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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 TISZASZALKAIAK!

  TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!
„Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt”.
   (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Egy település rengeteg szépséget, építészeti stílust és nem utolsó sorban a korok szellemét is magában hordozza. Nehéz megfogalmazni és mondatokba „zárni” és átadni 
mindazt, ami Községünk arculatát különlegessé teszi. 
Hosszú évszázadok alakították a tájat, környezetünket, ami most körülvesz bennünket. A nagy gondolatokat tettek követték, amelyben megingathatatlan hit is beleszőtte 
hálóját, ahogy családok telepedtek le településünkön, és szilárd alapokra építették házaikat. 

Az itt élők mélyről fakadó hagyománytisztelete, és az ebből fakadó vágyuk a fejlődésre formálta és formálja napjainkban Községünket. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítésére és szakmai támogatására lett a Településképi Arculati Kézikönyv megalapozva.
A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyázzanak a helyi értékekre és megismerjék az ősatyák életét. Ez a 
hely, biztos pont mindenki számára. Otthon, ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk általunk, velünk együtt él, formálódik, fejlődik. Ezért 
fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztés. 

A képekkel gazdagított kézikönyv a település bemutatásával, értékeink megismertetésével segítséget nyújt olvasóinak új otthonuk megteremtéséhez, sajátos környezetük 
kialakításához. Széles skálában mutat példákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez. Segítséget nyújt egy olyan megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a 
környezethez, és egységet biztosít az összhangban. Az eltérő stílusú településrészek közötti építészeti egyensúlyt hivatott megteremteni.

Ám, mindezeken felül, legfontosabb feladata az iránymutatás. Iránymutatás a közös otthon, a közös innovatív jövő kialakításához, melyet a közösségért építünk.

Lapos 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 sok-
színűségét adja a változatos utcák, terek, 
épületek sokasága, mint egy zenekarban a 
sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős 
hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egy-
másra tekintet nélkül zenélnek, lehet kü-
lön-külön még szép dallam is, amit játsza-
nak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak 
is lehetnek eltérőek egymástól, más ren-
deltetésűek, de ha nincsenek tekintettel 
egymásra, zavaros, élhetetlen környeze-
tet 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 jel-
legűnek, a céljuk nem a tervezési szabad-
ság 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 bemu-
tatása, a nem diktált, hanem valódi sza-
badság megismertetése.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeménye-
zés kíván lenni, ahogy a település törté-
nete 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, kivitele-
zője és a település egyaránt.

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban 
van környezetével, szomszédjaival, tele-
pülésével. Valódi gyümölcse pedig csak 
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 
egymást megismerik, szeretik és béké-
ben élnek egymással. Igaz ez az emberi 
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített 
környezetünkig.

Bevezetés | 5



TISZASZALKA BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

A XVIII. század végén a Szabolcs megye településeit kettősség jellemezte. A középső és keleti részen közepes nagyságú vagy aprófalvas kishatárú, míg a nyugati részen nagy 
kiterjedésű határral rendelkező halmazos települések voltak döntően. 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 településszerkezetűek voltak. Az utifaluk jellemzője az orsószerűen kiszélesedő főutca, mely orsóban a templom állt. A kiszé-
lesedett utca két oldalán szalagtelkek álltak. A halmazos települések közös alapvető jellemzője, hogy a halmazosodás idején még hiányzott az utca. Tehát ez a telkek olyan cso-
portosulása volt ahol nem volt előre tervezett utca. A térbeli, elrendeződést a terepviszonyok, a belvízrendszer, a klíma, az építőanyagok továbbá a központi funkciók telepítése 
határozta meg.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Vásárosnaményi Járásban a Nyírség kistáj kelet-északkeleti részén a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 75 km-re, a járás székhelytől, 
Vásárosnaménytól 14 km-re, északra található Tiszaszalka. A község sík terepen fekszik. Megközelítése legkönnyebben a 41-es-es főútról letérve a 4113 számú közlekedési 
útról lehetséges.
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A település neve a Szalóka személynévből ered. 1289-ben még terra, de 1331-ben már 
falu, ahol már kápolna volt található, melyből fából készült és a Mindenszentek tiszte-
letére épült meg. 1374-ben kőből készült templomja van a településnek. A Gut-Keled 
család nemzetiség birtoka volt, majd később A XIV. században a Szálkai vagy Szalóka 
család birtoka. 1369-ben Erzsébet királyné birtoka, aki Kerecsényi Barnabástól és 
Konak Istvántól kapta. 1387-ben Kállay László két fia, Ubul és Mihály Vidtelkével (Ma 
Tiszavid) közös határát megjáratta. A XV-XVI században a Butykai család birtokolt, akik 
a Gut-Keled családból származtak. 1567-ben a tatárok feldúlják a települést, többeket 
elhurcoltak. 1580-ban a Büdi, Melith és Rádi családok voltak a földesurai, majd 1648-
tól a Nyáry, a Becsky, a Péchy és a Dessewffy, 1652-től pedig a Lónyay családok. 1595-
re virágzó református anyagyülekezet lett a faluban. 1764-ben kezdődik a református 
egyház anyakönyve vezetése. 1848-ban a fiatalság felesküdött a X. honvédzászlóaljba. 
1849-ben 558 lakosú volt a község. Az 1855-ös és 1872-es kolerajárvány a települést 
is érintette. 1881-től postaállomással rendelkező település Tiszaszalka. 1895-ben új 
körjegyzőség kezdte meg működését a községben. A I. világháborúban csaknem 200 
ember ment harcolni, közülük 37-en életüket vesztették a fronton. 1925-ben megala-
kult a római katolikus egyház. A II. világháborúban is sokan estek el a helyiek közül, kik-
nek emlékére a főtéren emlékmű áll.



