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TISZTELT NYÍRPAZONYIAK 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, melyek 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.

Dubay László
polgármester
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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok
hasonlóságot találhatunk egy zenemű
és az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek,
épületek sokasága, mint egy zenekarban a
sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős
hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak
is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel
egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel
az épített környezet szépségeit. Bevezeti
az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami
valódi büszkeséggel töltheti el, és a település 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 megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig.
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NYÍRPAZONY BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Járásban a Nyírség kistáj északi részén a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 6 km-re északkeletre a megye egyik legdinamikusabban fejlődő települése Nyírpazony. A nagyközség sík terepen fekszik. Megközelítése legkönnyebben a 4-es számú főútról lehetséges.
A község területén már a bronzkorban is éltek emberek, melynek bizonyítékait a nyíregyházi Jósa András Múzeum több száz tárgya bizonyítja. 1970-ben pl. egy eke egy
gazdagon díszített bronz baltát fordított ki a földből.
A honfoglaló magyarok szlávokat találtak itt. Valószínűsíthető, hogy a település tőlük
kapta nevét. Pagony mocsaras területet jelent, hiszen akkoriban ez a vidék a múlt századi lecsapolásáig mocsarakban, vadvizekben gazdag terület volt.
A település neve írásos formában 1282-ben fordul elő először Pason formában írva
egy eltűnt pápai tizedjegyzéken. A tatárjárás idején a területen két település volt, KisPazony és Nagy-Pazony. Mindkettőt felégették. Ez a terület most Oroshoz tartozik, az
úgynevezett Várrét. Egyes kutatások és a helyi élő szájhagyomány szerint valaha itt
földvár létezett. A tatárjárás után a megmaradt lakosság feljebb költözött a mai helyen
található Nyírpazony területére. Itt templomot is építettek. Pontos adat nem ismert, de
1440-ben a husziták megszállásakor az írásos emlékek arról emlékeznek, hogy a falut
és a templomot is elfoglalták. A kórus mellvéden cseh felirat is olvasható, melyet azonban az 1930-as években lefestettek, mely bármikor restaurálható. A templomot a múlt
században a reformátusok is használták.
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A községben több görög szertartású templom is volt. Állítólag már a honfoglalás idején
is állt belőle egy, de ezek mindegyike sorra leégett, kivéve az 1934-ben lebontott templomon kívül.
Az Elek család két kúriát is épített a faluban, melyből egy a mai református parókia. Építési stílusa török kori szokásokra utal. (Alap nélkül vízszintes gerendákra épült, nagyméretű vályogok, a falazatban vízszintesen elhelyezett gerendák stb.).
Az 1848-as szabadságharc idején sokan álltak hadba a községből, de 1849-ben a
Nagyhegyen (ma Szeles domb) a cári csapatok leverték őket. A szabadságharcosok itt
ellopták a hadipénztárt és valószínűleg elásták. A cári katonák ezért feldúlták a községet, de a pénzesládát nem találták meg. A katonák zsold nélkül nem akartak tovább
menni. Lovas futár Kijevből hozott utánpótlást. A lakosság, mintegy száz évig, ásott a
kincs után, némelyhelyen sok lyuk van a földben. Innen ered a Lyukas hegy elnevezés is.
Az 1600-as évekből tanítói lakásos épületekről vannak írásos emlékek. A tanítást a lelkészek végezték.
1934-ben felépült Liptay Jenő földbirtokos költségén, meghalt kislánya emlékére „Olga
Óvoda”, mely többszöri bővítés után ma öt foglalkoztató teremmel, 300 adagos korszerű konyhával és az iskolai napköziseket és felnőtteket befogadó 160 férőhelyes étteremmel egészült ki. Napjainkban az „Aranyalma” nevet viseli. Az iskola, az óvoda és
a könyvtár 2007-től öt éven át Színi Károly Általános Művelődési Központ néven közös
szervezetben működött, majd 2012-ben a közoktatás átszervezése miatt különvált az
Aranyalma Óvoda, valamint a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Könyvtár.
A harmincas évektől volt gazdakör, majd 1945-től művelődési otthon, de összedőlt. Az
újjáépítése nem történt meg.
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Nagyközségünk lakóinak száma meghaladja a 3300 főt, és további emelkedő tendenciát mutat. A település tiszta, rendezett, gondozott, az infrastruktúra teljes körű. Az óvodai
nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi ellátás szervezett. A sportélet is jelentős.
A különböző karakterű településrészeken más és más építészet jelenik meg, az eltérő karakterű épületek egymás mellett békésen megférnek. Természetesen a településen
vannak olyan házak, amelyek nem illenek bele a településképbe. Ezek az épületek akkor születnek, amikor építtetőjük a kialakult környezettől mindenképpen mást szeretnének.
Előfordul, hogy a sokszor túlgondolt, alapvető geometriai formáktól különböző, szokványostól eltérő szín- és anyaghasználat mellett a kertek előtt elsétálva a helyiek felnézve
vagy éppen fejcsóválva tekintenek egy-egy épületre.
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Nyírpazonyban az Árpád út, a Vasvári Pál utca és Széchenyi utca tekinthető a település főutcájának. Ezekből az utcákból nyílnak a hosszúkás telkek, melyeken oldalhatáron álló, a telekhatárral egyvonalban induló lakóépületek találhatóak. A Jázmin utcától
északra lévő utcákban a telkek rövidebbek, mint a község többi részén, mivel itt már az
utcavezetés tudatosan, gondos tervezést követően jöttek létre.
A Kabalási településrészen a fő utcát a Kabalási út adja. Itt a telkek méretei rövidek, és
nem túl szélesek, sűrűn beépítettek.
A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos értéküknél fogva már hosszabb ideje Nyírpazony identitását erősítik. A település egyes részeire vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű
házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, melyek
majd teljes mértékben elősegítik Nyírpazony 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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ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti
értékek, településképi jellemzők
A településnek egy országos védettségű
műemléke van, a református templom,
mely gótikus eredetű a XV. századból. A
település központjában található. Állapota
kitűnő. Az egymást metsző gótikus bejárata faragott kőkapus ajtó a templomhajó
déli hosszoldala előtt álló előcsarnokba
nyílik. A torony harangszintjén oldalanként
neogót zsalus ablak található. A sisak csúcsosan magas bádogos fedésű héjazattal. A félköríves apszist támpillér erősíti,
amelyben kör alakú falmélyedés.
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Jelen oldalon lévő képek Bolyán Sándor
földmérő, geodéta fotóiból készült válogatás.
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Az Elek család két kúriát is épített a faluban, melyből egy a mai református parókiából kialakított községi könyvtár. Építési stílusa törökkori szokásokra utal. (Alap nélkül vízszintes
gerendákra épült, nagyméretű vályogok, a falazatban vízszintesen elhelyezett gerendák stb.).
Elek Ferenc 1819-ben született a községben. A kassai katonai iskola elvégzése után hamar kapta az egyre magasabb rendfokozatokat. A szabadságharcban már alezredes. A
leveretés után bujdosott egy ideig, de elfogták és 15 évi várfogságra ítélték. Később kegyelmet kapott, de nem tért vissza a községbe, Hajdúdorogon halt meg. A család sírboltja
sajnos már nem lelhetők fel a helyi temetőben.
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Görög katolikus templom
A görög katolikus egyház a községben
már 1699-ben biztos működött, melyet
levéltári iratok bizonyítják. Az első templom még fából készült, a következő már
vályogból, melyet 1766-ban szenteltek
fel. 1816-ban a templomot kívül-belül felújították, és fából készült toronnyal bővítették.
Az ikonosztázzal díszített templomban
csak a királyi ajtaja mellet maradt meg.
1903-ban ugyan kifestették, de már
1910-ben zsindellyel fedett, omladozó állapotú templomként írják le.
Új templomra gyűjtöttek. 1930-ban el is
kezdődtek az építkezések, mely 1935-ben
fejeződött be.
A 20. század második felében kívül-belül többször megújították. 2012–14-ben
a templom első részében hittantermet
alakítottak ki, a belső új festést kapott,
új főoltár is épült, de az 1935-ös baldachin megmaradt. Az új oltárt 2014-ben
szntelte meg a megyéspüspök.
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Adventista imaház

