben. Eközben egyéb típustervek is 
megvalósultak, főleg a nagy árvizek következtében újraépült lakóépületek esetében. 
A településképet formálják a bővítések is. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő 
lakóépületek felújításával lehet számolni.

Alapvetően az épületek homlokzatképzésének, színhasználatának, anyaghasznála-
tának kiválasztása során a helyiek a településen már meglévő hasonló épületek épí-
tészeti jegyeinek hasonlítására törekednek. Csak akkor jöhet létre egységes utcakép, 
egyeséges településkép, ha az épületek, melyek szomszédosok egymással hasonlósá-
got mutatnak, mely itt meg is történik. Az épület megtervezése mellett még fontos, 
hogy azt a telken belül hová és hogyan, milyen beépítési mód szerint helyezzük el. Kellő 
figyelem övezi a nyílászárókat és tetőfedéseket, tetőformákat is.

A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legré-
gebbi épületek során a nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) tetőforma fi-
gyelhető meg utcára merőleges kialakításban. Az oldalt végigfutó tornác alkalmazása 
jellemző a lakóépületek esetében.

A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a 
szomszéd épületét, akár a tetőtér kialakítása is megtörténhet gazdaságos kialakítás-
sal, persze a konty vagy sátortetős épületek esetében ez nem releváns. Az épületek 
általában földszintes kialakításuk.

A falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik a 
pihenő terület kialakítására, melyet kis használnak a helyiek. A növények alkalmazása 
során természetes és hatékony eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni 
telkünkre. Árnyékoló szerepük az energiatudatos életmód egyik eszköze.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyomá-
nyos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.

A keresztbe forduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén van alkal-
mazva. A kertes házak rendelkeznek külső megfelelő méretű tárolóval, melyek kialakí-
tása a főépülettel összhangban, együtt tervezve valósult meg általánosságban.

A kerítés megválasztásánál a környezetünkben lévő jó példák alkalmazására került sor 
. A településre nem jellemző tájidegen anyagok felhasználása nem jellemző. A teljesen 
tömör, átláthatatlan kerítésre ritkán láthaunk példát. Az oldalsó és hátsó kerítések ki-
alakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját in-
timszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítésalkalmazása valósult meg.



GAZDASÁGI TERÜLET
A területek külterületen fekszenek a településtől jól elkülönülten.

A település ipari, gazdasági zónája alapvetően a település peremén, leginkább a lakóterülettől déli irányban helyezkedik el. A Nyírlugos felé vezető út mellett mezőgazdasági és 
állattartó üzem működik. Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen 
ezek településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása.

A gazdasági területek önálló belső településképi jellemzőkkel rendelkeznek. Elsősorban alacsony hajlású, nagy fesztávú ipari épületek találhatók itt, mely látványát a javított 
részek törik meg.

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK

A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól. 
A lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyen kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés 
kiépítése nem javasolt.
Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztásáram tetőszerkezetének hajlásszögére. Önálló 
gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépí-
tésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a 
közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, gazdasági erdők, 
egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános me-
zőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult 
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és 
erősítésében.

Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek iden-
titásának kialakulásában és erősítésében. A külterületnek valamivel több, mint tized részét foglalják el a gyep- le-
gelő területek, mely területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet megőrzési 
területhez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, ligeterdők, kaszálórétek, - tartozik. A külterületi földek egy része, 
gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek mérete meghatározható.

A tájvédelmi területeket településkép szempontjából 
meghatározó területként javasolt kezelni.

A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI
NYÍRMIHÁLYDI TELEPÜLÉSEN

Szántók: Az éghajlat a nem túl víz- és hőigényes kultú-
ráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény a búza, a 
kukorica, napraforgó, tritikálé, zab és lucerna. Ma a kül-
terület döntő részét, foglalják el a szántók, melyek rész-
ben közúton, részben dűlőutakon jól megközelíthetők. A 
szántóterületek a határban összefüggő felületként jelen-
nek meg, a táblák határain futó csatornák és utak menti 
fasorok csak helyenként tagolják a tájat. 

Rétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyat-
koztak az utóbbi száz évben. A nyílt társulások közül a 
homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyako-
riak a vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a 
legelőként hasznosított gyepterületek együttvéve a kül-
területnek kb. 9 %-át teszik ki. 

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes 
nyár, enyves éger, magas kőris) ültetvények jellemzik. Az 
erdők a település 7 %-át borítják.

Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi évek-
ben az alacsony felvásárlási árak miatt csökkent. A gyü-
mölcsösök nagy része a külterületen található, körülbelül 
a külterület 8 %-a. A zártkerti területeken korábban első-
sorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma részben 
gyümölcsösként, részben szántóként hasznosított par-
cellák tarkítanak, de jelentős a parlagon hagyott terüle-
tek aránya. 
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A külterületen  található a Nyírmihálydi-legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület. Ezen a területen kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életkö-
zösségek (növénytársulások) és élőhelyek megóvására. A közigazgatási terület a Dél és 
Kelet-Nyírség Érzékeny Természeti Terület részét képezi. Továbbá ökológiai folyosó és 
pufferterületek is érintik a területet.

A település közigazgatási területén korábban felmért egyedi tájértékek:
- református fa harangláb
- református templom
- magtármúzeum
- 2 db kereszt
- 3 db gémeskút

A természetmegőrzési területfokozottan védett fajai:

Homoki imola (Centaurea arenaria)
Lappantyú ( Caprimulgus europaeus)
Kis őrgébics (Lanius minor)
Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Kuvik (Athene noctua)
Közönséges ürge (Spermophilus citellus)
Menyét (Mustela nivalis)

Homoki imola Fehér gólya

Kuvik

Menyét

Kis őrgébics

Lappantyú

Ürge

Kis őrgébics



AJÁNLÁSOK:
TELEPÜLÉSKÖZPONT
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 ab-
ban, 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, éte-
lekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben 
nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont sze-
retnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a 
borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÍTÉS

A központi belterületen oldalhatáron álló, merőleges elhelyezkedésűek az utcafronthoz 
viszonyítva a családi házak. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól eltérni 
nem javasolt. Az épület mögött kialakítható a növényzettel határolt védett kert.
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Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú 
képeinek alkalmazása.

MAGASSÁG

A lakóházak magassága csaknem azonos. Az utcákon az ingatlanok általában földszin-
tesek, míg a központi belterületen szintes lakóházakkal is találkozni.

A meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát 
hasonló magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében.

TEREPALAKÍTÁS

Nyírmihálydi lakóterületeinek terepviszonyai alapvetően sík kialakításúak, a terep-
adottságok nem indokolják a terepalakítást, de ajánlott a terepre való illesztéskor 
megfelelően telepített, terepre ültetett épület alkalmazása.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A belterületen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos.

A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel 
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. A település utcaképébe a túl alacsony vagy a 
túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek nem illenek bele.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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TETŐFORMA

A családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél figyelembe kell venni a 
szomszéd lakóépületek tetőformáját.

Ha egy kialakult nyeregtetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tör-
delt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tető-
formájú családi ház.

Ha egy kialakult sátortetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló sátortetős tetőformájú 
családi ház.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.



SZÍN

Visszafogott illeszkedés, hasonló színhasználat,  nem túl változatos, hagyományos 
színekkel készült épületek jellemzik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, olykor le-
mezfedés, világos színű homlokzatok, fa kerítések)

Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat 
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkola-
tok nem elfogadhatók.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 
cserépfedés) válasszuk.
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AJTÓK, ABLAKOK

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű, víz-
tiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése javasolt. Az ablakok mérete 
kiosztása az arányos illeszkedés biztosítása mellett az épület funkciója határozza meg. 
A környezet másolását kerülni kell. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalu-
gátert kialakítani, illetve redőnyszekrény beépített, rejtett kivitelben a nyílászáróval 
megegyező színben. A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín vagy olíva 
zöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén ettől el lehet térni. La-
kóépületeken, a nyílászáró cserék esetén jó megoldás a középen felnyíló ablak. Egyedi 
nyílászárók a fa dominanciájú homlokzaton biztosítja az épületen belüli - a homlokza-
ton megjelenő – arányos illeszkedést.