A Művelődési Ház helyén 1935-ben a Szociális 
Misszió Társulat egy apácarendet telepített a 
Horthy kastélyba. Ekkor indult meg a katolikus 
vallás terjedése Tiszaszalkán.
A falu határában volt Bag, amely 1278-ban 
tűnt fel, de 1298-ban már puszta. A község 
körül több tanya is kialakult egymástól eltérő 
időben, köztük a legjelentősebb a Bag-tanya, 
Laposhad, Kis tanya, Homok tanya, Lucska 
szeg, Újtanya.

A település az ősi vármegye közepén helyez-
kedett el, melynek létrejöttéhez egy legenda 
fűződik, mely szerint az ősi honfoglaló ma-
gyarok egy csapata tábort keresett a Tisza 
vonala mentén. Egy a vizektől, vadaktól vé-
dett, az ívelt folyókanyartól óvott magaslaton 
találtak ilyet. Sátort vertek, és halászni kezd-
tek, de az étkezést halszálkák lassították, így 
a szálkás vacsorára utalva „Szálká”-nak ne-
vezték maguk között a területet.

Tiszaszalka lakóinak száma 2016-ban a sta-
tisztikai adatok alapján 874 fő volt, ami az 
előző évekhez képest stagnáló népességet 
mutat. Az óvodai nevelés, az egészségügyi 
ellátás szervezett. Az iskolai ellátottság meg-
oldott.

A központi belterület fő utcái a Bajcsy-Zsi-
linszky és a Petőfi Sándor utca. Ezekből az ut-
cákból nyílnak a kiszolgáló utcák, ahol a hosz-
szúkás telkeken az épületek oldalhatáron álló, 
a telekhatárral egy vonalban indulnak.
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A következőkben bemutatunk egy válo-
gatást azon épületekről, melyek sajátos 
értéküknél fogva Tiszaszalka identitását 
erősítik. A település egyes részeire vo-
natkozó 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 a telepü-
lés karakterének megőrzését, és tovább 
formálják, mint ahogy ezt a nem rég kivi-
telezett új épületek is teszik.

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 em-
berléptékű, barátságos ma is. A jövőben 
a településen az átépülés mellett a (lakó) 
épületek felújítása lesz a jellemző, beleért-
ve a kerítés, a belső udvar (kert) átépítését 
is.  Az építési munkákkal, a felújításokkal 
a településkép kedvező alakítását lehet 
elősegíteni. Ehhez (is) ad építészeti ajánlá-
sokat a kézikönyv az építtetőknek, a tele-
pülésképért tenni akaró lakosságnak.

8 | Tiszaszalka bemutatása



3
ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti ér-
tékek, településképi jellemzők

A településnek országos védettségű műemléke nem található, de a református temp-
lom egyedi kialaktásával helyi védelem alatt áll.

Református templom

A templom hajdan római katolikus volt, valószínűleg a XV. században épült. A későbbi 
díszes, kívülről fehérre meszelt, s belül boltíves templom 1913-ban a hívek adakozásá-
ból épült fel. A természeti csapások, az idő múlása nem tűnt el nyomtalanul, így a temp-
lom is igen jelentősen leromlott. A 2001. tavaszi árvíz után állapota tovább romlott. 
Év végén új templomot kezdtek építtetni a település lakói. Bánlaki Zsolt építész tervei 
alapján a régi épületből csak a torony maradt meg. A templom három részre tagolódik, 
elöl van a torony, aztán következik a klasszikus egyhajós formát követő vászon sátor-
tető, mely a templom középső része, oldalról teljesen nyitott, csak pár oszlop takarja. A 
templom végén van a miseterem, a templom utolsó része.
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További örökségeink

Római katolikus templom

Az I. világháború után a falu ura Horthy Gyula királyi huszárhadnagy, Bereg és Ung vár-
megyék főispánja és felesége Bay Ida volt. A mai Művelődési Ház épületében (Horthy-
kastély) volt az udvarházuk. A családfő korai tragikus 1922-es halála után 1925-ben 
a Szociális Misszió Társulat, Mercédesz nővér vezetésével egy apácarendet telepített 
a Horthy udvarházba. Az apácák karitatív munkát végeztek, óvodát működtettek. Az 
apácarend a mai napközi épület helyén lévő épületben misézett, 1928-tól kápolnaként 
használták. A mai katolikus templom 1936. május 14-én épült. A település lakosainak 
többsége református, a katolikus hívők száma 280 fő körül van. A templomnak kis ha-
ranglábja van. Az épület előtt feszület, az oldalában Szűz-Mária szobor.