Lélekharang
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Világháborús emlékmű

56-os emlékmű
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1848-49-es emlékmű
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
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TELEPÜLÉSKÖZPONT
A település közeoén alakult ki a településközpont. Itt jellemzően igazgatási, oktatási és Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető köegyházi épületek fordulnak elő.
vetelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának,
az illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekA nagyközség szabálytalan alaprajzú, halmaztelepülés, ahol a szabálytalanság az ösz- re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.
szes fontos morfológiai elemet (utcahálózat, telekfelosztás, a házak telkeken belüli elrendezése) felöleli.
A nagyobb telkeken általában a közintézmények találhatóak szabadonálló beépítési mód alkalmazása mellett magastető kialakításával. A tetőgerinc kialakításánál a
meglévő épületekhez, utcaképhez kell igazodnia. Utcával párhuzamos gerincű épületet
a környezet figyelembevételével, az utcakép kialakult állapotának megsértése nélkül
lehetséges. Keresztbe forduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre.
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Az épületek általában nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) kialakításban
fordulnak elő, ettől eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt. A településközpontban a lakóépületek változó telepítést és épület elhelyezés következtében jöttek létre.
A melléképületek elhelyezésénél is körültekintően kell eljárni. A kiegészítő gazdasági
épületek kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az utcai homlokzatra közvetlenül ne legyen
hatása. A főépület folytatásaként jelenjenek meg. Célszerű ezen helyiségek kialakítása
a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani.
Az utcai kerítés kialakításánál a környezet szép példáit vegyük figyelembe. Próbáljunk
meg hozzájuk igazodni. Illeszkedő kerítés megvalósítására törekedjünk, szerkezetét és
színét gondosan válasszuk meg. A teljesen tömör vagy dróthálós kerítés kialakítása
nem jó megoldás. A részben áttört kerítést részesítsük előnyben. Az oldalsó és hátsó
kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől
való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
A nagyközség településkép szempontjából legmeghatározóbb területe a településközpont.
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 hagyományos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető követelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának,
az illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekA vendéglátó és élelmiszer üzletek részben a lakóépületek átalakításával jöttek létre. re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.
A múlt század elején épült épületek többségét az 1980-as években a többszintes nyeregtetős épületek váltották fel. Eközben egyéb típustervek is megvalósultak. Ezeknél A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legréaz épületeknél a bővítés csak hátra lehetséges a keskeny telkek miatt, azt is csak kor- gebbi épületek során a nyeregtetős tetőforma figyelhető meg utcára merőleges kialalátozottan. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő lakóépületek felújításával lehet kításban.
számolni.
A településközpont körül jött létre.
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Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épületek a települések egyediségét bontotta meg.
Kialakításuk során a meglévő utcaképet figyelmen kívül hagyták.
A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a
szomszéd épületét, akár a tetőtér kialakítása is megtörténhet gazdaságos kialakítással.
A kertvárosias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik
a pihenő terület kialakítására. A növények alkalmazása során természetes és hatékony
eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló szerepük az
energiatudatos életmód egyik eszköze.
A településkép egységességének megvalósulásához a ház utcafronti homlokzatának
készítése során előnyösebb lehet a nyeregtető kialakítása. A tetőtér beépítése általános a kertvárosias lakóterületen.

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 hagyományos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
A településközpont területét öleli körbe. A vendéglátó és élelmiszer üzletek részben a
lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század elején épült épületek
többségét az 1970-es években a sátortetős épületek váltották fel. Eközben egyéb típustervek is megvalósultak. A településképet formálják a bővítések is. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő lakóépületek felújításával lehet számolni.
Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető követelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának,
az illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekre, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.
A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legrégebbi épületek során a nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) tetőforma figyelhető meg utcára merőleges kialakításban.
Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épületek a települések egyediségét bontotta meg.
Kialakításuk során a meglévő utcaképet figyelmen kívül hagyták.
A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a
szomszéd épületét, akár a tetőtér kialakítása is megtörténhet gazdaságos kialakítással.
A falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik a
pihenő terület kialakítására. A növények alkalmazása során természetes és hatékony
eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló szerepük az
energiatudatos életmód egyik eszköze.
A településkép egységességének megvalósulásához a ház utcafronti homlokzatának
készítése során előnyösebb lehet az oromzat kialakítása, akár csonka kontyos kialakításban is.
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Keresztbe forduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. A kertes
házak rendelkezzenek külső megfelelő méretű tárolóval. Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani. A kerítés megvalósítása során törekedni kell a közeli környezetben lévő jó példák követésére. Illeszkedő,
jó hangulatú legyen. A településre nem jellemző tájidegen anyagok felhasználása kerülendő. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések
kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját
intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.

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 hagyományos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.
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KABALÁS
Különálló települsérész a 4-es főúttól észanyugatra. A kereskedelmi üzletek részben a lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század közepéig ezen a területen
lakóépületek nem álltak.A településképet a modern épületek formálják. A jövőben, nagyobb mértékbenaz új épületek építése fog működni.
Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető követelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának, az
illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekre, tetőformákra is gondosan ügyeljünk. Jelen településrészen mind a színhasználat, mind a
holmokzatok kialakítása, mind a tetőformák széles választéka megtalálható.
A településrészen épületenként változó a tetők kialakítása.
A tetők hajlásszöge általános esetben 15-30° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a szomszéd épületét, viszont a tetőté kialakítása nem lehetséges. Alapjában véve a földszintes
és kétszintes mediterrán típusú épületek terjedtek el.
Alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik a pihenő terület kialakítására a telkeken belül. A növények alkalmazása során természetes és hatékony eszközzel
tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló szerepük az energiatudatos életmód egyik eszköze.
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A kertes házak rendelkezzenek külső megfelelő méretű tárolóval. Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani. A kerítés
megvalósítása során törekedni kell a közeli környezetben lévő jó példák követésére.
Illeszkedő, jó hangulatú legyen. A településre nem jellemző tájidegen anyagok felhasználása kerülendő. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó
kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől
való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.