Lakóépületeken a középen felnyíló ablak 
a javasolt megoldás. A köz, ill. szolgáltató 
épületeken portál jelleg is dominálhat. A 
színezés illeszkedjen az épület színvilá-
gához. A redőnyszekrény rejtett kialakí-
tású megoldással a homlokzat egységét 
nem bontja meg.
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HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT

Az utcai homlokzat az épület arca, ezért 
nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit 
megjelenít. Kialakításakor törekedni kell 
a hagyományos arányok megtartására, a 
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosz-
tására. Nem javasolt az utca felé garázs-
kapuval fordulni, ha megoldható célsze-
rűbb inkább a garázsokba oldalról, a telken 
belül behajtani. Ha ezt a telek szélessége 
nem engedi meg, akkor a tömegalakítást 
érdemes úgy kivitelezni, hogy ne a garázs-
kapu kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, 
ezen túl természetes, (pl. fa) anyaghasz-
nálattal, minimális boltív alkalmazásával 
enyhíthetünk annak erőteljes megjelené-
sén.

Anyaghasználat szempontjából a termé-
szetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felü-
letek, faburkolat – részesítendők előny-
ben. A magastető héjalása – beleértve 
az ereszcsendesítőt is – az égett agyag 
sötétebb, vagy világosabb árnyalata szí-
nében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló 
színű betoncserép lehet. Modern, mai kor-
társ építészeti megoldások a hasonlóan 
modern, korszerű építőanyagok (pl. fémle-
mez) beépítését is lehetővé teszik.

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.
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KERÍTÉSEK, TÉRDFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják 
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.

A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakí-
tásánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intim-
szféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-
nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.

RÉSZLETEK

A népi építészeti örökséget hordozó épület helyreállítása beszédesen mutatja be a 
XX. század elejei építőmesterek szakmai tudását, az építtetői igényességet. Ezen igé-
nyesség átvétele a mában is a jövőnek megőrzendő épületeket eredményezhet akkor 
ha figyelünk a hagyomány és modernizáció közötti egyensúlyra az arányos illeszkedés 
biztosításának betartásával.

A bejárat hangsúlyozása meghatározza az épület karakterét. A cserépfedés és a látszó 
tégla a hatást csak erősíti, ill. modern, egyedi karaktert ad az épületnek. Az épület előtti 
tér erősíti ezt a hatást, kiemeli az épület funkcióját.
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KERTEK

Településünknek és épületeinknek egyaránt 
illeniük kell abba a környezetbe, amelyet 
az adott helyen az ember és a természet 
közösen formált. A településközpont tele-
pülésrészben a környezetbe illesztés so-
rán a hagyományos településkép megőr-
zése az elsődleges cél. Az épületeket csak 
részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a 
déli kitettségű falak közelében ültessünk. 
Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének 
megválasztásakor vegyük figyelembe a ház 
homlokzati kialakítását, nyílászáróinak el-
helyezését. A kerti építményeket takarjuk, 
hogy az épület jobban érvényesüljön. A meg-
lévő épületek bővítése, felújítása során fo-
kozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú 
növényzet megóvására.

A ház méreteinek érzetét a környező nö-
vényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk 
szerint magas növényzettel csökkenthet-
jük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 
méretének érzetét. A kert épített környe-
zet része, közvetlen életterünk szabadtérre 
kiterjesztett közege, amely akkor tölti be 
szerepét, ha harmonikus egységet képez az 
épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertala-
kítás során az épület és a kert stílusa, han-
gulata harmóniában legyen. Elsődleges az 
épület stílusához, üzenetéhez, közvetített 
érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megol-
dásokat alkalmazzunk.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő 
szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkerttel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat telepíte-
ni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.

A kert és az épület harmóniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet.  A kerti bútorok, építmények az épülettel 
azonos anyaghasználat és színezés mellett valósuljon meg.
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UTCÁK

A településkép javításához sokszor nem 
szükséges nagy beavatkozás, a rende-
zettség érzésnek elérése már fél siker. A 
közterületnek megfelelő fenntartása, a 
már nem használt közterületi elemek el-
bontása látványos előrelépést jelenthet. 
A különbözőfelületek határozott szétvá-
lasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) 
szintén jelentős javulást eredményezhet. 
A település utcái vezetik a tekintetet, fel-
fűzik a települést alkotó elemeket, ezért 
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. 
A településen áthaladók leginkább ezen 
útvonalakon haladva alakítják ki a tele-
pülésről alkotott képüket. Külön figyelmet 
kell fordítani az infrastruktúra hálózat ele-
meinek kiépítésére, nyomvonalvezetésre, 
felszíni és felszín alatti elemeinek utca-
képbe illesztésére is. A településközpont 
utcái szélesek, harmonikus kialakításuk 
elkezdődött. Javasolt, hogy a járdák köze-
lében alacsony, ill. középmagas cserjék és 
fák változatossága – a hiányzó szakaszok 
enne megfelelő pótlása – alakítsa a járda 
és a közút közötti területet.

