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Tisztelt Debreceniek! 
Tisztelt Érdeklődők! 
 
 
Debrecen évszázados hagyományai és állandóan változó, fejlődő jelene jelet hagynak épületein is. Ez a 
kettősség adja azt a debreceniséget, amelyet irodalmi és képzőművészeti alkotások mellett a városkép 
is őriz. Az arculati kézikönyv ennek a folyton változó, a tradíciót tiszteletben tartó, de újat is kereső 
szándéknak ad támpontokat.   
 
Úgy gondolom, hogy Debrecen város Településképi Arculati Kézikönyve hiánypótló dokumentum, és 
egyben lenyomat városunkról. Értékeink védelme eddig is kiemelt fontossággal bírt számunkra, 
azonban ilyen típusú mindenki számára érthető formában elkészült szakmai összegzés és ajánlás mind 
a mai napig nem született. Természetesen az arculati kézikönyv nem lehet teljes, nem lehet befejezett, 
hiszen egy város folyamatosan fejlődik, gyarapszik, értékekkel gazdagodik. Ezen értékek közvetlen is 
hatnak érzékeinkre, és erősítik lokálpatrióta szemléletünket. Az arculati kézikönyv szakmai 
szempontokat alapul véve reprezentálja Debrecen város építészeti, városképi üzenetét, bízva abban, 
hogy példaként és útmutatóként szolgál minden lakóhelyét szerető és azért felelősséget érző ember 
számára. 
 
Használják, gyarapítsák és merítsenek gondolatot a kézikönyv ajánlásaiból annak érdekében, hogy 
közös erővel tegyük élhetőbbé, vonzóbbá és szerethetőbbé városunkat! 

 
Üdvözlettel: 

 
 
           Papp László 
              Debrecen polgármestere 
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1. Bevezetés 
 
Kedves Olvasó! 
 
Rendhagyó kiadványt tart a kezében. Elkészült Debrecen első olyan kézikönyve, ami megpróbál a város 
teljes területét felölelve egyfajta eligazodást nyújtani a formák, anyagok, térképzési lehetőségek 
végtelen számú variációjában, amelyet építészetnek, nagyobb összefüggésben városképnek nevezünk. 
A jó építészetre nem lehet receptkönyvet írni. Ez a kiadvány nem is akar az lenni. Kérem, tekintsék 
egyfajta korlenyomatnak, ami jelen ismereteink alapján szól a jövőnek. Az építészeti áramlatok olykor 
zavaróan bő kínálatában kötelességünk arra a szabályozási megfogalmazásokkal egzakt módon 
leírhatatlanra törekedni, amit néhány szóban úgy lehetne meghatározni, mint értékállóság, időtlenség és 
ízlés. Az építészeti és építtetői önkifejezés együttes eredménye az a mű, ami jó néhány évtizedre 
meghatározóvá válik, sok esetben a létrejöttében közreműködőket is túlélve. Éppen ezért a felelősség 
kérdése megkerülhetetlen, mivel minden egyes épület esztétikája az arra járó polgárok hangulatára, 
érzelmeire hat. 
 
Építészeti stílusról immár lassan egy évszázada nem beszélhetünk. Vannak irányzatok, divatok, 
valamilyen meghatározásba besorolható alkotói magatartások, melyek határait az építéstechnológiai 
lehetőségek tárháza, az egyre fejlettebb számítógépes programhátterek használata, az új anyagok 
bevezetése folyamatosan tágítja. Nem lehet „egy igaz” építészetet deklarálni, mivel minden egyes 
irányzaton belül lehet értéket teremteni. Városunk is állandóan változik, új épületek jönnek, újabb és 
újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak meg, és ennek velejárójaként épületek tűnnek el. Ez egy örökös 
körforgás, így ez a könyv sem maradhat a status quo állapotában.  

 
Fontos, hogy azok is lássák és ismerjék meg a kiadványban foglaltakat, akik sokszor életük legnagyobb 
kiadását célozzák meg azáltal, hogy egy ház építésébe fognak - az építtetők. Ha egy házra ránézünk, 
tudjuk azt, hogy melyik országban vagyunk, ne akarjuk más földrajzi táj formavilágát, anyaghasználatát 
átvenni. A könyv egyfajta építészeti „illemtankönyv”, mely próbálja illusztrálni, mi az, amivel megfelelően 
lehet viszonyulni az adottságunkhoz, környezetünkhöz, és mi az, ami ezt nem, vagy kevésbé tudja 
teljesíteni. Minden országnak, minden városnak van egy jól körülhatárolható arculata, melyet a 
józanság, a lehetőségek, a geológia, a közelben fellelhető anyagok választéka, az építők mesterségbeli 
tudása határozott meg. Az így kialakított közeget nem lehet és nem is szabad teljesen átírni, mert akkor 
elvész az fejlődés folyamatossága. Ne törjünk ki ebből a jól definiálható közegből, mert félreérthető lesz 
az építészetünk.  
 
Ennek a kiadványnak az ajánlásai általános elveket mutatnak be. A leírtak alapján létrejöhet egy olyan 
épületállomány, amely érintkezni tud a meglévő archaikus örökségünkkel, így identitása 
megteremthetővé válik. A könyv természetesen nem tudja és nem is akarja helyettesíteni a tervezői 
fantáziát, a helyszín ismeretét, annak részletes vizsgálatát, és azt a hosszú, olykor keserves, de mégis 
örömteli folyamatot, amit alkotásnak nevezünk. Létrejöhet olyan épület is, amelyik minden elvet betart, 
mégsem lesz szép, és születhet olyan épület is, ami az itt meghatározottak nagy részét nem veszi 
figyelembe, mégis olyan egyedi és helyhez illeszkedő lesz, ami miatt nem bánja senki, hogy más mint a 
többi. Ez mind az alkotói hozzáállástól, építtetői és tervezői viszonyrendszertől, beruházói 
fogékonyságtól függ. A jó építészet nem feltétlenül pénzfüggő. Számtalan példa illusztrálja meggyőzően 
azt, hogy ötletességgel, innovatív megoldással a kevésből is lehet értékálló művet alkotni. Kell az 
átlagos, megbízható színvonalú, jó minőségű „derékhad”, ami nem akar kitűnni, önmagáért lenni, hanem 
képes belesimulni a városképbe, nem felülírva a régi míves épületeinket, hanem azokat lélegezni 
hagyva tud kellemes, ugyanakkor előremutató nyugodt városképet adni. 
 