További örökségeink

Horthy-kúria

Horthy Gyula főispán otthona volt a I. világháború után. Később apácarend működött 
benne, ma Művelődési Házként működik.

Váci Mihály mellszobra

Váci Mihály az 1960-as években járt Ti-
szaszalkán, és ott annyira megszerették, 
mintha a faluban született volna. Minden 
évben megrendezik a Váci Mihály Emlék-
napokat. 1984-ben a művelődési központ 
udvarán avatták fel Váci Mihály mellszob-
rát, Sebestyén Sándor alkotását.  



I. és II. világháborús emlékmű

A község főterén került felállításra az I. és II. világháborús emlékmű, melyen a hősi ha-
lottak névsora szerepel. A településen minden évben koszorúzással emlékeznek meg 
áldozatul esett őseikről.

Weiss udvarház

Ravatalozó
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4

Tiszaszalka településképi arculatának vizsgálatakor négy eltérő karakterű településrészt hatá-
roztunk meg. A település belterületén két eltérő karakterű településrész: a településközpont és a 
kertvárosias, illetve falusias jellegű lakóövezetek, amik a központot veszik körül. A település külte-
rületén, elsősorban Vásárosnamény felé, a bevezető úttól távolabb találhatóak az ipari, gazdasági 
létesítmények, melyek eltérő karakterrel rendelkeznek, és eltérő ajánlásokat kívánnak meg. A ne-
gyedik kategóriába a beépítésre nem szánt területek kerültek.



TELEPÜLÉSKÖZPONT
A településközponti vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint 
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró ha-
tással a lakófunkcióra.

A község szabálytalan alaprajzú, egyutcás utifaluból kinövő település, az „ősi falu 
vált magává a település központjává. A Petőfi és az Bajcsy Zsilinszky utca egy része 
a református templomig vált a maga orsós terével a település „szívévé”. Itt jellemzően 
igazgatási, oktatási és egyházi épületek fordulnak elő, melyek általában előkert nélküli 
szabadonálló épületek. A településrészen található lakó épületek általában oldalhatá-
ron álló kialakítási módban helyezkednek el sorban egymás után előkertes kialakítás-
sal, többségükben magastetős tetőkialakítással, de találkozni lehet itt lapostetős panel 
épülettel is, többszintes kialakítással. Általánosságban mégis csak a földszintes lakó-
épületek dominálnak.

A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért 
az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, 
az arányos illeszkedés az elvárás Külön oda kell figyelni az épületek utólagos hőszige-
telésekor az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere is 
illeszkedjen a környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is gondolni kell.

A nagy – telkes közintézményeknél a szabadon álló épület elhelyezés a jellemző. Ez 
esetben az utcaképi megjelenés magastetővel javasolt. A tető gerincvonala a kialakult 
beépítéshez igazodjon. Nem lehet egyértelműen állást foglalni az utcával párhuzamos, 
vagy merőleges tető kialakítása mellett. Fontos, hogy megjelenése az utcaképhez iga-
zodva, de ne hivalkodva alakítsa, fejlessze a belső településképet. Ez megjelenhet eltolt 
tetősíkkal is.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos 
épületek figyelembevétele mellett szükséges 
a magasság és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat ki-
alakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlok-
zat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását 
kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti 
egyensúlyra kell törekedni
- a hagyományos részletformák (pl. tornác) a 
modern épületeknél alkalmazhatók

Itt középületi szolgáltató funkciójú épü-
letek esetén az utcával párhuzamos nye-
regtető általában kedvezőbb beépítést 
tesz lehetővé. Ettől eltérni csak nem túl 
szélestelek esetén indokolt. 

A településrészen a lakóépületek is vál-
tozó épület elhelyezést és telepítést igé-
nyelhetnek. Teljes egységet nem lehet 
elvárni. Gondolni kell még a fő (lakó) funk-
ciót kiegészítő épületek elhelyezésére is. 
Fontos, hogy ezek a településképbe ne 
jelenjenek meg közvetlenül, alapvetően a 
főépület mögé, annak szerves folytatása-
ként valósuljanak meg. Ez egyben kedvező 
telekhasználatot is biztosít. A telek főépü-
lete mellett a kerítés az, mely látványában 
is utcakép formázó.

Az utcai kerítésnél érdemes a környezet 
szép példáit elemezni, formai szerkezeti 
megoldásait újragondolva szép, illeszke-
dő kerítést építeni. A teljesen tömör utcai 
kerítés kerülendő. A nyitottabb, részben 
átlátható kerítés átengedi a tekintetet és a 
napfényt, látni hagyja a főépületet is.

A településközpont településrészt telepü-
léskép szempontjából meghatározó terü-
letként javasolt kezelni.