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. 
A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Mindig apró burkolatrészletet kell tervezni, a kerítések lábazatai-
hoz illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek szegélyéig.

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. Ugyanakkor a csapadék hasznosítása, 
megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntartását. Az átépülő lakóterületi részeken az árkok fontos 
településképi elemek, de a településközpontban is jelen van, elsősorban a lakóépületek előtt. Pavilont elhelyezni csak a helyi építési 
szabályzat szerint lehetséges. Mivel erről a szabályzat nem rendelkezik, ezért ennek illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza 
majd a kézikönyv, ha ennek szükségességéről az építési szabályzat rendelkezik.

Javasolt több növény alkalmazása a köz-
területen, majd azok folyamatos gondo-
zása.



KÖZKERTEK, KÖZPARKOK, KÖZTEREK

A településnek, településrésznek azon 
találkozási pontjai ahol a természethez 
kapcsoldóva, szabadban élhetjük meg a 
helyi közösséghez való hovatartozásun-
kat, a közösségi szabadterek. Megjele-
nésük fokozotta fontos, mivel ezeken a 
helyeken hosszabban tartózkodunk, ezért 
ezek a teresedések tervezését szakembe-
rek végzik. A nem megfelelően kialakított 
tér használata a környezet gyors romlásá-
hoz vezet. Egy-egy tér kialakításánál fon-
tos felmérni a használók várható szokása-
it, számukat, a használni kívánt időszakot 
és jellegét. A tevékenységekhez és a köz-
lekedéshez megfelelő számú és minőségű 
tereket szükséges biztosítani. A növény-
fajok megválasztása és ültetése során 
azok térigényét is figyelembe kell venni, 
számolva növekedésükkel, egymásra ár-
nyékolásukkal.

A településközpont, és magába település 
sem bővelkedik kimelkedő terekben. A 
református templom előtt látható egy ki-
sebb park a világháborús emlékművel.

Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondoskod-
junk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőkutak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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AJÁNLÁSOK: KERTVÁROSIAS ÉS FALUSIAS LAKÓTERÜLET
TELEPÍTÉS

A településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló telken belüli elhelyezkedése az utcára párhuzamos és/vagy merőleges rendszerű. A településrészen nem elfogad-
ható, ha egy ház az utca vonaltól elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így az épület körül csak a telek teljes körbezárásával 
alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.

Az ide épülő lakóépület álljon oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó telekhatárral párhuzamosan. Kerülendő a négyzetes alaprajzú épület kialakítása vagy az 
oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan elhelyezett alaprajz.

Javasolt az utcára merőlegesen kialakított tetőfor-
májú épületek kialakítása, valamint az előírt előker-
tek betartása és az oldalhatáron álló beépítési mód.

TEREPALAKÍTÁS

Alapvetően sík kialakítású, a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást.



MAGASSÁG

Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia a meglévő épületekhez. A legtöbb épü-
let földszintes kialakítású, van néhány kivétel melyeknek tetőtere is beépített. Meglévő 
épület bővítésénél valamint új épületek kialakításánál az utcavonalon álló épületré-
szeknek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagas-
sághoz (6-8 méter). Amennyiben tetőtér beépítésre kerül sor vagy kerül betervezésre, 
ebben az esetben az eresz- és gerincmagasság (0,5-1 méterrel magasabb) elfogadható.

Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal 
építésével vagy új tető kialakításával, utcafronti homlokzat megemelésével jár.
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Cél az azonos magassággal rendelkező épületekkel kialakított utcakép. Tehát az újon-
nan készülő épületek ne legyenek se túl alacsonyak, se túl magasak a környezetüben 
lévő épületeknél.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A tető hajlásszöge a hagyományos 30° és 40° fok közzé essen. Sem a több, sem a 
kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például 
egy hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 30°-nál alacsonyabb hajlásszö-
gű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a 
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, vala-
mint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

TETŐFORMA

A lakóterületi településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Amennyiben 
az építési telek körül kialakult egy tördelt tetőformájú házakból álló utcakép, úgy oda ne 
egyszerű nyeregtetős épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló tördelt tető-
formájú. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű 
tetőformájú. Sátortetős ház modern megfogalmazása is illeszkedhet a meglevő nyereg 
és kontyolt tetős környezethez.