 
        China Tibor 
          Főépítész 
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2. Debrecen bemutatása, általános településkép, települési karakter 
 

 

Debrecen legrégebbi részletező térképe 1752-ből. (OSZK) 

A 14. századra egységesült Debrecen három falu – Debrecen, Szentlászlófalva és Mesterfalva – területein 

alakult ki. A település a 17. század közepén déli szomszédja – Torna, másként Boldog(asszony)falva – 

bekebelezésével nyerte el azt a kiterjedését, amelynek lakott része még a 19. század kilencedik évtizedében is 

alig nagyobb mint 1 km sugarú körrel lefedhető volt. A város sok évszázados eredeti és jelenlegi központja 

egybeesik. Ez a mai református Nagytemplom helyén 1297 és 1317 között felépült Szent András templomtól 

délre fekvő nagy piactér, a mai Kossuth tér és a Piac utca első szakasza.  A település eredeti, és a 

városközpontot tekintve ma is a legfőbb utcái a központból kifelé északi irányban a Nagy-Mester (most Bethlen) 

és a Nagy-Péterfia utca, keletre a Nagy-Csapó, a Nagy-Cegléd (Kossuth), a Szent Anna utca, délre a Varga és a 

(Nagy)várad (ma a Piac u. déli fele), nyugati irányban a Miklós, Német (Széchenyi) és a Nagy-Hatvan utca. Ezek 

eredetileg a környezetükben lévő kisebb közterületekkel együtt önálló igazgatási egységekként működtek 

évszázadokon át.  

A mai belváros lakóutcái évszázadokig megőrizték az egyesült ősi települések utcaszerkezetét, sőt ezek a 

városmag északkeleti, keleti, északnyugati és a délkeleti részein még a jelenben is azonosíthatók. A település 

történetéből ismert rendkívül gyakori tűzvészeknek utcaszerkezetet is átalakító hatása egészen a 18. század 
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végéig alig kimutatható. A zömmel igen szerény kivitelű, agyagból és fából készült, nagyobb részben földbe vájt 

lakóházak ugyanott, az elpusztult építmények széttúrt romjain épültek vissza. Ennek, továbbá a vízelvezetési 

rendszer, az útburkolás hiányának is köszönhetően a központban a talaj feltöltöttsége igen magas, az eredeti 

bolygatatlan felszínen 3–6 méter vastagságban eltérő anyagú (homok, pernye, falazati maradvány, szemét stb.) 

rétegek váltják egymást a jelenlegi járószint alatt.  

Az 1361-től mezővárosi, 1693-tól szabad királyi városi rangú Debrecent kőfal helyett többször módosított 

nyomvonalon futó palánkkal és sánccal készült vizes árok övezte. A 7–8 városkapu és közöttük az ún. „kisajtók” 

hídjaival működő védmű nyomvonala a 18. század derekán kb. a mai Külső vásártér, Erzsébet, Wesselényi, 

Baross, Pacsirta, Eötvös, Honvéd, Csap és Nyugati utcák vonalának felelt meg. Az árok külső oldalánál a 18. 

század utolsó harmadától foglalással jelentek meg az első külterületi lakóházak. Rendezésük a 18–19. század 

fordulóján történt meg, amikor telkeiket mérnöki munkával szabályos utcarendbe szervezték. Ezeket a külterületi 

taksás másként hóstáti ingatlanokat az 1820-as években a városárok kijjebb helyezésével kapcsolták a 

településhez. A jellegzetesen keskeny, átlag 180–252 m2 nagyságú taksás telkek, itt-ott még eredeti típusházaik 

is megtalálhatók a mai városmag körül a Pacsirta, Bercsényi, Rakovszky, Csonka, Kút, Nyíl, Homok, Apafi, Kar, 

Hortobágy, Csap, Vendég és Pesti utcákon.  

 

Taksás telkek típusházainak tervrajza 1821-ből  (MNL T-62. No 858.) 

Az 1802-ben és 1811-ben, összesen három alkalommal tombolt utolsó kiterjedt tűzvészek hatására felgyorsult a 

már korábban is eltervezett, de csak részleges hatályú szabályozások végrehajtása.  Az ekkor első alkalommal a 

teljes településre kiterjedő városrendezési, szabályozási tervezetek mentén végrehajtott intézkedések közül a 

leglátványosabb a délkeleti városrészben, az addig még mindig falusias utcaszerkezetű Belső Boldogfalván volt, 

ahol a tűzveszélyes eredeti telekrendszert megszüntetve legalább 300 nöl (1080 m2) nagyságú telkekből álló új 

városrészt alakítottak ki. Az ekkor kimért nyílegyenes Tímár, Vígkedvű Mihály és Teleki utcákon jött létre az ún. 

tímár-negyed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső Boldogfalva utcarendjének 

átszerkesztési terve (MNL HBML 

Dvt 55) 
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Debrecen 1811–12-es szabályozási terve (MNL HBML Dvt 264) 

 

Debrecen évszázadokig az ország legnépesebb települése volt, de infrastruktúráját, megjelenését tekintve 

elmaradt a hasonló városok szintjétől. A 19. század első felének korszerű építőanyagot felhasználó építkezései 

nyitották meg azt a folyamatot, amely – előbb a városközpontban – a magasabb igényszintű házak 

megjelenéséhez vezetett. Részben a meglévők átalakításával és bővítésével, a héjazatok cseréjével és 

felemelésével, részben a régi helyén új, emeletes házak létesítésével, szabályozott utcavonalra igazításával 

alakult ki a Piac utca közel egységes, klasszicista stílusú megjelenése.  

A centrumban a mai tömbszerkezet kialakítása a 18–19. század fordulóján kezdődött el. Első eleme az akkor 

még fennálló régi Nagytemplom (a volt Szent András-templom) csarnokának K–Ny-i tengelyéhez párhuzamba 

igazított kétemeletes új kollégiumi főépület és környezetének létrejötte Péchy Mihály tervei szerint. A 19. század 

harmadik évtizedétől a Piac utca mindkét oldalán igyekeztek a kiinduló utcák igen szűk torkolatát kiszélesíteni, 

egységes háztömböket kialakítani. Az összességében mintegy 170 évig tartó folyamat első eleme 1824/25-ben a 

Városház utca megnyitása és a Rózsa utca kiszélesítése volt az új városháza-tömb kialakítása érdekében. Az 

egyemeletes székház 1825–1844 közötti felépítése rendezte a Kossuth utca torkolatát is. A Rózsa utca– Dósa 

nádor tér– Zamenhof utca közötti zárt épülettömb 1824 és 1835 között a mai Tisza-palota egyemeletes elődjének 

(akkor Bek-ház) felépítésével valósult meg. A Széchenyi utca kezdetének északi oldalát az 1828-ra felépült 

Podmaniczky- (akkor Bárczy-)ház alakította mai formájára. A többi utcacsatlakozás kiszélesítése, rendezése több 

ütemben valósult meg. Utolsó eleme a Szent Anna utca torkolatának rendezése volt a 20. sz. végén.  