FALUSIAS ÉS KERTVÁ-
ROSIAS LAKÓTERÜLET
A településközpontot körbe ölelve alakult 
ki. Az itt található csekély mennyiségű 
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. Eköz-
ben egyéb típustervek is megvalósultak. 
A településképet formálják a bővítések is. 
A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő 
lakóépületek felújításával lehet számolni.

Az épületek homlokzatképzésének, szín-
használatának, anyaghasználatának kivá-
lasztása során törekedjünk a községben 
már meglévő hasonló épületek építészeti 
jegyeinek hasonlítására. Csak akkor jöhet 
létre egységes utcakép, egyeséges tele-
püléskép, ha az épületek, melyek szom-
szédosok egymással hasonlóságot mu-
tatnak. Az épület megtervezése mellett 
még fontos, hogy azt a telken belül hová 
és hogyan, milyen beépítési mód szerint 
helyezzük el. Fordítsunk kellő figyelmet a 
nyílászárókra és tetőfedésekre, tetőfor-
mákra is.

A településrészen utcánként, utcasza-
kaszonként változó a tetők kialakítása. A 
legrégebbi épületek során a nyeregtetős 
(vagy csonka kontyolt nyeregtetős) tető-
forma figyelhető meg.
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A tetők hajlásszöge általános esetben 30-
45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a 
szomszéd épületét, akár a tetőtér kialakí-
tása is megtörténhet gazdaságos kiala-
kítással, persze a konty vagy sátortetős 
épületek esetében ez nem releváns. Az 
épületek általában földszintes kialakítá-
suk, egy-egy többszintes előfordul. 

A falusias lakóterületnél alapvetően gaz-
dag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik 
a pihenő terület kialakítására. A növények 
alkalmazása során természetes és haté-
kony eszközzel tudunk hangulatteremtő 
díszítést készíteni telkünkre.

A kertvárosiasodás együtt jár a gazdag 
zöldfelület és pihenő terület kialakításá-
val. A növények egyrészt hangulatterem-
tő, díszítőelemek, másrészt hatékony, 
természetes eszközei az energiatudatos 
életmódnak, mivel – árnyékolnak.

Az épületek jellemzően a telek oldalha-
tárán állnak. A központban szorosabban, 
zártabban helyezkednek el egymáshoz 
képest, a központtól távolodva a beépítés 
egyre szellősebbé válik. A telkek mérete 
változatos képet mutat, alakja alapvetően 
hosszúkás, szalagszerű. 

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a magasság 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
- a hagyományos részletformák (pl. tornác) a modern épületeknél alkalmazhatók



GAZDASÁGI TERÜLET
A területek külterületen fekszenek a településtől jól elkülönül-
ten.

A település ipari, gazdasági zónái alapvetően a település pere-
mén, leginkább a lakóterületektől keleti irányban helyezkednek 
el. A Vásárosnamény felé vezető út mentén több mezőgazda-
sági és állattartó üzem működik. Tekintettel arra, hogy az ipari 
területek többsége településképi szempontból jól látható, ese-
tenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek 
településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejleszté-
sük településképi koordinálása.

A gazdasági területek önálló belső településképi jellemzőkkel 
rendelkeznek. Elsősorban alacsony hajlású, nagy fesztávú ipa-
ri 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 mezőgazda-
sági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól. A lakó funk-
ciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez 
szükséges épületek a lakó funkció mögött legyen kialakítva. Kerí-
tések kialakítása során a tömör falszerű kerítés kiépítése nem ja-
vasolt.

Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati ki-
alakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának 
megválasztásáram tetőszerkezetének hajlásszögére. Önálló gazda-
sági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben része-
síteni.
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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, álta-
lános mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken 
kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialaku-
lásában 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 KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI
TISZASZALKA TELEPÜLÉSEN

Szántók: Tiszaszalka település külterületén a mezőgaz-
dasági jelleg az uralkodó. Az éghajlat a nem túl víz- és hő-
igényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény 
a búza, a kukorica. Ma a külterület döntő részét, foglalják 
el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőuta-
kon jól megközelíthetők. A szántóterületek a határban 
összefüggő felületként jelennek 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. 22 %-át teszik ki. 

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes 
nyár, enyves éger, magas kőris) ültetvények jellemzik. Az 
erdők a település 3 %-át borítják. 

Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi 
években az alacsony felvásárlási árak miatt csökkent. 
Az alma- és meggytermesztés jellemző a településre. A 
gyümölcsösök nagy része a külterületen található, körül-
belül a külterület 3 %-a. A zártkerti területeken korábban 
elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma 
részben gyümölcsösként, részben szántóként hasznosí-
tott parcellák tarkítanak, de jelentős a parlagon hagyott 
területek aránya. 
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Tiszavirágzás

Sajátos különlegesség a tiszavirág. A tiszavirág-lárva a vízben, az agyagba fúrt lyukak-
ban fejlődik, szerves hulladékkal táplálkozik. A rajzás minden évben június 15-e és 22 
- e között történik. Ilyenkor az 1-2 napig tartó, de csak néhány órát élő tiszavirág olyan 
tömegben jelenik meg, hogy sűrű tőle a levegő. A kifejlett tiszavirág e rövid élete során 
nem táplálkozik, ennek egyetlen feladata a fajfenntartás.