Általában hagyományos oromfalas (csonkakonttyal vagy anélkül) homlokzatú házak 
sorakoznak az utcákban. 

A háztetőkön nem találhatóak kiugró tetőrészek, kiemelt felületek, kutyaólas ablakok, 
tornyok, melynek megtartása a nyeregtető egységes síkjának megőrzésével lehetsé-
ges. Az oromfalas tömegalakítás a tetőtérben lévő bevilágító ablakok elhelyezését teszi 
lehetővé. A tetősík ablakok ugyanezt a szerepet betöltik.
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A szomszédos épületekhez hasonló tetőhajlásszöget válasszunk, se túl meredek, se 
túl alacsony hajlásszögű nem kívánatos. 

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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SZÍN

Visszafogott illeszkedés, hasonló színhasználat,  nem túl változatos, hagyományos 
színekkel készült épületek jellemzik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, olykor le-
mezfedés, világos színű homlokzatok, fa kerítések)

Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat 
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkola-
tok nem elfogadhatók.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 
cserépfedés) válasszuk.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)



TORNÁCOK

A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a ház és kert 
között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja útját 
az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól. A régi házak fa-
vázas vagy oszlopos tornácai szép, követendő példák lehetnek. Új épületeinken a szé-
lesített, vagy terasz fedésként használt ilyen külső tér az épület legkellemesebb helyét, 
helyeit alkothatják.
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AJTÓK, ABLAKOK

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű, víz-
tiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése javasolt. Az ablakok mérete 
kiosztása az arányos illeszkedés biztosítása mellett az épület funkciója határozza meg. 
A környezet másolását kerülni kell. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalu-
gátert kialakítani, illetve redőnyszekrény beépített, rejtett kivitelben a nyílászáróval 
megegyező színben. A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín vagy olíva 
zöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén ettől el lehet térni. La-
kóépületeken, a nyílászáró cserék esetén jó megoldás a középen felnyíló ablak. Egyedi 
nyílászárók a fa dominanciájú homlokzaton biztosítja az épületen belüli - a homlokza-
ton megjelenő – arányos illeszkedést.
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Lakóépületeken a középen felnyíló ablak 
a javasolt megoldás. A köz, ill. szolgáltató 
épületeken portál jelleg is dominálhat. A 
színezés illeszkedjen az épület színvilá-
gához. A redőnyszekrény rejtett kialakí-
tású megoldással a homlokzat egységét 
nem bontja meg.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit meg-
jelenít. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes 
arányú ablakok megfelelő kiosztására. Nem javasolt az utca felé garázskapuval fordul-
ni, ha megoldható célszerűbb inkább a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. Ha 
ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást érdemes úgy kivitelezni, 
hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, ezen túl természetes, (pl. 
fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával enyhíthetünk annak erőteljes 
megjelenésén.

Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felületek, 
faburkolat – részesítendők előnyben. A magastető héjalása – beleértve az ereszcsen-
desítőt is – az égett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, 
vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet. Modern, mai kortárs építészeti megoldá-
sok a hasonlóan modern, korszerű építőanyagok (pl. fémlemez) beépítését is lehetővé 
teszik.

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület ki-
alakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a szín-
világa.

RÉSZLETEK

Az épület utcaképi harmoniájának biztosítását az épület egyes részleteinek kidolgozása 
is segíti. A bejárat hangsúlyozása meghatározza az épület karakterét, kialakítását gon-
dosan tervezzük meg.

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják 
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasználatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a házat 
is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK

Az átépülő, falusias településrészen is fontos, hogy az épületek harmonikusan illesz-
kedjenek a környezetbe. A környezetbe illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a 
fák szélvédelmét, árnyékolását is. Az épülettömeg követi a háttérnövényzet szerkeze-
tét, kertje követi a jellegzetes szegélyvonalakat, takarja a burkolt felületek látványát. Az 
épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kont-
rasztosabbá téve az emberi alkotást. A kert maga az a tér, ami körülveszi az épületet, az 
a terület a ház és a közterület között, ami bár kültéri, mégis csak az ott lakók használják. 
Az otthonnak az a része, ahol a természettel érintkezhet az ember. Ezért nagyon fontos 
az épület tervezése, alakítása során tudatosítani, hogy a kert és a ház együtt létezik, 
együtt él, és a megfelelő kert kapcsolat kialakítása ugyanolyan súlyú feladat, mint a 
tervezés többi fázisa. A térkő és a növényzet határozott szegélyt alakít a telken belül, 
az eltérő felületek arányossága fokozza a kert szépségét.