A Piac utca jelenlegi legidősebb épületei: a 18. század elején épült református Kistemplom és a 17–18. század 

fordulóján keletkezett 29. sz. ház (Belga Étterem). A főutca és a nagyobb utcák belvárosi szakaszain az igényes, 

zömében egyemeletes házak a 1860-as évektől kezdődően alakítottak ki városias utcarendet. A városi 

középítkezések sorában a legjelentősebb a színház hatalmas épülettömbjének megjelenése volt 1865-ben. 1874-
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re készültek el a református Kollégium oldalsó és hátsó szárnyai. A sugárutak és végükben a hangsúlyos terek 

kialakításának sok évtizeddel korábbi ötlete szerint a Cegléd (Kossuth) utca végén épült fel Debrecen negyedik 

református temploma, a Verestemplom 1888-ra, majd az első világháborút megelőző években a Szent Anna utca 

végén a görög katolikus templom és a Csapó utcához tartozó Árpád téri református templom. 

A 19. század második felében fokozatosan felszámolt és körútként hasznosított hajdani védőárkon belül 1850-

ben 2635 hagyományos belterületi és 878 külvárosi lakóházat írtak össze. Ezeken kívül az árkon túli területekkel 

kapcsolatos ún. kintlakási tilalom csak a 19. század utolsó évtizedében szűnt meg. Addig a várost körül ölelő 

belső legelők, a temetők és a majorsági földek, továbbá a zárt kertségek övezetében csupán elszórt, szigetszerű, 

leginkább gazdasági, vagy katonai telep létezett igen kevés lakossal. Ilyen volt pl. a mai Salétrom utca és 

Szoboszlói út szögében a salétromfőző telepen létesült laktanya, a mai helyközi buszállomás helyén a 

közkórház, továbbá a külső vásárban a laktanyává alakított „kősátrak”. Lakott volt a szoboszlói vasút és a város 

széle között a református ispotály. Gyér népesség élt a vasút indóházával átellenben a gázgyár, túl rajta a 

katonai kórház és laktanya épületeiben. Volt állandó lakosa a Homokkert sarkán lévő cukorgyári telepen a 

közraktáraknak, a Cegléd utcai temető déli oldalán a Pavilon-laktanyának, a sóháznak, a vasútállomásnak, a 

keleti oldali vasúton túl az Olajütőnek, a Péterfia és a mai Honvéd utca szögén a gyalogsági laktanyának és nem 

messze tőle a nemrég lebontott kórház helyén a Gazdasági Tanintézetnek. Voltak lakások a Füredi úton az 

István gőzmalomban, mint ahogy a Balmazújvárosi úti téglagyárban, a Kishegyesi úti régi Téglavetőben is.  

A részben engedélyezett, részben megtűrt külső lakóhelyeken túli mind nagyobb letelepedési igény ellenére a 

város vezetősége még az 1870-es években sem akarta eltörölni a „kintlakás” tilalmát. Új szabályozási terve 

mindössze az 1820-as évekre kialakult, a nagyobb részben már megszűnt árok vonalával lehatárolható területet 

vette figyelembe és főleg a tűzveszélyes építőanyagok használatának tiltására koncentrált. A házszámok 

felsorolásával megállapított I–IV. építési övezetben 1, 3, 4 és 5 éves határidőket szabtak az ottani épületek 

nádfedése megszűntetésére. (A kb. 3500 lakótelken még 1876-ban is közel kétezer részben vagy egészében 

náddal fedett lakóházat írtak össze.)  

Debrecen lakosságának ugrásszerű növekedési 

tendenciája (1880: 52748, 1890: 58952, 1900: 

75006, 1910: 92729 fő) és vele a betelepülés 

urbanizációs igénye mind erősebben feszegette 

a hagyományos lakóterület határait. Annál 

inkább, mivel a nagy beltelkek tulajdonosai nem 

voltak érdekeltek a változásban, és a 

fokozatosan gyarapodó létszámú, részben ipari 

munkás, vasutas népesség is a könnyebben 

megszerezhető lakhelyeket vette igénybe. 

Esetenként a külső kertségek présházait 

bérelték ki, illetve ugyanott, valamint a 

Bellegelőn önkényesen házhelyekké felosztott új 

negyedekben építettek maguknak lakást. A 

külsőségek szabályozatlan körülményei között a 

régi kertgazdák is szinte kötöttség nélkül 

építkeztek kertjükben, bár az ún. kintlakási 

tilalom továbbra is fennállt. A feszítő igény 

ellenére Balogh Mihály városi főmérnök még a 

nyolcvanas években is fent kívánta tartatni a 

lakótelkek kialakítási tilalmát a külsőségen, de a 

folyamatok megállítására tett próbálkozások már 

nem vezettek eredményre. A közgyűlés is csak 

a szabályozatlan viszonyok miatt erősítette meg 

1894-ben a lakóház építési tilalmat a majorsági földek felparcellázott telkein. Eközben, 1887-ben rendezett – 
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külsőségi – telepként felépülhetett a MÁV műhelytelep és lakónegyede a Kolónia, továbbá szintén szabályozott 

keretek között a helyi tervezésű tisztviselőtelep a Tócóskert nyugati felén. 

A sürgető városfejlesztés szokatlanul nagy léptékű tervezési, lebonyolítási feladataira a létszámában és 

szakmailag is megerősített mérnöki hivatalt az 1887-től városi szolgálatban álló, német származású Stahl (1897-

től Aczél) Géza építész vette át 1896-ban, aki 1897-ben a beépíthető terület 5,7-szeres kibővítésére tett 

javaslatot. Az elfogadott közgyűlési szabályrendelet szerint valamennyi temető, a kertségek és a közöttük elterülő 

belső legelők, majorsági földek beépíthetővé váltak, így az új belterület közvetlenül határos lett a Nagyerdővel. A 

rendeletben a volt városárkon belül zártsorú, városias, azon kívül szabadon álló, előkertes beépítést irányoztak 

elő. A 675 kh-ról (1173 ha) 3845 kh-ra (6681 

ha) nőtt belterület a város hagyományos 

utcaszerkezetének teljes átgondolását is 

feltételezte. Előbb, 1899-ben valamennyi 

akkori utcának nevet adtak, és bevezették a 

ma is használatos (baloldalt páros, jobb 

oldalon páratlan) házszámozást. 

Ugyanekkor tárgyalásokra bocsátották az 

építési szabályozás Stahl Géza főmérnök és 

Hathy Kálmán mérnök jegyezte tervezetét. 