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 hagyományos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.
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GAZDASÁGI TERÜLET
Jellemzően külterületen elhelyezkedő
területek, ahol az állattenyésztés és növénytermesztés épületei találhatóak meg.
Az épületek elhelyezkedése a külterületen
területen szétszórtan találhatóak meg.
Jellemzően szabadon álló épületek, melyek földszintes kialakításúak.
JAVASLATOK
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 közigazgatási területen eltérő tájhasználat a jellemző, melyek közül a fákkal sűrűn
benőtt erdőkön keresztül a gyümölcsfákkal telepített telkeken át, a szántók és a mezőgazdasági művelésbe részt nem vett, valamint a szőlőskertek egyaránt megtalálhatóak.
Védett természeti terület nem található.
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Nyírpazony közigazgatási területén nem találhatóak védett természetvédelmi területek. Legkiemelkedőbb különleges értékekben gazdag növényvilággal rendelkező területe a Nyíri Arborétum, ahol több mint 200 féle lágyszárú növényt határoztak itt meg.
A terüelt 2,4 hektáros, gyűjteménye elsősorban hazai fásszárú és a Nyírségre jellemző
lágyszárú növényfajokból áll, mellettük díszfák és idegen tájak fái, cserjéi is megtalálhatóak.
A közigazgatási területen lévő növények
Kék iringó ((Eryngium planum) {1}
Martilapu (Tussilago farfara) {6}
Kisféskű aszat (Cm brachycephalum) {5}
1
A közigazgatási területen lévő védett állatok (válogatás):
Magyar futrinka (Carabus hungaricus Eszmei értéke 100 000 Ft {3}
Közönséges ürge (Spermophilus Citellus) Eszmei értéke 250 000 Ft {8}
Zöld küllő (Picus viridis) Eszmei értéke 50 000 Ft {7}
C-betűs lepke (Polygonia c-album) {4}
Darázspók (Argiope bruennichi) {9}
3
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AJÁNLÁSOK

TEREPALAKÍTÁS

a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben
nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a
borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

Az ingatlanok beépítésénél célszerű a csaknem teljesen sík terület kialakítása legalább
a családi ház közelében. A kertek vonatkozásában a terep lejtés kismértékben megengedett.
A tereprendezésnél célszerű figyelembe venni az utcafronti terepszintet, valamint kerülni kell a szomszéd irányába történő túlzott terep feltöltést és földelszállítást.
A terepalakításnál mindig végezzünk rétegenként tömörítést a megfelelő tömörség érdekében.
Törekedjünk a lépcsőzetes kialakításra, támfalakot ne alakítsunk ki.

TELEPÜLÉSKÖZPONT
TELEPÍTÉS
A történeti településrészen oldalhatáron álló, merőleges elhelyezkedésűek az utcafronthoz viszonyítva a családi házak. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól eltérni nem javasolt. A családi házak oldalhatáron állnak, az épület mögött kialakítható a növényzettel határolt védett kert.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú
alkalmazása.
képeinek alkalmazása.
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MAGASSÁG

TETŐFORMA

A lakóházak magassága csaknem azonos. A déli utcákon az ingatlanok általában föld- A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél figyelemszintesek, míg északon inkább szintes lakóházakkal találkozni.
be kell venni a szomszéd lakóépületek tetőformáját.
A meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát Ha egy kialakult nyeregtetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne törhasonló magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.
delt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú 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.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdeújonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé- kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
gesség érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

SZÍNEK

Nyírpazony nagyközség történeti településrészén a családi házak tetőhajlásszöge kö- A visszafogott illeszkedés, hasonló szín- és anyaghasználat, nem túl változatos, hazel azonos.
gyományos színekkel készült épületek jellemzik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, világos színű homlokzatok)
A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. A történeti településrész utcaképébe a túl Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat
alacsony vagy a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek nem illenek bele.
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadhatóak.

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

AJTÓK, ABLAKOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos
tornác. Csekély mennyiségben, Nyírpazony nagyközségben is megfigyelhetők. Ezek a
terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából. A tornác formájára, kialakítására
számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épületek erősítik a nagyközség identitását és arculatát. E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással
tovább vihetjük új otthonunkba.

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon
tesszük meg. A történeti településrészen a hagyományos nyiláskialakítás a jellemző:
jellegzetes két szárnyú, két vagy három osztatú ablakok, általában utcafornton szimmetrikus kialakítással. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és
azokból ihletet meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Nyírpazony épületeinek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdonosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind
a lakóépület, és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett
épület hamar elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog
hatni. Egy jól megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső
hatásoktól.
RÉSZLETEK
Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!
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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 változtatni rajta.
A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
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KERTEK
A tájba illesztés során a hagyományos
településkép megőrzése az elsődleges
cél. Vegyük figyelembe a homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az
előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növényekkel,
hogy az épületünk jobban érvényesüljön.
A meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások során fokozottan
ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a
növényzettel a ház méreteinek érzetét.
Alacsony növényekkel a ház méretének
növelését éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.