A kert használatát, „helységeit” is ugyanúgy meg kell tervezni akár az épületét. Az újon-
nan kialakított építési telkeken a tervezés különösen fontos, épületenként jelentősen 
változhat az illeszkedő kertépítészi kialakítás. Ne csak az épületet, hanem lehetőség 
szerint terveztessük meg kertünket szakemberrel. A kert tervezését az Épületterve-
zéssel egy időben kezdjük meg, hogy az ideális megoldást megtalálhassuk. Így a kert és 
az épület egy egységes látványt és életteret fog biztosítani számunkra. A kert funkciói 
kapcsolódnak az épületrészekhez. Vegyük figyelembe azonban, hogy a kertben minden 
tevékenységhez nagyobb teret igénylünk, ne zsúfoljuk tele funkciókkal. A volt zártkerti 
és majorsági területeken törekedjünk az egykori használat megidézésére.
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A garázst lehetőleg az épületekben alakít-
suk ki, hogy több hely maradjon a kertben, 
és ne terhelje a környezetlátványát egy 
újabb építmény. A kertben kerti építmény 
alakítható ki. Anyaga fém vagy favázas 
legyen. Kerüljük a túlzottan hangsúlyos, 
nehéz szerkezeti kialakítást.
Alkalmazásukkal könnyebbé válik a falak 
karbantartása. Kialakításuk legyen har-
monizálva az épület színeivel, formavilá-
gával.

Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresz-
tő burkolatot alkalmazzunk, így elkerüljük 
a tócsák kialakulását, és könnyebben élet-
ben tartjuk növényeinket. A kevésbé hasz-
nált részben dekoratív, régi téglából járó-
felületet. A szegélyeket azonos anyagból 
alakíthatjuk ki.A kert és az épület harmoniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet.  A kerti bútorok, építmények az épülettel 

azonos anyaghasználat és színezés mellett valósuljon meg.
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UTCÁK

Az épületek, kerítések az utca szerves részét képezik, határolják, annak terét, tükrözik az adott utcára, településrészre jellemző beépítési módot, a kialakult homlokzatmagas-
ságokat, építési hagyományokat. A közterületeken megfigyelhetjük a jellemző vízelvezetési megoldásokat is (például füvesített árkok), melyek az utcaképben vizuálisan is mind-
mind érvényre jutnak. A település központ településrészen, a lakóépületek oldalhatáron álló, a középületek szabadon álló,az épülő falusias részeken, az oldalhatáron álló beépítés 
a jellemző

Pavilont elhelyezni csak a helyi építési szabályzat szerint lehetséges. Mivel erről a szabályzat nem rendelkezik, ezért ennek illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza majd a 
kézikönyv, ha ennek szükségességéről az építési szabályzat rendelkezik.

Fasor telepítésekor ügyelni kell arra, hogy megfelelő távolságra helyezzük el őket. Fontos ismerni a végleges méretük elérésének adatait. A fajok kiválasztásánál ügyeljünk arra, 
hogy azok ne nőjenek bele a felsővezetékekbe, ne akadályozzák a biztonságos közlekedést. A jó fa kiválasztásánál később elkerülhető a megcsonkolt fák látványa. Fontos, hogy a 
felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Különösen szabá-
lyos lesz a kép akkor, ha a fajon belül is annak egy fajtájával történik a fasor telepítés. A tömött, egyöntetű koronák sora (pl. vadgesztenye) igen ünnepélyes, tekintélyt parancsoló. 
Utcafásítás céljából a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojás formák a legkedvezőbbek a fajtákból.
Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb.).

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek java-
soltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.
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Az utcakertek teremtenek kapcsolatot a 
magántelkek és a közterületek között, me-
lyeket a gégényi lakosok gyakran alakítják, 
gondozzák saját belátásuk szerint. Egyéni 
megoldások során ügyeljünk arra, hogy azok 
illeszkedjenek, egységet alkossanak a már 
meglévő előkertekkel és a szomszédok ut-
cakertjével. Kerüljük a szemmagasságban 
takaró növények alkalmazását, legfőképpen 
a kereszteződésekben, utóbbinál a gépko-
csiban ülők szabadkilátást se akadályozzuk 
növényekkel. Telepítsünk max. 50-80 cm 
magasságokig növő cserjéket.