Ezen jelenik meg először az ún. „Csapó-

kanyar” kiegyenesítése, egy új utca a 

Verestemplom mögötti telkeken és a 

temetőn keresztül a Vámospércsi 

országúthoz (mai Faraktár utca). A régi sánc 

helyén kialakult természetes nagykörúttal 

részben párhuzamosan, az ősi városmagba 

metszve egy mesterséges körút 

nyomvonalát is feltüntették. Az egy évtizedig 

folyó tervegyeztetés során ezek a főbb 

elképzelések, kisebb korrekciókkal meg is 

maradtak, leginkább a kertségek 

beépítésében finomodott a szabályozás. A 

korabeli közgyűlés sokadszorra, 1908-ban 

fogadta el az előterjesztést, és az, a 

miniszteri jóváhagyással 1909. február 11-

én lépett hatályba.  

Az utcanyitások és -korrekciók végrehajtásáért felelős városi tanácsot utasította a közgyűlés, hogy „első sorban 

azon utczáknak a megnyitásáról gondoskodjék, melyek a Piacz utczába torkollanak, és amelyek nagy 

forgalmuknál fogva leginkább maguk után vonják az utcza szabályozását.” A nagy lendülettel elindult munkálatok 

során 1912-ben pl. 344 ingatlanról hoztak kisajátítási döntést. Debrecen vagyonleltára szerint 1913-ban a leendő 

belső körút vonalán lévő telkek nagy része már a város tulajdonában volt. A kisebb kiigazításokat, 

egyenesítéseket, szélesítéseket zömmel az építési engedélyezés keretében hajtották végre. Az utcába olvadó 

területért a város fizetett, illetve ha az építtető telke növekedett, ő vásárolta meg a közösségtől a birtokához 

csatolt földrészletet. 
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Debrecen belterületének 1909-től hatályos, Aczél-féle szabályozási terve 
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Debrecen módosított, Borsos-féle szabályozási térképe, 1930. 

A városközpont sok évszázados házait a 19. század közepéig inkább átalakításokkal és toldaléképítésekkel, 

emeletráépítéssel modernizálták, és kisebb számban építettek új egyemeletes házat. A főutca viszonylag 

egységes klasszicista stílusú megjelenése a hatvanas-hetvenes évekre alakult ki. A házak terveit zömmel a helyi 

építőmesterek készítették és maguk voltak a kivitelezők is. Amennyiben mégis külső, magasabban képzett 

építészt kértek fel egy-egy nagyobb létesítmény megtervezésére, akkor is zömmel a helyi építőmesterek 

döntöttek a végső megvalósításban (pl.: a ref. Nagytemplom, Városháza). Még a század közepét követően is 

csupán néhány igazán nagynevű építész debreceni munkájáról tudunk. Így pl. a színházhoz Ybl Miklós is 

készített terveket, bár azt végül Szkalnitzky Antal tervei szerint építették fel. Az országházat megálmodó Steindl 

Frigyes is tervezett Debrecenbe, az Arany Bika korábbi épületét. Általánosságban viszont megállapítható, hogy 

egészen a nyolcvanas évek második feléig csak elvétve találkozunk nem helyi tervezőkkel. A nyolcvanas-

kilencvenes évek stílus- és léptékváltása során, az eredeti telekhatárok megtartásával nagyobb részt két emelet 

magasságú házak kerültek a régiek közé. Az utcák torkolatát is szabályozó saroképületeket a kor divatjának 
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megfelelően tornyokkal hangsúlyozták, kijelölve a környezetük építési magasságát. (Ilyen volt a századfordulón 

felépült kétemeletes városi ikerbérház a Simonffy utca sarkain. A mellette elmaradt építkezések miatt a keskeny 

épületeken szinte torzónak hatnak a szokatlan magasságban árválkodó tornyok és a hatalmas tűzfalak.) 

Az 1909-ben hatályba lépett új szabályozási terv és szabályrendelet lehetőségei és a pénzpiaci konjunktúra 

megnyitotta a lehetőséget a lényegesen nagyobb szabású építési beruházások előtt. A pénzintézetek, a város 

közössége, az állam és az egyházak addig szokatlan méretű, több telken elhelyezett „paloták” felépítésére is 

vállalkoztak. Ezek a tömbalkotó új épületek mind a mai napig meghatározzák Debrecen immár nagyvárosi 

arculatát. A szabályozás egyik hangsúlyos eleme volt a Nagytemplom előtti piactér kiszélesítése is. A Csapó utca 

torkolatát a templom felől leszűkítő és a mai térbe mélyen benyúló Stencinger-féle udvarház kisajátításáról már 

az 1860-as években megszülettek az elképzelések, de a lebontást csak az új szabályozás keretei között lehetett 

végrehajtani. A világháborút követő infláció miatt a szabályozási terv szerint utcanyitásra, vagy utcaszabályozás 

érdekében kisajátított ingatlanok jelentős része egyszerű városi bérházként hasznosult. A gazdasági és politikai 

viszonyok a városfejlődés prioritásait erősen átrendezték. Sok eredeti elképzelés megvalósult, de pl. a belső 

körút nagyszabású ötletének napjainkban is tartó kivitelezéséhez csak a huszadik század hetedik-nyolcadik 

évtizedében fogtak hozzá. 

Az 1961-ig hatályos 1909-es szabályozást az élet kívánta mértékben gyakran módosították. A korrekciók egyik 

állapotát Borsos József főmérnök 1930-as szabályozási térképe jegyzi. Javaslatai egyrészt lazítottak az Aczél-

féle vonalak merevségén, másrészt, pl. a főutca esetében még radikálisabb utcaszélesítéseket irányoztak elő. 

(Látványos pl. az eredetileg az Aczél-féle elhelyezésű eredeti Alföldi-palota, amely a kényszerű lebontása után az 

új szabályozásnak megfelelően visszahúzott vonalra épült fel a Piac és a Csapó utca sarkán.) Az 1930-as terven 

jelenik meg először a városközpontot az egyetemi városrésszel összekötő sugárút, a Nagyerdő déli részének 

parkerdei, sporttelepi és köztemetői célú rendezése.  

A háborús hadszíntérré vált Debrecen 1944-ben hatalmas pusztításokat szenvedett. Az 13500 házas ingatlanon 

690 épület rommá vált és 4800 nagymértékben sérült, továbbá a lakások több mint fele elpusztult vagy 

lényegesen megrongálódott, a hatályos szabályozást revízió alá vették. Az állami intézkedéseknek megfelelően 

belterületbe kerültek az ipari, üdülési célú területek, illetve a keleti oldalon az Apafája erdőig, a nyugati félen 

pedig a Tócó vonalához kihelyezésre szánt vasútvonalakig érő külsőségek. A sérült, romba dőlt épületek 

helyreállítása, vagy a végleges bontás eldöntésekor figyelembe vették a szabályozás előírásait, így pl. a Szent 

Anna utcának a Varga – Piac u. közötti szakaszán visszabontották a házakat és kiszélesítették a közterületet. Az 

egyik legnagyobb változás a MÁV Nagyállomás előtti lakótömbök lebombázása miatt következett be, ahol a 

megsemmisült házak helyén hatalmas parkot hoztak létre a Petőfi tér északi irányú kibővítésével. A nagyszabású 

iparfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva a város felé bővítették a MÁV állomás területét és az új felvételi 

épület helyét az új tér középvonalához igazítva jelölték ki. Az új Nagyállomást, korszakának legjelentősebb 

létesítményét 1961-ben avatták fel. Az állomás előtti tér és környezetének rekonstrukciója, a mai kép kialakulása 

több évtized alatt zajlott le. Előbb az egy-két-háromemeletes ún. szocreál épületek jelentek meg a nyugati oldalon 

és Kelet felől a lebombázott bírósági főépület helyén. A későbbiekben hat, majd nyolcemeletes házakkal zárták a 

keleti és északi térfalat. A hetvenes évek elején pedig a Nagyállomás felől elkészült a város legmagasabb 

lakóháza, a 22 emeletes toronyház (1973).    