A Tisza ártere a Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.

A terület természetvédelmi célkitűzése a jelölő élőhelyek területcsökkenésének megál-
lítása és állapotuk javítása a gyepgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és vízgazdál-
kodáshoz köthető intézkedések révén. 

Az állományok nagy része puhafás ültetvény, idegenhonos és hazai fajok is jellemzőek, 
vannak spontán vetényült puhafások is. Értékesek a keményfás állományok Tiszaszal-
ka külterületén.

A település közigazgatási területét érinti a Vámosatya - Csaroda  és a Lónya - Tisza-
szalka elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek, valamint a Szat-
már-Bereg Különleges Madárvédelmi Terület.

A kiemelt jelentőségű terület kiemelt növényei Tiszaszalkára vetítve:
- Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)
- Keskeny kőris (Fraxinus angustifolia)
- Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Eszmei értéke 5 000 Ft

A kiemelt jelentőségű terület kiemelt védett állatai Tiszaszalkára vetítve:
- Harántfogú törpecsiga vagy balogcsiga (Vertigo angustior)
- Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) Eszmei értéke:100 000 Ft.
- Zöld levelibéka (Hyla arborea) Eszmei értéke 10 000 Ft
- Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Eszmei értéke 50 000 Ft, 2017 Év emlőse

1.  Mogyorós pele, (2017 Év emlőse)
2. Közönséges gyertyán
3. Keskeny kőris
4. Lápi szitakötő
5. Kisfészkű aszat
6. Zöld levelibéka
7. Harántfogú törpecsiga

2.

1.

3.

4. 5. 6. 7.
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AJÁNLÁSOK:
a településkép minőségi formálására vo-
natkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, 
nem lehet egy mondatban válaszolni. Ne-
ves 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 bi-
zonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik 
a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét sze-
retjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemu-
tatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki 
gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÜLÉS-
KÖZPONT
TELEPÍTÉS

A településrészen oldalhatáron álló, me-
rőleges elhelyezkedésűek a családi házak 
az utcafronthoz viszonyítva. A kötelező-
en előírt és kialakult előkerti előírásoktól 
eltérni nem javasolt. A családi házak ol-
dalhatáron állnak, az épület mögött ki-
alakítható a növényzettel határolt védett 
kert. A lakóházak tervezésénél az előkert 
mértékétől eltéri nem engedélyezett. Ne 
kerüljön hosszabb telek esetén az előkert 
megnövelésével lakóépület.

5

TEREPALAKÍTÁS

Az ingatlanok beépítésénél a csaknem tel-
jesen sík terület kialakítása a cél, legalább 
a családi ház közelében. A kertek vonatko-
zásában a terep lejtés kismértékben meg-
engedett.

A tereprendezésnél célszerű figyelembe 
venni az utcafronti terepszintet, valamint 
kerülni kell a szomszéd irányába történő 
túlzott terep feltöltést és földelszállítást.
Mindig végezzünk rétegenként tömörí-
tést, hogy elérjük a megfelelő tömörséget.
Ha már szükség van rá, akkor törekedjünk 
a lépcsőzetes kialakításra, támfalakot ne 
alakítsunk ki.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.

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



MAGASSÁG

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

TETŐHAJLÁSSZÖG

Tiszaszalkán a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos.

A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel 
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. A településközpont utcaképébe a túl ala-
csony vagy a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek nem illenek bele, a lapostetők 
nem illenek bele.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-
gesség érdekében. 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. A kialakult nyeregtetős házakból álló utcaképbe 
új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédok-
hoz hasonló nyeregtetős tetőformájú családi ház.

TORNÁCOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor-
nác. Ékes példái csekély mennyiségben Tiszaszalka településen is jól megfigyelhetőek. 
Ezek az átmeneti- „külsőbelső” terek készülhetnek az épület anyagából, de akár fából 
is. A településközpontban korábban a lakóépületeken volt jellemző mely ma már eltűnő-
ben van. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a 
település egységes arculatát és identitását. Új épület újraértelmezett tornáccal (fedett 
terasszal) történő kialakításával tovább vihetjük e hagyományt a településen.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héja-
zat színének kiválasztása során az élénk színek alkalmazása 
nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös cserépfedés) 
válasszuk.

SZÍNEK

Visszafogott illeszkedés, hasonló szín- és anyaghasználat,  nem 
túl változatos, hagyományos színekkel készült épületek jellem-
zik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, világos színű hom-
lokzatok)

Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illesz-
kedő anyaghasználat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, 
a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadha-
tóak.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)



AJTÓK, ABLAKOK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt 
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük 
ezt. A két belterületi megkülönböztetett településkarakter nyílászáróiban is eltérő ké-
pet mutat, mely sajátosság megőrzése a településen élők feladata is. A hagyományos 
nyíláskialakítás az átépülő, lakóterületi településrészen jól megfigyelhető: kétszárnyú, 
jellegzetesen két vagy három osztású ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kiala-
kítással.