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése 
alapvető a harmonikus településkép lét-
rehozásához. A csapadék hasznosítása 
megnöveli a szép környezet kialakítását és 
fenntarthatóságát, csak azért is mivel a víz a 
kellemes közérzet biztosításának egyik alap 
köve, és környezetünk egyik leglátványo-
sabb eleme is. A belterület fontos település-
képi elemei a nyílt árkok. Az újonnan kialaku-
landó részeknél célszerű, hogy azok képesek 
legyenek a lehulló csapadékot megtartani 
esőkertek segítségével, továbbá esztéti-
kus látványt nyújtsanak. Az árkokat átszelő 
gépkocsibehajtók, hidak a település karakte-
res elemei. Egységes kialakításuk fontos.

Javasolt több növény alkalmazása a közte-
rületeken, tájépítész alkalmazása elenged-
hetetlen az utcák fásításához. 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK,
KÖZKERTEK

A település azon találkozási pontjai 
ahol a természethez kapcsolódva, 
szabadban élhetjük meg a helyi 
közösséghez való hovatartozásun-
kat, a közösségi szabadterek. Meg-
jelenésük fokozottan fontos, mivel 
ezeken a helyeken hosszabban tar-
tózkodunk, ezért ezek a teresedé-
sek tervezését szakemberek végzik. 

A nem megfelelően kialakított tér 
használata a környezet gyors rom-
lásához vezet. 

Egy-egy tér kialakításánál fontos 
felmérni a használók várható szo-
kásait, számukat, a használni kí-
vánt időszakot és jellegét. 

A tevékenységekhez és a közleke-
déshez megfelelő számú és minő-
ségű tereket szükséges biztosíta-
ni.  A növényfajok megválasztása 
és ültetése során azok térigényét 
is figyelembe kell venni, számolva 
növekedésükkel, egymásra árnyé-
kolásukkal.

Gondozott, szép köztemetővel ren-
delkezik községünk.



AJÁNLÁSOK: GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú ellátása céljából végezzünk.

A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását ne okozza, a lakóterületi együttélés normáinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos, 
bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. problémás tevékenység, ezek megvalósítására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.

Ipari, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település 
barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát. 

Tapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasági létesítmények, ipari területek vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.

Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés.
Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az 
előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának 
egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos 
szerep jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és 
ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakí-
tása.

A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé te-
szi telephelyünket.

Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszol-
gáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális 
épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat.

Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, ár-
nyékolók stb. alkalmazása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek eseté-
ben is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben 
az épület, épületrész takarására.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának egyszerű építé-
szeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos szerep jut, kiemelt figyelmet kap 
az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, 
feliratok elhelyezkedése és kialakítása.

A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.

Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek 
esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épületrész teljesen takarhatja az 
egyszerűbb karakterű épületszárnyat.

Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. al-
kalmazása.

A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazha-
tó a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben az épület, épületrész takarására.

Nyírmihálydi település gazdasági területein és tanyáin elsősorban 
nyeregtetős tetőforma alkalmazása a jó megoldás, mely a funkcióhoz 
igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A torná-
cosan kialakított épülettel a hagyomány is tovább vihető. A túlságo-
san tördelt vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a 
tájképbe.

A külterületeken, a telken található gazdasági, szociális és lakóépüle-
tek összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. 
Pavilonos elrendezés javasolt. A major, a tanyalakó funkciójú épületei 
a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedik a kül-
területi tájba. A külterületeken kiemelkedően fontos a szélvédelem, 
ezért a külterületi épületeket védendő sok fa telepítése szükséges, a 
kevés fa nem tudja ezt a szerepet betölteni.
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pa-
vilonos (nem tömbösített) telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasz-
nálattal, egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen 
jellemző természetes anyagú fedési móddal. 
Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú megoldások a ked-
vezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel. 

Meg kell ismerni és be kell tartani a védett területekre vonatkozó kezelési tervét, arcu-
lati ajánlásait. 
Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, a növény-, 
és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére. 

Nyírmihálydi település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan 
szántóterületként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő 
ajánlások érvényesek: 

- A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az 
ország területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, 
a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződéséhez vezethet. 
- Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag 
tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján elmondható, 
hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. 
- A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők 
előnyben. A mezőgazdasági szennyező források mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához. 
- A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni. 

Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni. 

Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését. 



Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására 
kell törekedni. 
Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdál-
kodás megteremtését. 
A település külterületén, valamint a belterület határán a deflációra hajlamos homok-
talajok megkötésére védőfásítás telepítése javasolt őshonos fafajok alkalmazásával, 
melyek jól bírják a szélsőséges időjárási viszonyokat (nyár, nyírfafajok, fűz félék, kocsá-
nyos tölgyek). A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszün-
tetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, kopár területek felszámolása és a művelésbe 
való bevonásuk. 

Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bál-
ványfa kiszorítják a természetes vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok 
fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb meg kell állítani, állományaikat vissza 
kell szorítani a rendelkezésre álló eszközökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.). 

Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott ál-
lattartó telepek felújítása és üzembe helyezése.
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JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Ahhoz, hogy tudjuk kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden terü-
letén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük 
az elkövetkezendő nemzedék számára.

Javaslatok:

- Tetősíkban tökéletesen illeszke-
dő napelemek, színben, felületben is a le-
hető legkevésbé feltűnő megoldás.
- Jó megoldás lehet, a főépület 
megjelenést eredeti, tiszta mivoltában 
meghagyva, a napelemek az épület mö-
götti melléképületen kerüljenek elhelye-
zésre.
- A parabola antenna a lehető leg-
eldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, 
például a kémény mögött kevésbé látható.
- A kémények épp úgy az épület-
hez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne 
feledkezzünk hát el annak megtervezésé-
ről! Figyeljük meg a környék kéményépíté-
si hagyományait, ne használjunk tájidegen 
elemeket. 
- A klíma kültéri egységet rejtett 
kialakítással, vagy a főépület mögött java-
soljuk elhelyezni.
- Az épületek felújítása során 
komplex felújításra törekedjünk, tehát a 
homlokzat burkolással egy időben javasolt 
a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje 
is. 
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A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, vagy 
tetőcsatlakozás, párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is felfogható. Az apró részletek határozzák meg egy épület végső karakterét, ezért figyeljünk oda a 
kivitelezés során mit és hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből a világ számára.
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A jó példák között néhány olyan példákat emelünk ki, mely épületek környezetbe illők, visszafogott színvilágukkal nem tűnnek ki, azonban harmonikus megjelenésük, rendezett 
környezetük, több esetben a településre jellemző anyaghasználatuk és formai megjelenésük példaértékű. A jól karbantartott, rendezett épületek kellemes települési környezetet 
eredményezhet.



KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ
SAJÁTOS ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A településen  bizonyos 
részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésre.

Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos 
magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.

Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők 
számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támogatás-
ra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra – ha 
ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése; a falu 
visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket jelent 
a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék természetes 
gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális, kulturális 
egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó 
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra 
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.
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JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, kül-
lemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelüle-
tek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja elsősorban a figyelemfelkeltés, 
ezért sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével próbál-
ják ezt elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve 
is megtehetjük.

A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy 
az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. A település 
egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén 
elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.

Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív meg-
jelenését segítik. Az egyedien kialakított, fafaragott oszlopokon álló hirdetőtáblák, üd-
vözlőtáblák feldobják a településképet. 

Az épület homlokzatán elhelyezett reklámfelületek, hirdetőtáblák, cégérek harmonizál-
janak az épülettel, színben válasszunk semleges árnyalatokat, földszíneket.

Az igényes, rendezett utcaképhez hozzátartozik az is, hogy hogyan jelennek meg a kü-
lönböző feliratok, jelzések az épületek homlokzatán. A feliratok megtervezésekor töre-
kedjünk a homlokzat színével harmonizáló betűszín választásra. A felirat stílusa, betű-
típusa, sajátos kialakítása figyelemfelkeltő, magára vonzza a tekintetet. 

Az egyedi készítésű utcanév táblák szintén emelik az adott utca képét. Nem javasoljuk 
a rikító, színben, anyagában és formájában nem odaillő táblák használatát. Ajánlott a 
természetes alapanyagokból készült, az épület homlokzatával harmonizáló táblák ki-
helyezése.

Pozitív példák, egyedi ötlet alapján megvalósított utcanév táblák, házszámok, melyek 
feldobják az épület homlokzatát.
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