A háborút követő lakáshiány azonnali enyhítésére Debrecen északi részén, a Böszörményi út nyugati oldalán 

lévő üres Baromvásár területén terveztek és építettek fel egy kislakásos családi házas lakónegyedet, a 

Kertvárost zömmel a lebombázott laktanyák tégláiból. Ugyanakkor a Piac utcán a jelentősebb értéket képviselő 

épületek lehetőség szerinti helyreállítását végezték el. (Pl. a Simonffy utca sarkain a tornyait és részben a felső 

emeletét is elvesztő városi bérházakat a tornyok kivételével visszaállították eredeti formájukba. (A saroktornyok 

újraépítése a 21. század első éveiben történt meg.) 1947-től Kalenda Lóránt műszaki tanácsnok nem hivatalos 

szabályozási terve volt az irányadó, amely az ezredfordulóra 300 000 lakosú Debrecennel számolt a keleti és 

nyugati irányba messze kihelyezett vasútvonalak közötti belterületen.  
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  Kalenda Lóránt tervezete a vasutak kihelyezési ötletével (1947) 

A belvárosban ezekben az években épült fel a Bethlen utcai rendelőintézet, a kibombázott foghíjakra a Piac utcai 

állami áruház, a Szent Anna utca sarkára az irodaház. Még hagyományos építési technológiával készült szocreál 

stílusúak a Csapó utca déli oldalán a színházig érő új negyed házai, a Tanítóképző (Ady Gimnázium), valamint a 

Blaháné utcai épületek. Építkezések indultak az 1932-ben megnyílt Köztemető miatt bezárt és felhagyott 

felekezeti temetők területén: a Péterfia temetőjén a Hadházi út mentén, a Csapó utcai temetőben a mai Ótemető 

utcán és a Kossuth utcai temetőn, továbbá az Egyetem sugárúton is szerény igényű lakóházak készültek. A 

„tanácsrendszer” bevezetése (1950) után régióközpontnak kijelölt Debrecen fejlesztéséhez teljesen új 

városrendezési tervet dolgoztak ki Budapesten, Kalata Gyula vezetésével, amely 1961-ben váltotta fel az addig 

hatályos Aczél–Borsos-féle jogszabályt. Az új előírás a hajdani városárokkal határolt városmag szerkezetét nem 

változtatta meg, de szanálások útján nagyobb szintszámú beépítéseket tartalmazott. A Libakert, a Vénkert 

területén, a Hadházi úti és a Kossuth utcai temetőben számolt nagyobb laksűrűséggel és a Nagyerdő felé 

társasházi övezetet tervezett. A hatvanas években a blokkos és előre gyártott elemes technológiával valósultak 

meg a Jászai Mari utcai (1961–63) házak, illetve a Batthyány utca nyugati térfalát alkotó sávház (1968).  

 

Debrecen ÁRT területfelhasználási terve, 1970. 

Az állami fejlesztési tervek miatt 1970–71-ben új rendezési terv készült. A Szokolai Őrs-féle új terv 4 építési 

övezettel számolt. Az I. a régi belváros, ahol az utcaszerkezet megtartása mellett minimum ötszintes beépítést ír 

elő, csupán a Szappanos u. környékén megőrizve az óvárost. A II. a kertségi övezet többszintes, laza beépítésű, 
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a III. többszintes, többlakásos kertes övezet, és a IV. a vasúton túl telkes földszintes beépítési előírással. 

Hangsúlyos eleme a már 1898-tól tervbe vett belső körút, amelyen belül intenzív intézmény-negyedet irányoz elő. 

A Piac utca általános képe, a bombázási foghíjak beépítése ellenére az évtizedekig tartó építési tilalom miatt 

nagyrészt megőrizte az 1944 előtti utcaképet, bár a Kossuth tér környezetében megjelenő sokszintes lapos tetős 

házak átformálták a belváros hangsúlyos részeit. (Arany Bika szálló bővítése + a Hatvan utca sarkának 

beépítése, a Kálvin tér és Darabos utca sarkán az OTP társasház, a Kálvin téren az építőipari székház, a 

Hunyadi u. sarkáig érő szövetkezeti és szakszervezeti székházak, a Vár utcai zenede bővítése.)  Átalakult a 

század első felében befejezett Simonyi úti villasor képe is, mert előkertjeibe többemeletes társasházak kerültek. 

A nagy lakótelepek sorában az első a Libakert helyén 1956-tól előbb hagyományos, majd közép és nagyblokkos 

építéstechnológiával két évtized alatt valósult meg. A Kossuth utcai temetőben 1961-ben a víztorony, és mellette 

típus-blokkos negyed, illetve házgyári tízemeletes házakkal a Fényes udvar jött létre. A Csapókert temetőjében 

1965-ben a mai egyetemi műszaki kar épületegyüttese készült el, és a Péterfia utcaiba az Apafi utcai kollégium 

sokemeletes háza került. Az 1970-es években általánossá vált házgyári lakótelepek a volt kertségekben (Vénkert 

4000, Újkert 7000, Tócóskert 7200 lakás), kisebb részben a hagyományos belvárosba bemetszett belső körút 

(Hunyadi u.) vonaláig, illetve a Darabos utcáig benyúlva jelentek meg. A tervezett továbbépítés nem valósult 

meg, így a Csapó utcai kanyar levágásnál felépült kettős tízemeletes házsor és a Darabos utca közötti óvárosi 

negyed eredeti utcaszerkezetében maradt meg, bár a keleti tehermentesítő körút külső ívén a Csapó és Szent 

Anna utca között kiépültek a házgyári lakónegyedek. Az 1980-as években a Wesselényi utca mentén, továbbá az 

addig beépítetlen Tócóvölgyben és a Vezér utca körzetében épültek fel az utolsó házgyári, az addigiaktól 

alacsonyabb szintszámú, részben magas tetős házak. 