A településközpont településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő abla-
kokat figyelhetünk meg(a múlt értékeiként is). Középületeinken a funkcióhoz igazodó 
méretű és formájú ablakokat is találhatunk. Az ablakok keretezése mindig is hangsú-
lyos eleme volt a homlokzatoknak. Közegészségügyi, oktatási és szolgáltató funkciójú 
épületek estén a hosszított nyílászárók modern megfogalmazásban is visszaidézhetők.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaró-
an hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott vakolatszín – mint például 
a ezen a többfunkciós épületen alkalmazott színhasználat és a földszinti rész téglabur-
kolata – nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. A kiegészítő 
teraszok árnyékolnak és egyedi megjelenést biztosítanak az épületnek.

A múlt örökségét őrző épület egységességét a vörös cserép, a fehér vakolat, a pácolt 
barna faszerkezetek adják. Ezen anyagok használata a mai kortárs épületeken is java-
solható az arányos illeszkedés betartásával.

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



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. 

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

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől egyig 
aktívan
alakítják a végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent egyforma igé-
nyességgel, odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki. A színek használata, ezek 
összképének gondos kialakítása odafigyelést igényel. Kerítések esetén is létezik örök-
ség. Hagyományosan alkalmazott anyagok formák itt is fellelhetők, mint a piactömb 
kerítésén. A bejárat hangsúlyozása is illik az épület korához, megjelenéséhez.

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 
ingatlantól.

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.
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A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól.

Térfalat képez, mely lehet kivételesen tömör, és ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható is. A településen vannak olyan anyagok vagy formák, amelyek 
rendszeresen visszatérnek. A településközpont települési részeken jellemzően tégla pillérek között ritkított fa deszkázatos, fémhálós kerítéssekket találhatunk, így jól látszódik 
az előkert és az épület homlokzat teljessége. A zöld kerítés is ajánlott, melyet a kertkapu tesz igazán látványossá.

A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk helyi 
hagyományos díszítőmintákat.



KERTEK
Településünknek és épületeinknek egy-
aránt illeniük kell abba a környezetbe, 
amelyet az adott helyen az ember és a 
természet közösen formált. A település-
központ településrészben a környezetbe 
illesztés során a hagyományos település-
kép megőrzése az elsődleges cél. Az épü-
leteket csak részlegesen takarjuk, árnyé-
koló fákat a déli kitettségű falak közelében 
ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cser-
jék helyének megválasztásakor vegyük 
figyelembe a ház homlokzati kialakítását, 
nyílászáróinak elhelyezését. A kerti épít-
ményeket takarjuk, hogy az épület jobban 
érvényesüljön. A meglévő épületek bővíté-
se, felújítása során fokozottan ügyeljünk a 
már meglévő fásszárú növényzet meg-
óvására.

A ház méreteinek érzetét a környező nö-
vényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk 
szerint magas növényzettel csökkent-
hetjük, alacsony növényekkel növelhetjük 
a ház méretének érzetét. A kert épített 
környezet része, közvetlen életterünk sza-
badtérre kiterjesztett közege, amely akkor 
tölti be szerepét, ha harmonikus egységet 
képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. 
A kertalakítás során az épület és a kert 
stílusa, hangulata harmóniában legyen. 
Elsődleges az épület stílusához, üzeneté-
hez, közvetített érzetéhez illeszkedő kert-
építészeti megoldásokat alkalmazzunk.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb ré-
sze az elő,- illetve oldalkert lehet, amely 
ilyen tekintetben nem csak védelmi, ha-
nem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gon-
dozott előkerttel hozzájárulunk utcánk, 
településünk szép arculatához.

Érdemes olyan fajokat telepíteni, 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 visz-
szafogott, semleges színeket válasszuk. Mindig apró burkolatrészletet kell ter-
vezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek szegélyéig.

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozá-
sához. 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 közterületen, majd azok folyamatos gondozása.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A településnek, településrésznek azon találkozási pontjai ahol a természethez 
kapcsoldóva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a 
közösségi szabadterek. Megjelenésük fokozotta fontos, mivel ezeken a helyeken hosz-
szabban 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 ár-
nyékolásukkal.

A református templom előtt látható egy kisebb park a szökőkúttal.

Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során 
vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondos-
kodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőku-
tak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.



AJÁNLÁSOK: FALUSIAS ÉS
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

TELEPÍTÉS

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 az esetben az utcai homlokzattól hátrébb cél-
szerű húzott keresztirányú épületrész kialakítása. Ez meglévő épületek bővítésénél is 
alkalmazható. Vigyázzunk, hogy a keresztirányú bővítés ne legyen nagyobb a fő tö-
megnél.

A környező épületek beépítése mellett rendezett utcakép. Javasolt a telek utcafronti részével párhuzamos vagy merőleges kialakítás.
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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 terep-
feltöltésre 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 megvál-
toztatására a legjobb megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe az 
eredeti terepfelszínen kitermelt földmennyiség rézsűvel való kialakításával. De a szom-
szédos telkek körzetében és a telekhatárokon ekkor sem lehet megváltoztatni a kiala-
kult terepadottságokat.