A kert különböző részeit magasabb növényfajokkal válasszuk el.
Az előkertbe alacsony, legfeljebb 1,20 m magas lágyszárú növények, cserjék alkalmazása javasolt. Sövény kialakításnál az 1,50
m magasságot ne érje el, lehetőleg télen-nyáron levelekkel borító
fajokat alkalmazzunk. Az előkertben a színvilág és a forma szempontok figyelembevétele nélkül szinte bármilyen növény alkalmazható, kezdve a színes virágú évelőkön át az egynyári virágokon
keresztül minden. Ügyeljünk az egyidőben virágzó fajok színharmóniájára. A fák alkalmazása során a laza ágállásúakat javasoljuk
közepes növésű fajokkal. A sötét és tömör lombhullatókat csak
mértékkel telepítsünk.
Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település, településrészek karakterét. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez
illeszkedő fajokat válaszunk. Figyeljünk oda, hogy a telepített növényeink jól érzik-e magukat a környezetükben.
A település központi belterületének virágzó növényei: a bokorrózsa
(Rosa sp.), orgona (Syringa sp.). Mértékkel ültessünk tuját és egyéb
tűlevelű örökzöldeket.
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UTCÁK
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása,
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása.
A nyomvonalas elemek felfűzik a települést alkotó darabkáit, ezért fontos az egységes kialakítás elérése. A nagyközségen
áthaladók leginkább ezeken a vonalakon
haladva alakítják ki a településről alkotott
képület. Kiemelkedő figyelmet kell biztosítani az infrastruktúra elemeinek kiépítésére, a nyomvonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az alatti elemek
tájba illesztésére.
A szélesebb keresztmetszetekkel rendelkező utcákban kellemesen hangulatos
utcaképek alakultak ki, fontos annak esztétikus harmonikus kialakítása, megtartása, hiszen az utcakeresztmetszet a telkek
és az utcák viszonyát mutatja be, ezért
törekedni kell az egységes kialakításra. A
parkolóhelyek közelében ne alkalmazzunk
gyepet, kerüljük a rá parkolást.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A település, településrész azon találkozási pontjai ahol a természethez kapcsolódva,
szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a közösségi
szabadterek. Megjelenésük fokozottan fontos, mivel ezeken a helyeken hosszabban
tartózkodunk, ezért ezek a teresedések tervezését szakemberek végzik. A nem megfelelően kialakított tér használata a környezet gyors romlásához vezet. Egy-egy tér
kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a használni
kívánt időszakot és jellegét. A tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú
és minőségű tereket szükséges biztosítani. A növényfajok megválasztása és ültetése
során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
Nyírpazony tereinél a sík területek tágasságainak érzése tapasztalható. A terek formálásában el kell kerülni a hegyesszögek alkalmazását, a befogadó és átölelő térformákat
célszerű kialakítani.
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KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

TEREPALAKÍTÁS

TELEPÍTÉS

A terület síknak mondható. Házunkat a terepre illeszkedve helyezzük el, az esetleges
szintkülönbségek során a több szinten való megnyitásra törekedjünk. Ekkor nem kell
A lakóterületen a keskeny, kicsi telkeken a házak oldalhatáron állnak, így megmarad egy a terepfelszínt megváltoztatni. A gondosan megtervezett épület jól illeszkedik a tájba,
nagyobb összefüggő udvar vagy kert a ház mellett, mely lehetőséget nyújt arra, hogy harmonizál vele. Ez esetben a kerttel is egy kedvező kapcsolat jöhet létre.
gépjárművel hátra lehessen jutni.
Nem elfogadható olyan tereprendezés, mely során az új épület teljes egészében terepAz ide épülő lakóépület álljon oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó feltöltésre kerülne, mert ezáltal feltűnően kiemelkedne a szomszédos épületek közül.
telekhatárral párhuzamosan. Kerülendő a négyzetes alaprajzú épület kialakítása vagy Nem elfogadható az épület földbe vájása, a zavaróan magas rézsűk, valamint támfalak
az oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan elhelyezett alaprajz.
alkalmazása. Mindig komoly problémát tud okozni egy nagymértékű tereprendezés során a lezúduló csapadék.
Az épület utcai homlokzata ne legyen túl széles kialakítású, de amennyiben szélesebb
kialakítású épületet szeretnénk, abban az esetben az utcai homlokzattól hátrébb cél- Ha a tereprendezés elkerülhetetlenné válik, abban az esetben a terepfelszín megválszerű húzott keresztirányú épületrész kialakítása. Ez meglévő épületek bővítésénél is toztatására a legjobb megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe az
alkalmazható. Vigyázzunk, hogy a keresztirányú bővítés ne legyen nagyobb a fő tö- eredeti terepfelszínen kitermelt földmennyiség rézsűvel való kialakításával. De a szommegnél.
szédos telkek körzetében és a telekhatárokon ekkor sem lehet megváltoztatni a kialakult terepadottságokat.
Oldalhatáron álló épület esetén ne alkalmazzunk oromfalat, mivel azzal alapterületet
nem nyerünk, ablakot nem lehet rá elhelyezni, és az épület formáját is széttagolttá teszi
fölöslegesen.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú
alkalmazása.
képeinek alkalmazása.
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MAGASSÁG

TETŐFORMA

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

A tetőforma ne legyen túlságosan tördelt, benne ne legyenek ugrások. A legegyszerűbb a nyeregtető alkalmazása, akár csonka konty kialakítással is. Kerülendők azok a
ragasztott épületrészek, melyeket külön szerkezetű tető fed.
Általában hagyományos oromfalas (csonkakonttyal vagy anélkül) homlokzatú házak
sorakoznak az utcákban.

Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal
építésével vagy új tető kialakításával, utcafronti homlokzat megemelésével jár.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlásszöge a hagyományos 35° és 45° fok közzé essen. A fő tömeghez nem
kapcsolódó épületszárnyak esetén megengedett a 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű
tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a
környezetben.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség érdekében.
Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Javasolt utcafronti kialakítás a kis szélességű oromfalas homlokzat. Az oromfal nem
emelkedik a tető felé, a tető nyúlik ki fölötte és védi a falat. Az orom csonkakontyolása elfogadható. Amennyiben több oromfal is található vagy készül egy épületnél, akkor
azok egységesen legyenek kialakítva. Az utcafronti homlokzat tagolását a lábazat, a
födém szintjét jelölő párkány, az ablakok vagy az ormot keretező vakolatkeretek adják.
A hagyományos utcai oromfalas homlokzatokon még megjelenik a tornác végénél az
íves záródású bejárat nyílása, vagy egy szobaablakokkal azonos kialakítású ablak.

A meglévő régi, hagyományt őrző épületeknél fontos, hogy azok homlokzati elemeinek
felújítása során az eredeti állapotra törekedjünk.
Az épületek vakoltak. A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás,
melyek a homlokzat anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a meghatározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek
világosak és telítettlenek legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek
tört fehérbe hajlása. Enyhe színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések
során. Síkban tartott vakolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás.
A vakolat felülete sima legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva
és erős vakolattextúrák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször
terméskőből készült, de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, melyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy
hasított kő burkolatú legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mészhomok téglát.
A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkezetek látszó szerkezeti általában festett barna vagy zöld színűek. A rikító színezésű kék,
sárga, piros nem elfogadható.
Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszerkezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot.
A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokzaton, a hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyiségben alkalmazzuk őket.

A tetők kerámia cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület esetében is
kerámia tetőcserép fedést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia természetes színe
legyen. Élénk színű színezett cserepek nem alkalmazhatóak. A cserép textúrája is fonA kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása tos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő épületrészeken
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés alkalmazása nem
cserépfedés) válasszuk.
elfogadható.
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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 változtatni rajta.
A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
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KERTEK
A tájba illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe a homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az előkertbe
cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növényekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások
során fokozottan ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház méretének növelését éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.