Debrecen közúthálózata a 20. század közepéig még az évszázadok alatt kialakult rendszert mutatta. Az egyik 

legfontosabb változás a kiskörút másként keleti tehermentesítő út megnyitása volt az 1970-es évek elején. (Az 

1898-ban városmagba bemetszve kigondolt belső körgyűrű teljes kiépítése még napjainkban is tart.) A 

Debrecenen áthaladó 4. sz. főút és a becsatlakozó országutak jelentős tehertétellé vált forgalomnövekedése az 

1960-as évektől különböző városi utakra áthelyezett átkelési szakaszok ötletével csak időleges eredményekkel 

járt. Kielégítő megoldást várhatóan a jelenleg kiépítés alatt álló várost elkerülő autópályák rendszere és a belső 

forgalmi rend jelenleg zajló teljes átrendezése kínálhat. A szervezett helyi tömegközlekedés létrejötte az 1884-

ben a vasútállomás és a Nagyerdő között elkészült közúti vasút gőzmozdonyának elindításához köthető. A 20. 

században egész villamos hálózattá bővült rendszert 1975-ig ismét egyvonalassá redukálták, illetve részben 

trolibusszal, autóbuszokkal váltották fel. A jelenlegi 2 villamos vonala mellett a kiterjedt autó- és trolibuszhálózat 

látja el a városon belüli hálózatos személyszállítást. 

A vasút Pest felől 1857-ben épült ki és pár év alatt Nyíregyházán, Miskolcon át Kassáig ért a vonal. A 

századforduló évtizedeiben fokozatosan kiépülő sokirányú vasúti gócpont Debrecen gazdasági potenciáljának 

növekedésével járt. Viszont az élénk vasúti forgalom nagy terheket jelentett a keresztező belső forgalomra. Előbb 

a Vargakert és Boldogfalvikert között létesült a sínek alatt gyalogos átjáró, majd a gázgyári (1898) és a 

dohánygyári (1909) felüljárót készítették el. A Hortobágy és Hajdúböszörmény felé a sűrűn lakott 

településrészeken keresztül vezető vasút vonalát 1990-es évekre helyezték ki a Tócó völgyébe, felszabadítva 

ezzel az időközben a régi nyomvonalra ráépült megyei kórház területét, megszűntetve továbbá a szoboszlói főút 

szintbeli akadályát. A Faraktár utcai vasúti keresztezés problémáját az 1980-ban elkészült vasúti felüljáró 

rendezte, de a továbbra is meglévő szintbeli átjárók jelenleg is akadályozó tényezők az érintett városrészek 

fejlődésében. 

Debrecen déli felén a repülőtér eredetije a Boldogfalvikert szélén, a korabeli epreskerti gazdaság legelőjén 1919-

ben jött létre. Az eredetileg 100 holdnyi (57,6 ha) terület kis részben a polgári és sport-, nagyobb részben előbb 

burkoltan, majd nyíltan is a katonai repülés színtere lett. A hadi célok mellett a 2. vh. után 1946 és 1968 között 

rendszeres belföldi polgári légi járat állomása volt, utána kizárólag szovjet hadi célokra használták. Az időközben 

több mint 460 ha területre kibővített katonai repülőtérről 1991-ben távoztak el a szovjet légi alakulatok. Debrecen 
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város 1994-ben szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát és 2001-től állandó fejlesztéssel nemzetközi légi bázissá 

tette. Erre alapozva a környezetében ipari vállalkozói negyed alakult és fejlődik. Megközelítésére rendelkezésre 

áll a vasút, a Mikepércsi út, és kiépítés alatt van az autópálya lecsatlakozása is.  

Debrecen ipari tevékenysége a 19. század végéig szinte kizárólag a lakott település belsejében, a lakótelkeken 

folyt. A hagyományos utcanevek ezeket az egymás közelében csoportosuló szakmákat idézik. (Varga, Csapó, 

Késes, Csap, Szappanos, Ötmalom, Tímár, Cser stb.). A városiasodással együtt járt, hogy a szennyező 

tevékenységek lassacskán kiszorultak a belterületről, illetve a vasút ideérkezése miatt a kézműves ipar 

korszerűtlenné vált és lassan elsorvadt. Az első mai értelemben vett ipari negyedek a 18–19. század fordulóján 

jelentek meg a régi belterület körüli lakatlan övezetben. A salétromfőzők az alapanyagra települve közvetlenül a 

városárok külső oldalán működtek (pl. a Salétrom utca és környéke). A tűzveszélyes olajmalmok kitelepítésével 

jött létre az olajütő a keleti homokdombokon. A nyugati félen a tégla- és cserépvetők alkottak telepeket. (Ezek 

egyike helyén alakult ki a mai Nagysándortelep.) Továbbfejlesztésüknek tekinthetők a Tócó mentén felépült 

téglagyárak. A 19. század legnagyobb ipari üzeme az István gőzmalom volt, amely 1848-tól a mai Füredi úton, a 

Malompark helyén működött. Megjelenése előbb ösztönzően hatott, és város peremén szélmalmok is épültek, de 

a hagyományos szárazmalmok, amelyekből a lakóházak között még 1872-ben is 77 volt, hamarosan eltűntek a 

városképből. A település déli, délkeleti oldalán a vasút számított ipartelepítő tényezőnek. Itt kezdte működését 

egyebek között a gázgyár (erőműtelep), a cukorgyár, a dohánygyár, a bőrgyár, a vágóhíd, a vasúti járműjavító. 

1898-tól ezek a külsőségi ipari telepek is a kibővült belterületbe kerültek. A vasútnál és az azon túli részeken 

kisebb-nagyobb új üzemek épültek, amelyeket lassacskán lakónegyedek vettek körbe. A második világháborút 

követően az addigi léptékekhez képest óriási gyárak települtek a városba szigetszerű elhelyezéssel: az északi 

Nagyerdőben gyógyszergyár, és az északkeleti oldalon, egy kialakulóban lévő lakónegyedben a gördülőcsapágy-

gyár épült fel. A további ipartelepítések a városfejlesztés szabályozott rendjéhez igazodva a déli és nyugati félen 

valósultak meg, amelyek magukkal hozták a belterületi üzemek fokozatos kitelepítését is. A jelenlegi irány a déli 

és nyugati külsőségeken az ipari és innovációs parkok továbbfejlesztése, amelyhez az autópálya, a vasút és a 

repülőtér a jó elérést, a város kimagaslóan magas szintű oktatási rendszere a képzett emberi hátteret kínálja 

telepítési tényezőként. 

Papp József 
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3. Helyi értékeink – a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti 
értékek, településképi jellemzők 
 
Az Építési Törvényben meghatározottak szerint az építészeti örökségnek azok az elemei tekinthetőek 
helyi védelemre érdemesnek, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos egyedi műemléki 
védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti 
értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott 
élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét 
képezik.  
 