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 épületrészek-
nek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagasság-
hoz (6-8 méter). Amennyiben tetőtér beépítésre kerül sor vagy kerül betervezésre, eb-
ben 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 egysé-
gesség érdekében.

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.



TETŐFORMA

A tetőforma ne legyen túlságosan tördelt, benne ne legyenek ugrások. A legegyszerűbb 
a nyeregtető alkalmazása, akár csonka konty kialakítással is. A nyeregtető (vagy cson-
ka 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 lehetsé-
ges. 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 ku-
tyaólas ablakok vagy kiemelések alkalmazása elfogadhatatlan. A tornyocskák, díszítő 
tetőidomok használata szintén nem elfogadható.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A tető hajlásszöge a hagyományos 30° 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 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.

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

Csak úgy, mint a településközpontban, itt is a visszafogott illeszkedés, hasonló színek 
jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl változatos, hagyományostól eltérő színek-
kel készült épületekkel alig találkozni. Általánosságban felhasznált anyagok a vörös 
cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes vagy szürke horganyzott acél bádogos 
szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók, illetve azok árnyékolókkal való ellá-
tása.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok 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.

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.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)



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 épü-
let kialakítása, anyaghasználata, építé-
szeti megoldásai, a homlokzat tagolása 
és a színvilága.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

A lakóterületi településrészen változatos anyaghasználattal találkozunk: a terméskő 
tartóoszloptól kezdve a tégláig, a legtöbb esetben fa ill. fém – igényes kovácsoltvas – 
köztes elemekkel vegyítve. Jó példái annak, hogy a hagyományos mellett megférnek a 
modern anyagok, kialakítások is. A kerítések kialakítása során használható lakóépüle-
teknél is alkalmazott anyagok, színek, ezzel így még inkább harmonikusabb, egysége-
sebb hatást érhetünk el. A kerítéskapu kialakításakor hangsúlyozható a belépés helye, 
de kerülni javasolt a túlzottan hivalkodó bejárat kialakítása.

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.

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.
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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.



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 elkerül-
jük a tócsák kialakulását, és könnyebben 
életben tartjuk növényeinket. A kevésbé 
használt részben dekoratív, régi téglából 
járófelületet. 

A szegélyeket azonos anyagból alakíthat-
juk 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 mel-
lett 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, 
melyeket a gelénesiek gyakran alakítják, 
gondozzák saját belátásuk szerint. Egyé-
ni megoldások során ügyeljünk arra, hogy 
azok illeszkedjenek, egységet alkossanak 
a már meglévő előkertekkel és a szomszé-
dok utcakertjével. Kerüljük a szemmagas-
ságban takaró növények alkalmazását, 
legfőképpen a kereszteződésekben, utób-
binál a gépkocsiban ülők szabadkilátást 
se akadályozzuk növényekkel. Telepítsünk 
max. 50-80 cm magasságokig növő cser-
jéket.

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 leg-
látványosabb eleme is. A belterület fontos 
településképi elemei a nyílt árkok. Az újon-
nan kialakulandó részeknél célszerű, hogy 
azok képesek legyenek a lehulló csapadé-
kot megtartani esőkertek segítségével, 
továbbá esztétikus látványt nyújtsanak. 
Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hi-
dak a település karakteres elemei. Egysé-
ges kialakításuk fontos.
Javasolt több növény alkalmazása a köz-
területeken, tájépítész alkalmazása el-
engedhetetlen az utcák fásításához. 



KÖZTEREK, KÖZPARKOK, 
KÖZKERTEK
A település azon találkozási pontjai ahol a 
természethez kapcsolódva, szabadban él-
hetjük meg a helyi közösséghez való hova-
tartozásunkat, a közösségi szabadterek. 
Megjelenésük fokozottan fontos, mivel 
ezeken a helyeken hosszabban tartózko-
dunk, ezért ezek a teresedések tervezését 
szakemberek végzik. A nem megfelelő-
en kialakított tér használata a környezet 
gyors romlásához vezet. Egy-egy tér ki-
alakításánál fontos felmérni a használók 
várható szokásait, számukat, a használni 
kívánt időszakot és jellegét. A tevékeny-
ségekhez és a közlekedéshez megfelelő 
számú és minőségű tereket szükséges 
biztosítani.  A növényfajok megválasztása 
és ültetése során azok térigényét is figye-
lembe kell venni.

Tiszaszalkán nem található kiemelke-
dő közpark, de a szerényebb teresedései 
impozáns kialakításúak. Gondozott köz-
temetővel, virágos utcákkal rendelkezik a 
község.
Megfelelő mennyiségú teret szükséges 
biztosítani. A növények megválasztása 
során vegyük figyelembe térigényüket.  
A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is 
gondoskodjunk. A növények árnyékot ad-
nak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, 
szökőkutak biztosítanak megfelelő mi-
nőségű és tereket.
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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 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 épü-
letrész 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.