A kert különböző részeit magasabb növényfajokkal válasszuk el. Az előkertbe
alacsony, legfeljebb 1,20 m magas lágyszárú növények, cserjék alkalmazása javasolt. Sövény kialakításnál az 1,50 m
magasságot ne érje el, lehetőleg télennyáron levelekkel borító fajokat alkalmazzunk. Az előkertben a színvilág és a forma
szempontok figyelembevétele nélkül szinte bármilyen növény alkalmazható, kezdve a színes virágú évelőkön át az egynyári
virágokon keresztül minden. Ügyeljünk az
egyidőben virágzó fajok színharmóniájára.
A fák alkalmazása során a laza ágállásúakat javasoljuk közepes növésű fajokkal. A
sötét és tömör lombhullatókat csak mértékkel telepítsünk.
Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település, településrészek karakterét. Lehetőség szerint a
helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válaszunk. Figyeljünk oda,
hogy a telepített növényeink jól érzik-e
magukat a környezetükben.
A település központi belterületének virágzó növényei: a bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp.). Mértékkel ültessünk tuját
és egyéb tűlevelű örökzöldeket.
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UTCÁK
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása,
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása.
A nyomvonalas elemek felfűzik a települést alkotó darabkáit, ezért fontos az egységes kialakítás elérése. A nagyközségen
áthaladók leginkább ezeken a vonalakon
haladva alakítják ki a településről alkotott
képület. Kiemelkedő figyelmet kell biztosítani az infrastruktúra elemeinek kiépítésére, a nyomvonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az alatti elemek
tájba illesztésére.
A szélesebb keresztmetszetekkel rendelkező utcákban kellemesen hangulatos
utcaképek alakultak ki, fontos annak esztétikus harmonikus kialakítása, megtartása, hiszen az utcakeresztmetszet a telkek
és az utcák viszonyát mutatja be, ezért
törekedni kell az egységes kialakításra. A
parkolóhelyek közelében ne alkalmazzunk
gyepet, kerüljük a rá parkolást.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret
szükséges biztosítani a tevékenységhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel,
egymásra árnyékolásukkal.
A kertvárosias lakóterületen egy mértékadó játszótér található, mely a Margaréta és Jázmin utca találkozásánál található.
A településközponti fejezetben közölt utcákra és közterekre vonatkozó ajánlások itt is alkalmazandóak.
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
TELEPÍTÉS
A falusias lakóterületeken a keskeny, kicsi telkeken a házak oldalhatáron állnak, így
megmarad egy nagy összefüggő udvar vagy kert a ház mellett, mely lehetőséget nyújt
arra, hogy gépjárművel hátra lehessen jutni a ház mellett.
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.
Az épület utcai homlokzata ne legyen túl széles kialakítású, de amennyiben szélesebb
kialakítású épületet szeretnénk, abban akkor az utcai homlokzattól hátrébb célszerű
húzott keresztirányú épületrész kialakítása. Ez meglévő épületek bővítésénél is alkalmazható. Vigyázzunk, hogy a keresztirányú bővítés ne legyen nagyobb a fő tömegnél.
Oldalhatáron álló épület esetén ne alkalmazzunk oromfalat, mivel azzal alapterületet
nem nyerünk, ablakot nem lehet rá elhelyezni.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület
alkalmazása.
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TEREPALAKÍTÁS
A terület változatosnak mondható. Házunkat a terepre illeszkedve helyezzük el, az esetleges szintkülönbségek során a több szinten való megnyitásra törekedjünk. Ekkor nem kell
a terepfelszínt megváltoztatni. A gondosan megtervezett épület jól illeszkedik a tájba, harmonizál vele. Ez esetben a kerttel is egy kedvező kapcsolat jöhet létre.
Nem elfogadható olyan tereprendezés, mely során az új épület teljes egészében terepfeltöltésre kerülne, mert ezáltal feltűnően kiemelkedne a szomszédos épületek közül. Nem
elfogadható az épület földbe vájása, a zavaróan magas rézsűk, valamint támfalak alkalmazása. indig komoly problémát tud okozni egy nagymértékű tereprendezés során a lezúduló csapadék.
Ha a tereprendezés elkerülhetetlenné válik, abban az esetben a terepfelszín megváltoztatására a legjobb megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe az eredeti
terepfelszínen kitermelt földmennyiség rézsűvel való kialakításával. De a szomszédos telkek körzetében sé a telekhatárokon ekkor sem lehet megváltoztatni a kialakult terepadottságokat.

Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú képeinek alkalmazása.
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MAGASSÁG
Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia a meglévő épületekhez. A legtöbb épület földszintes kialakítású, van néhány kivétel melyeknek tetőtere is beépített. Meglévő
épület bővítésénél valamint új épületek kialakításánál az utcavonalon álló épületrészeknek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagassághoz (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.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

TETŐFORMA

A tető hajlásszöge a hagyományos 38° és 45° 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 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, valamint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

A tetőforma ne legyen túlságosan tördelt, benne ne legyenek ugrások. A legegyszerűbb
a nyeregtető alkalmazása, akár csonka konty kialakítással is. A nyeregtető (vagy csonka kontyolt nyeregtető) T vagy L alakú bővítése során is megfelelő. Kerülendők azok a
ragasztott épületrészek, melyeket külön szerkezetű tető fed.
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 lehetséges. Az oromfalas tömegalakítás a tetőtérben lévő bevilágító ablakok elhelyezését teszi
lehetővé. A tetősík ablakok ugyanezt a szerepet betöltik. Ezek jó megoldások.
Nem javasolt a tetősíkjának megbontását eredményező tetőablakok kialakítása. A kutyaólas ablakok vagy kiemelések alkalmazása elfogadhatatlan. A tornyocskák, díszítő
tetőidomok használata szintén nem elfogadható.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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SZÍN

RÉSZLETEK

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

Házunk és kertünk találkozási pontjai
folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. Évről évre, évszakról évszakra más
képet mutatnak. A növények az épületen
egyrészt hangulatteremtő díszítőelemek,
másrészt hatékony, természetes eszközei
az energiatudatos életmódnak - árnyékolAz új házak építésénél a meglévő épületek nak!
színvilágához illeszkedő anyaghasználat
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat,
a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok 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.
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AJTÓK, ABLAKOK

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon
tesszük meg. A hagyományos nyiláskialakítás a jellemző: jellegzetes két szárnyú, két
vagy három osztatú ablakok, általában utcafronton szimmetrikus kialakítással fordulnak elő. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és azokból ihletet
meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Javasolt utcafronti kialakítás a kis szélességű oromfalas homlokzat. Az oromfal nem
emelkedik a tető felé, a tető nyúlik ki fölötte és védi a falat. Az orom csonkakontyolása elfogadható. Amennyiben több oromfal is található vagy készül egy épületnél, akkor
azok egységesen legyenek kialakítva. Az utcafronti homlokzat tagolását a lábazat, a
födém szintjét jelölő párkány, az ablakok vagy az ormot keretező vakolatkeretek adják.
A hagyományos utcai oromfalas homlokzatokon még megjelenik a tornác végénél az
íves záródású bejárat nyílása, vagy egy szobaablakokkal azonos kialakítású ablak.
A meglévő régi, hagyományt őrző épületeknél fontos, hogy azok homlokzati elemeinek
felújítása során az eredeti állapotra törekedjünk.
Az épületek vakoltak. A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás,
melyek a homlokzat anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a meghatározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek
világosak és telítettlenek legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek
tört fehérbe hajlása. Enyhe színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések
során. Síkban tartott vakolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás.
A vakolat felülete sima legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva
és erős vakolattextúrák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször
terméskőből készült, de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, melyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy
hasított kő burkolatú legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mészhomok téglát.
A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkezetek látszó szerkezeti általában festett barna vagy zöld színűek. A rikító színezésű kék,
sárga, piros nem elfogadható.
Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszerkezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot.
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A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokzaton, a hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyiségben alkalmazzuk őket.
A tetők kerámia cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület esetében is kerámia tetőcserép fedést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia természetes színe
legyen. Élénk színű színezett cserepek nem alkalmazhatóak. A cserép textúrája is fontos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő épületrészeken
alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés alkalmazása nem elfogadható.

RÉSZLETEK
Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak! Kerti építményekkel, szerkezetekkel is érdekessé
tudjuk tenni portánkat.
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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 változtatni rajta.
A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
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KERTEK
A történeti településrészben a tájba illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük
figyelembe a homlokzat kialakítását, a
nyílászárók helyét, amikor az előkertbe
cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növényekkel, hogy az
épületünk jobban érvényesüljön. A meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és
felújítások során fokozottan ügyeljünk.
Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony
növényekkel a ház méretének növelését
éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.

54 | Építészeti útmutató

A természettel való közvetlen kapcsolatot
a kertünk teremti meg. Változása gyors,
hiszen évszakról-évszakra váltrozik, megújul. A változatosan kialakított növényvilág alkalmazásával az élőlények számára
új élettereket biztosítunk. Nyírpazonyra
rendszeresen gondozott kertek, porták a
jellemzőek. A hátsó kert nem csak a kikapcsolódást, pihenést szolgálja, hanem gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk
bennük.
A kert az épített környezet része. Ha harmonikusan van kialakítva, egységet alkot,
szépségével kapcsolódik a lakóépülettel,
akkor élhetővé tesszük saját környezetünket, ezzel közvetlen életterünk a szabadtérre kiterjesztett közege illeszkedő
lesz nemcsak a településkép szépségének
növelésére, de saját komfortérzetünknek
is jót tesz. Elsődleges szempont, hogy a
kertünk kialakítása az épület stílusához
amennyire csak lehetséges illeszkedjen,
alkalmazzunk kertépítészeti megoldásokat.
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A kert nem csak védelmi szerepet tölt be,
hanem díszítő szándéka is legalább olyannyira fontos. Gondozott, szép kertünkben nem csak magunk gyönyörködhetünk,
hanem az éppen arra tévedők számára
is jó benyomást kelthetünk, továbbá a
település arculatához pozitívan járulunk
hozzá. A növények telepítésekor érdemes
olyan fajokat kiválasztani, amelyek nem
csak virágjukkal, hanem a levelükkel is díszítenek, így csaknem minden évszakban
színesítik udvarunkat.
Célszerű a kertben lévő melléképületek
anyaghasználatánál a főépületen felhasznált anyagok alkalmazása. A nyílászáró szerkezetek színezésével a pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók,
favázas szerkezetek, kutak harmonizáljanak. Amennyiben fémvázas szerkezetű
épületünk van, javasolt a növénnyel való
körbefuttatása. A hulladéktároló helyét
az épülethomlokzat vonalában alakítsuk,
melyet növényekkel takarjuk. Kertünkben helyezzünk el kerti padot, ahonnan
saját házunkban, környezetünkben gyönyörködhetünk. A helyi hagyományokhoz
illeszkedve az előkertben a kiskertet keretező, alacsony fa léckerítés alkalmazása
javasolt, mely illeszkedjen az utcai kerítéshez és családi házunkhoz.
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Lehetőség szerint könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevésbé használt részeken téglából is kialakíthatjuk a járófelületet. A szegélyek a járólapunkkal harmonizálva készítsük el.
A kert különböző részeit magasabb növényfajokkal válasszuk el. Az előkertbe alacsony, legfeljebb 1,20 m magas lágyszárú növények, cserjék alkalmazása javasolt.
Sövény kialakításnál az 1,50 m magasságot ne érje el, lehetőleg télen-nyáron levelekkel borító fajokat alkalmazzunk. Az előkertben a színvilág és a forma szempontok
figyelembevétele nélkül szinte bármilyen növény alkalmazható, kezdve a színes virágú évelőkön át az egynyári
virágokon keresztül minden. Ügyeljünk az egyidőben virágzó fajok színharmóniájára. A fák alkalmazása során
a laza ágállásúakat javasoljuk közepes növésű fajokkal.
A sötét és tömör lombhullatókat csak mértékkel telepítsünk.
Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település, településrészek karakterét. Lehetőség
szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válaszunk. Figyeljünk oda, hogy a telepített növényeink jól
érzik-e magukat a környezetükben.
A történeti településrész jellegzetes virágzó növényei: a
bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp.), kerti árvácska (Viola tricolor var. hortensis). Utóbbiból különösen sok
példa látható településünkön. A kertekben a szőlő mellett gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma,
körte). Mértékkel ültessünk tuját és egyéb tűlevelű örökzöldeket.
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UTCÁK
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása,
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása.
Az eltérő felületek szétválasztása jelentős javulást eredményezhet. Az átalakuló
településszélekre különösen nagy figyelmet kell fordítani. A nyomvonalas elemek
felfűzik a települést alkotó darabkáit,
ezért fontos az egységes kialakítás elérése. A nagyközségen áthaladók leginkább
ezeken a vonalakon haladva alakítják ki a
településről alkotott képület. Kiemelkedő
figyelmet kell biztosítani az infrastruktúra
elemeinek kiépítésére, a nyomvonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az
alatti elemek tájba illesztésére.
Nyírpazonyban a szélesebb keresztmetszetekkel rendelkező utcákban kellemesen hangulatos utcaképek alakultak
ki, fontos annak esztétikus harmonikus
kialakítása, megtartása, hiszen az utcakeresztmetszet a telkek és az utcák viszonyát mutatja be, ezért törekedni kell
az egységes kialakításra. A parkolóhelyek
közelében ne alkalmazzunk gyepet, kerüljük a rá parkolást.
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A település útvonalait a fasorok kiemelik. 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 és kialakításánál is
gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Az utcákon eperfát, vadkörtét vagy gömbjuhart válaszunk. Különösen szabályos 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 vagy fasor megújítás céljából
a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojás formák a legkedvezőbbek a fajtákból. Ne
alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb.).
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A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a
vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Javasolt a
semleges színek kiválasztása a burkolat
kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra,
hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések lábazataihoz.