Tiszaszalka település gazdasági területein és tanyáin elsősorban nyeregtetős tető-
forma alkalmazása a jó megoldás, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) 
szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan kialakított épülettel a hagyomány is tovább 
vihető. A túlságosan tördelt vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik 
a tájképbe.

A külterületeken, a telken található gazdasági, szociális és lakóépületek 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 külterületi tájba. A külterületeken kiemelkedően fontos a szél-
védelem, 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. 

Tiszaszalka település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szán-
tóterületként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlá-
sok 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, talajtömörö-
déshez, a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által 
a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződéséhez vezethet. 
- Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj eró-
zió és defláció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj 
szervesanyag tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajeró-
zió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények 
alapján elmondható, hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csök-
kenéséhez. 
- A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdeke-
ket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási formák részesíten-
dők előnyben. A mezőgazdasági szennyező források mennyiségét csökkentve hozzájá-
rulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához. 
- A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, 
a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni. 
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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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6
JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Az előkertekben lévő növények  egyrészt hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt ha-
tékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!

A nyílászárók szépen és igényesen vannak felújítva, a keret színe harmonizál az épület 
homlokzatán megjelenő díszítőelemekkel. A tető cserépfedése és az eresz kialakítása 
színében és anyagában is illeszkedik az épület többi részéhez.



Parókia
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Faluház
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A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek gazdagítják épülete-
inket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, 
vagy tetőcsatlakozás, párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is fel-
fogható. Az apró részletek határozzák meg egy épület végső karakterét, ezért figyel-
jünk oda a kivitelezés során mit és hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből 
a világ számára
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7
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 tájékozta-
tó táblák a település arculatának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, 
fafaragott oszlopokon álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák 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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Nemzeti Média- ós Hírköztési Hatóság
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Üryiratszám:
Tárry:

Elektronikus levéIcím:
Ügyiratszámuk:
ügyintézőiük:

TiszaszaIka Község Polgármestere

TlszAszALl{A
Bajcsy Zs. u.2.

4831,

cD/2o6L5-2/2oL1 ,

Tiszaszalka község településképi
arculati kézikönyv és településképi
rendelet készítése
debrecen@nmhh.hu
v/462-4/2oL7.
Dudás Ede mb. főépítész

Tisztelt Pol$ármester Ur!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság), mint a tárgy

szerinti településképi arculati kézikönyv elkészítésébe bevont államigazgatási szerv az

alábbi tájékoztatást adja a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló
követelményekről.

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírkÖzlésről szóló

2oo3. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése szerinI: ,,A telepütés tervezésénél, rendezésé-

né!, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, e§yéb építmények és más létesít-

mények me§vatósításánál, felújításánál - a külön jo§szabályban me§határozott módon -
biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetősé€ét."

Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban közterületen, meglévő elektronikus hír-

közlési építmények közös eszközhasználatával vagy más íizikai infrastruktúra elemeinek
vagy más hálőzalüzemeltető meglévő íizikai infrastruktúráiának felhasználásával kell

elhélyezni, úgy, hogy a lehetó legkisebb mértékben érintsen egyéb nem kÖztulajdonban

lévő ingatlant,

40l5tJer]rPrPn,HátvnnL.r.4J.i.€VriIim4ú01 t]fhrÉíe|.Pí23l},,lelt,tol: (r]ó5r] 52'122'Fa7.{+:i652}4l78§l'F-rái] rrrinfdnmih.hl



A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szőlő 2012. évi CLIX.
tÖrvény 31. § (1) bekezdése alapján ,,A település tervezésénél, rendezésénél, utak és
közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények me§va-
lósításánál, felújításánál biztosítani kell a postai szol§áltató helyek, felvéteti pontok és
kézbesítési pontok, valamint az e§yetemes postai szol§áltatás te/jesítését lehetővé tevő
e gyé b eszközö k... ... e l h e ly ezésé n e k l e h etősé §ét. "

Az elhelyezés területéta 253/t997. (Xll. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabá_
lyozza, további műszaki iránymutatást az MSZ7487 számú szabvány ad, míg az elhelye-
zés engedélyezésének feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és
az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló
14/2OI3. (lX. 25.) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy folyamatban van a ,,Digitális Nemzet Fejlesztési Pro§-
ram" megvalósítása - szélessávú internet elérés biztosítása - melyhez kapcsolódó beru-
házások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési
eszközök készítését, módosításait is.

A Hatósága fenti adatszolgáltatását a374/2OI2. (X|.8.) Korm. rendelet 43/^ § (3) be-
kezdése alapján teljesítette, és kéri, hogy a 43/^ § (6) bekezdés b) és c) pontjaiban fog-
laltak szerint a kézikőnyvet és a településképi rendeletet véleményezés céljából Hatóság
részér e szíveskedjen m egkü lden i i ktatószá m u n k fe ltü ntetéséve l.

D e b r e c e n, 2OI7,július 13.

Ném
hatósági
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