Az utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek között, melyeket a nyírpazonyiak saját telkükön gyakran alakítanak, gondoznak. Egyéni megoldások
során ügyeljünk arra, hogy azok illeszkedjenek, egységet alkossanak a már meglévő
előkertekkel és szomszédok utcakertekkel. Kerüljük a szemmagasságban takaró növények alkalmazását, legfőképpen a kereszteződésekben, utóbbinál a gépkocsiban ülők
szabadkilátást se akadályozzuk növényekkel. Telepítsünk max. 50-80 cm magasságokig növő cserjéket.
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Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. A csapadék hasznosítása megnöveli a
szép környezet kialakítását és fenntarthatóságát, csak azért is mivel a víz a kellemes közérzetet biztosításának egyik alap köve, és
környezetünk egyik leglátványosabb eleme is. A történeti településrész fontos településképi elemei a nyílt árkok. Az újonnan kialakulandó részeknél célszerű, hogy azok képesek legyenek a lehulló csapadékot megtartani esőkertek segítségével, továbbá esztétikus
látványt nyújtsanak. Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a történelmi településrész karakteres elemei. Egységes kialakításuk
fontos.
Nyírpazonyban fontos szereppel bírnak a különféle csatornák. Javasolt a hátsókertben magas sövény vagy fasor telepítése, ami kellő
takarást biztosít.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A település szélén található köztemető szépen felújíttt, rendezett közpark.
A terület jó zöldfelületi mutatókkal rendelkezik, kevés a burkolt felület. A növényállományra jellemző a változatosság, lombhullató és örökzöld fajok egyaránt megtalálhatóak a területen.
A településközponti fejezetben közölt utcákra és közterekre vonatkozó ajánlások itt is
alkalmazandóak.
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KABALÁS
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
TELEPÍTÉS
A kabalási településrészen a telepítés hasonló, csaknem azonos a falusias lakóterületen leírtakkal.
A házak oldalhatáron állnak, így megmarad egy nagy összefüggő udvar vagy kert
a ház mellett, mely lehetőséget nyújt arra,
hogy gépjárművel hátra lehessen jutni a
ház mellett.
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.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület alkalmazása.
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TEREPALAKÍTÁS
A terület síknak mondható. Házunkat a terepre illeszkedve helyezzük el, az esetleges szintkülönbségek során a több szinten való megnyitásra törekedjünk. Ekkor nem kell a terepfelszínt megváltoztatni. A gondosan megtervezett épület jól illeszkedik a tájba, harmonizál vele. Ez esetben a kerttel is egy kedvező kapcsolat jöhet létre.
Nem elfogadható olyan tereprendezés, mely során az új épület teljes egészében terepfeltöltésre kerülne, mert ezáltal feltűnően kiemelkedne a szomszédos épületek közül. Nem
elfogadható az épület földbe vájása, a zavaróan magas rézsűk, valamint támfalak alkalmazása. Mindig komoly problémát tud okozni egy nagymértékű tereprendezés során a
lezúduló csapadék.
Ha a tereprendezés elkerülhetetlenné válik, abban az esetben a terepfelszín megváltoztatására a legjobb megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe az eredeti
terepfelszínen kitermelt földmennyiség rézsűvel való kialakításával. De a szomszédos telkek körzetében sé a telekhatárokon ekkor sem lehet megváltoztatni a kialakult terepadottságokat.

Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú képeinek alkalmazása.
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MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

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

A tető hajlásszöge a hagyományos 20° és 45° 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 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, valamint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal
építésével vagy új tető kialakításával, utcafronti homlokzat megemelésével jár.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé- Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
gesség érdekében.
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TETŐFORMA
A tetőforma megválasztásánál megengedett a tördelt, tetőforma. A legegyszerűbb
nyeregtető vagy sátortető alkalmazása e településrészen nem ajánlatos.
Általában a külső fal vonalának követése mellett jönnek létre a tetőformák kontyolással.
A háztetőkön nem találhatóak kiugró tetőrészek, kiemelt felületek, kutyaólas ablakok,
tornyok.
Az összetett tetők kialakítása során a tetőkinyúlás a hagyományos 30 cm mellett a nagyobb is megengedett. A látszó és rejtett szarufás megoldás mindegyike alkalmazható.
Nem javasolt a tetősíkjának megbontását eredményező tetőablakok kialakítása. A kutyaólas ablakok vagy kiemelések alkalmazása elfogadhatatlan. A tornyocskák, díszítő
tetőidomok használata szintén nem elfogadható.
Lapostetők alkalmazása nem ajánlatos, legalábbis az utcafront irányába ne alakítsunk
ki.

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

AJTÓK, ABLAKOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor- Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt
nác, az új településrészen, Kabaláson ezek a hagyományokat őrző épületek eltűnőben épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon
vannak, ma már nem kívánatosak.
tesszük meg. Kabalási településrészen a modern nyíláskialakítás, a hagyományostól
eltérő a jellemző: jellegzetesek a nagyméretű egyszárnyú ablakok használata. Új ház
építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és azokból ihletet meríteni saját
otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍN)
Javasolt utcafronti kialakítás az összetett modern tetőforma. Az utcafronti homlokzat
tagolását a lábazat, adja.
A településrészen még megmaradt hagyományos utcai oromfalas homlokzatokon még
megjelenik a tornác végénél az íves záródású bejárat nyílása, vagy egy szobaablakokkal
azonos kialakítású ablak.
Az épületek vakoltak. A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás,
melyek a homlokzat anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a meghatározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek
világosak és telítettlenek legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek
tört fehérbe hajlása. Enyhe színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések
során. Síkban tartott vakolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás.
A vakolat felülete sima legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva
és erős vakolattextúrák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször
terméskőből készült, de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, melyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy
hasított kő burkolatú legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mészhomok téglát.
A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkezetek látszó szerkezeti általában festett barna színűek. A rikító színezésű kék, sárga, piros A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokzanem elfogadható.
ton, a hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyiségben alkalmazzuk őket.
Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszerkezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot.
A tetők kerámia cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület esetében is
kerámia tetőcserép fedést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia természetes színe
legyen. Élénk színű színezett cserepek nem alkalmazhatóak. A cserép textúrája is fontos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő épületrészeken
alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés alkalmazása nem
elfogadható.
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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 változtatni rajta.

KERTEK
A településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe a ház homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a
kerti építményünket a növényekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A meglévő
fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások során fokozottan ügyeljünk. Próbáljuk
meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház
méretének növelését éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.
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Újonnan kialakított építési telkeken a
tervezés különösen fontos, az illeszkedő tájépítészeti kialakítása épületenként
változhat., azért a kertet ugyanúgy meg
kell tervezni, akár az épületet. Lehetőség
szerint terveztessük meg kertünket szakemberrel. A kert tervezését az épülettervezéssel egy időben kezdjük meg, hogy az
ideális megoldást megtalálhassuk. Ez által
az épületünk és a kert egy egységes életteret és látványt fog nyújtani számunkra.
Ügyeljünk a túlzsúfoltság elkerülésére.
Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, akkor
kertünkben termesszünk gyümölcsöt és
zöldséget.
Lehetőségeinkhez mérten a garázst célszerű az épületben kialakítani, hogy több
helyünk maradjon a kertnek, valamint új
épület kialakítása ne terhelje a környezetünket. A kertben pergola kialakítható,
melynek anyaga fa vagy favázas legyen.
Könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk, ezzel a tócsák kialakulását megakadályozzuk. A kevésbé használt
részeken alakítsuk ki járófelületünket régi
téglából. A szegélyeket azonos anyagból
alakítsuk ki.

72 | Építészeti útmutató

Változatos magasságú sövényekkel válasszuk le az egyes kerthasználati tereket.
Nem javasolt az örökzöld növények alkalmazása, hiszen azok télen eltakarják az értékes napfényt, ezáltal a fűtésszámlát növelik meg és egész évben takarják a házat, viszont az
épület elé telepített lombhullatók télen beeresztik a napfényt, nyáron védenek a tűző naptól. Jól kapcsolják az utcaképbe az előkertbe telepített alacsony örökzöldekből kialakított
sövények.
A környező táj elemeit, színeit, formáit iktassuk be saját előkertünkbe, utcaképünkbe, de a kortárs építészeti megoldású épületek környezetében a változatos színek és formák is
alkalmazhatóak. A különleges növényeket csak mértékkel alkalmazzunk. Amennyiben keskeny előkertünk van a szűk térhez alkalmazkodva és a nyílászárók figyelembevételével
válasszuk ki a telepítendő növények fajtáját. Hangsúlyozzák az épület függőleges vonalait a keskeny, oszlopos növények. Szükség esetén alkalmazzuk.
Kabaláson a növények fajtájának kiválasztásában a szabadság nagyobb, mint a történelmi településrészen. Javasolt a környező táj és a korábbi tájhasználat növényeinek alkalmazása. Az inváziós növények alkalmazása nem megengedett, mivel ezek kordában tartása nehézségekbe ütközik. Javasolt növények: a dombosabb részeken a termő szőlő
(Vitis vinifera), kislevelű hárs (Tilia cordata), som (Cornus mas), gyümölcsfák. A sík területeken a Hortenzia (Hydrangea macrophylla), az árnyliliom (Hosta sp.) és a puszpáng (Buxus
sempervirens).
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UTCÁK, TEREK
A közterületek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz, utcakeresztmetszethez, jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz. A virágos, zöld
utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek.
Kabaláson mindösszesen egy darab közpark található, de emellett a településszerkezet
sajátságaiból fakadóan létrejöttek olyan kisebb teresedések, amelyek nem sorolhatók
egy fenti kategóriába sem. Ilyenek például az utak kapcsolódásai, szakrális emlékek
környezete, utak találkozásai stb. Ezek rendezése nagyban elősegíti a településkép javítását. Ide lehetőség szerint szárazságtűrő, tájba illő növényeket, illetve az öntözési
lehetőség biztosítását javasoljuk.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A kabalási településrészen egy új játszótér került kiépítésre, ahol több játszótéri eszköz
került telepítésre, melyet a helyi gyerekek előszeretettel látogatnak szüleikkel, hiszen a
legközelebbi játszótér számukra csak Nyírpazonyban volt található, melynek eléréséhez a 4-es főúton áthaladva volt lehetséges.
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GAZDASÁGI ÉS IPARI TERÜLET

Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés.
Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a la- Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság
kosság alapfokú ellátása céljából végezzünk.
által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók.
Az előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására,
A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását ne okozza, a lakóterületi együttélés nor- homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.
máinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos,
bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. problémás tevékenység, ezek megvalósí- A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának
tására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.
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, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakíalacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a tele- tása.
pülés barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát.
A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teTapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasá- szi telephelyünket.
gi létesítmények, ipari területek vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.
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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. alkalmazása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben
az épület, épületrész takarására.
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
A területek beépítetlen jellegének megtartása a cél a már kialakult és értéket képviselő építmények karakterének megóvása mellett. A telekszerkezet és a területhasználat hosszú távú megőrzése a tájkarakter megőrzését szolgálja. A világítás kialakítása során a lefelé világító megoldásokat alkalmazzuk. Építmények elhelyezése nem
ajánlott, a már meglévőknek pedig a folyamatos karbantartás, az ingatlan kaszálása, a
becserjesedés megelőzése szükséges.
A vízelvezető csatornák karbantartására fokozott figyelmet kell biztosítani, a kezelősávot folyamatos kaszálással rendben kell tartani, hogy bármikor járható legyen.
A meglévő erdőterületek „nyugalmának; biztosítása fokozott figyelmet von maga után.
A nyílt puszta látványának megőrzése érdekében kerítés elhelyezése csak a tanyaépületekhez kapcsolódó földrészletek körül ajánlott. A tájkép klímabarát megváltoztatása
agroerdészeti és egyéb korszerű módszerekkel ajánlott. Javasolt fajok: kocsányos tölgy
(Quercus robur), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer campestre).
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JÓ PÉLDÁK:
ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
A jó példák között néhány olyan székelyi példát 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 több évtizeddel ezelőtt épült épületek közül is találunk szép példákat, akár a típusépületek között is. A jól karbantartott, rendezett épület kellemes települési környezetet
eredményezhet.Egy jól kitalált, egységes arculatú épület fontos eleme az utca képének.
Egymással harmonizáló színek és anyagok, igényesen kialakított, nem hivalkodó kerítés jellemzik.
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JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
Az épületek és növényeken túl az utcaképhez ugyanúgy hozzátartoznak a cégérek,
reklámfelületek és hirdetőtáblák. Fontos,
hogy szolgáltatásunkat úgy hirdessük,
hogy az ne legyen a járókelők rosszallásának kiváltása, mindösszesen a figyelemfelhívás legyen a cél olyan tájékoztatóval,
mellyel az utcaképet és településképet
szebbé teszi. Elengedhetetlen. hogy a
megválasztott cégér, cégtábla az épület
jellemzőihez alkalmazkodjon.
Reklámhordozó létesítése csak a szabványok betartása mellett lehetséges, melyek esetében fontos a megfelelő anyaghasználat megválasztása.
Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok
elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó
karbantartása elegendő és szükséges.
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