Elengedhetetlen Debrecen városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség 
kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása. 
 
Ezek az emlékek revitalizációja fontos, ezért bizonyos beavatkozások lehetségesek. A helyileg védett 
épületek általánosságban átalakíthatók, bővíthetők az értéket képező elemek maradéktalan megőrzése 
mellett. 
 
Helyi rendelet szabályozza a helyi védelem keletkezésének és megszűnésének módját, a védett 
épületekre vonatkozó korlátozásokat és kötelezettségeket. 
A településképi rendelet lehetőséget teremt a védelem alá helyezett építmények és épületegyüttesek 
felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák támogatására. 
 
A helyi védelem szinte kizárólagosan a II. világháború előtt létesült épületeinkre terjed ki, ugyanakkor 
fontossá vált a jelen kor számára a II. világháború utáni évtizedekben megvalósult, magas színvonalú 
építészeti alkotások megőrzése is. A hetvenes évek végéig bezárólag megszületett legjobb építészeti 
alkotások kiválasztásához a történelmi távlat már kellő szűrőként szolgálhat, ezért elengedhetetlen az 
ebben a korban épült épületek átfogó értékelése a legjobbak védetté nyilvánításához.
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Volt Diószeghi-ház 1690-es évek – Műemlék 
(Régi Posta vendéglő) Széchenyi u. 6. 

3.1 Történeti épületeink 
 

  
 
 

Szent Anna Székesegyház 1719-1746. - Műemlék 
Szent Anna u. 15. 
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Református Kistemplom 1721-1726., átépítve 1876. – Műemlék 
Piac u. 35. 
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Református Nagytemplom 1804-1816. – Műemlék 
Kossuth tér 

Volt Városgazdaház 1770. – Műemlék 
Péterfia u. 28. 
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Református Kollégium 1804-1816. – Műemlék 
Kálvin tér 16. 

Volt Podmaniczky ház 1828. – Műemlék 
Széchenyi u. 1. 
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Régi Városháza 1825-1842. – Műemlék 
Piac u. 20. 
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Csokonai Színház 1861-1865. – Műemlék 
Kossuth u. 10. 
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Csokonai Szobor 1867. – Általános műemléki védelem 
Kálvin tér 

Verestemplom 1886. – Műemlék  
Kossuth utca – Méliusz tér 
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Volt Degenfeld – Tisza palota 1890. – Műemlék  
Piac u. 18. 

Volt Kereskedelmi Akadémia 1892-1893. – Műemlék  
Piac u. 8. 
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Lakóház 1899. 
Piac u. 25. – Simonffy u. 1. 

Sesztina síremlék 1905. Köztemető – Helyi egyedi védelem alatt áll 
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Görögkatolikus Templom 1910. – Műemlék  
Attila tér 

Volt Első Takarékpénztár 1911-1912. – Műemlék  
Kossuth u. 1. 
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Vármegyeháza 1911-1912. – Műemlék  
Piac u. 54. 

Volt Református Főgimnázium 1911-1913. – Műemlék  
Péterfia u. 1-7. 
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Volt Pénzügyigazgatási Székház 1912-1914. – Műemlék  
Kossuth u. 12-14. 

Nagyerdei Víztorony 1913. – Helyi egyedi védelem alatt áll 
Pallagi út 7. 
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Déri Múzeum 1926-1928. – Műemlék  
Déri tér 1. 

Aranybika szálló 1913-1915. – Műemlék  
Piac u. 11-15. 



 

32 
 

V 1.0 Településképi Arculati Kézikönyv – Debrecen  

 
 
 
 
 
 

Debreceni Egyetem Főépülete 1927-1932. – Műemlék  
Egyetem tér 1. 
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Lakóház 1930. – Helyi egyedi védelem alatt áll 
Hatvan u. 6. 

Ravatalozó és Krematórium 1931-1932. – Műemlék  
Köztemető 
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Rimanóczy Villa 1934. – Műemlék  
Egyetem sugárút 70. 
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3.2 Modernkori épületek 
 

 
 
 

 

Centrum Áruház 1962. – Helyi védelemre javasolt 
Piac u. 34-36. 

DEOEC Elméleti Épület 1964-1973.  
Helyi védelemre javasolt 
Nagyerdei körút 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1967-1974. 
Helyi védelemre javasolt 
Nagyerdei körút 
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Lakóház – Helyi védelemre javasolt 
Petőfi tér 

Lakóház – Helyi védelemre javasolt 
Kálvin tér 
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Toronyház – Helyi védelemre javasolt 
Petőfi tér 

Debrecen Egyetem Kémiai Intézet – Helyi védelemre javasolt 
Egyetem tér 1. 

Rendelőintézet – Helyi védelemre javasolt 
Bethlen utca 
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3.3 Természeti értékeink 
 
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ, EGYEDI JOGSZABÁLLYAL VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté 
nyilvánítással jön létre. Országos jelentőségű védett természeti terület a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, mely 
részben Debrecen közigazgatási határában, a várost északtól keleten át délkeletig 10-15 kilométeres sávban 
övező Dél-nyírségi Erdőspuszták területét öleli fel. A térség a kelet-európai és ázsiai sztyeppvidékek, valamint a 
nyugat-európai zárt lomberdők zónájának metszéspontjában elhelyezkedő erdőspuszta vegetációs övébe 
tartozik. 1988-ban a mozaikos tájszerkezetű térség védetté nyilvánításának célja az erdőpusztai táj lápok, homoki 
tölgyesek, ligeterdők, mocsárrétek és homoki legelők adta élőhelyi sokszínűségének, fajgazdag növény- és 
állatvilágának megőrzése volt.  
Debrecen közigazgatási határában elterülő Debreceni Erdőspuszták foltokban megmaradt, természetes és 
természetközeli, unikális növényállományok védettségét biztosítja ma is a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet. A 
Debrecentől Martinkáig, Bánkig, Halápig és Nagycseréig elterülő erdőspusztai térségben talál ma is menedéket a 
fokozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica), magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. 
hungarica), a védett tarka sáfrány (Crocus reticulatus) 
Szintén országos védettséges élvez a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület, melyet hazánkban 
elsőként, 1939-ben a természetvédelmi területek törzskönyvének 1. sz. bejegyzése által nyilvánítottak védetté. 
Az ekkor védetté nyilvánított 36 hektáros erdő jelentős része a háború alatt szinte teljesen megsemmisült, de a 
védett öreg tölgyes-szomszédokkal 1972-ig összesen 98 ha-ra bővült. A megmaradt öreg tölgyesek védelme 
érdekében 1992-ben a környezetvédelmi miniszter az egész erdőtömbre (1.092 ha) kiterjesztette a védelmet. Az 
országosan védett erdőtömb Debrecen város belterületén, a Nagyerdei körúttól északra kezdődik, és a Pallagi út 
mentén a várost északról öleli.  
 
HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET, EMLÉK 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletben kijelölt - országos védelem alatt nem 

álló – védendő területek és értékek (természeti emlékek) tartoznak ebbe a kategóriába.  

A helyi jelentőségű védett természeti területek közül 7 db belterületen, 10 db pedig a város külterületén 

helyezkedik el.  

A belterületi védett természeti területek közül a legjelentősebb a debreceni Nagyerdő (városi) belterülete, melyet 

1993-ban nyilvánítottak védetté. Debrecen régi jelképe Európa talán legnagyobb városi „erdeje” jelentős helyi 

értéket képvisel. A Nagyerdő Békás-tó környéki parkja és parkerdeje a város legnagyobb egységes parkja, 

tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő. Számos idős, a korábbi természetes erdőtársulásra jellemző 

kocsányos tölgy (Quercus robur) fa található itt. A tölgymatuzsálemekhez kötődő kiemelkedő természetvédelmi 

érték a nagy hőscincér. Zoológiai szempontból fontos denevér, madár, és kétéltű élőhely. A terület, mint 

kultúrtörténeti emlék, a város fejlődésének sajátos időszakára, a város és a Nagyerdő kapcsolatára is emlékeztet.  

Mint kultúrparkká alakított terület és pihenőpark, városi erdőként fontos funkciója, hogy biztosítsa a városlakók 

pihenését, rekreációját, lehetőséget adva a lakosság részére a természeti értékek megismerésére. Jelenleg a 

város kiemelt pihenőövezete, turisztikai célpont, óvodás és iskolás csoportok kirándulási helye, a debreceni 

családok közkedvelt délutáni és hétvégi szabadidős helyszíne. A közelmúlt fejlesztései nyomán a park központi 

részén elhelyezkedő rendezvényterek, és közösségi események megtartására alkalmas helyszínek területe 

jelentősen növekedett. A felújítás által a park pihenő és rekreációs funkciót betöltő tájépítészeti látványelemekkel 

(a terület tájképi adottságait kiemelő parki, erdőszéli és vízparti virágágyások, díszcserje telepítések, sétautak) 

bővült.  Ezáltal számos nyári rendezvény, fesztivál kerül megrendezésre a park területén. A felújított Szabadtéri 

Színpad tovább növeli a park turisztikai vonzerejét. A terület jelentőségét bizonyítja, hogy a helyi jelentőségű 

védett természeti területek közül elsőként készült el a Békés-tó környéki park és parkerdő természetvédelmi 

kezelési terve. A kezelési terv a természetvédelmi és tervezési célok, valamint prioritások előrevetítésével, a 

természetvédelmi stratégiák kijelölésével meghatározza a terület kertészeti és természetvédelmi kezelésének 

irányát. A kezelési terv tartalmazza a területre vonatkozó, a fenntartással, kezeléssel, és használattal összefüggő 

korlátozásokat, tilalmakat, előírásokat. 
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A külterületen elhelyezkedő helyi jelentőségű védett természeti területek jelentős része (Nagycserei Hármashegyi 

akácos, Nagycserei ligeterdő maradványok, Nagycserei tölgyerdők, Bánki fehér nyáras) kapcsolódik a Hajdúsági 

Tájvédelmi Körzet mozaikrendszeréhez. A Debreceni Erdőspuszták helyi jelentőségű természetvédelmi 

területének részegységei: Bánk – Fancsika - Pihenőerdő Központ, Ördögárok, Hármashegyi Pihenőközpont (egy 

része a Hármashegyi-tölgyesek (HUHN20023) kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (Natura 2000 

terület) által is védett.), Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont, Panoráma út melletti terület, Vekeri Pihenőközpont, 

Mézeshegy. 

A helyi jelentőségű védett természeti érték/emlékek sorába a város területén elhelyezkedő, városképi 

szempontból kiemelkedő, a fajra jellemző különlegesen szép megjelenésű, habitusú, kultúrtörténeti és/vagy 

természetvédelmi jelentőséggel rendelkező fák és fasorok tartoznak. Debrecenben először, 1974-ben a Simonyi 

út kétoldali hársfasora kapott oltalmat. Kiemelendő a Déri téren lévő kocsányos tölgy, mely a város egykori 

Füvészkertjének helyén álló, több, mint száz éves faegyed. A városképi arculat meghatározó elemei a Bartók 

Béla úti tölgyfasorok, a Péterfia úti gömbkőris sor, a Böszörményi úti nyugati ostorfa sor, valamint az Egyetem 

sugárút és Bethlen utca kettős piramis kocsányos tölgyfa sora. Érdekesség továbbá, hogy a magántulajdonban 

lévő ingatlanok területén számos védett fa van bejegyezve a város helyi jelentőségű védett emlékeinek listájába: 

pl.: juharlevelű platán (Böszörményi út 20., Páfrányfenyő (Hajnal utca 15.), Hegyi juhar (Simonyi út 15.), 

kocsányos tölgy (Honvédtemető utca 10.) 

„EX-LEGE” VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A törvény erejénél fogva védelem alatt állnak a Debrecen közigazgatási határában található lápok, kunhalmok. 

Lápok közül a Sámsoni-úti-láprét, Halápi-rét bír jelentőséggel. A város belterületén található, értékes löszgyep 

növényezettel rendelkezik a Nagy-Sándor halom (régi nevén Kokasló-halom), melynek ősgyepjében olyan 

ritkaságok élnek, mint a védett kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata). Ugyancsak ex-lege védett kunhalom még a 

város délnyugati hátárban lévő Kamarás-halom. 

NATURA 2000 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, a mely a 

közösségi jelentőségű természetes (jelölő) élőhelytípusok (jelölő) fajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai 

sokféleség megőrzését. A helyi jelentőségű védett területek sorában is megtalálható, Natura 2000-es oltalom 

alatt áll a Debrecen-Józsa Tócóvölgyi Természetvédelmi Terület egyes gyep művelési ágban lévő, legelőként 

hasznosított területrészei, a Monostori- és Szentgyörgyi erdő egyes erdőrészletei, valamint a debreceni Nagyerdő 

bizonyos bel (egyben helyi jelentőségű védett) - illetve külterületi (országos oltalom alatt álló) erdőtagjai. 

Belterületen Natura 2000-es védelemet élvez még a Debreceni Egyetem Botanikus Kertje, mely a Debrecen-

Hajdúböszörményi tölgyesek (HUHN20033) kiemelt jelentőségű különleges természetvédelmi terület része. 

 

TÖRTÉNETI KERTEK 

Az épített és természeti környezet között átmenetet képező, természetvédelmi-, kultúrtörténeti- és rekreációs 

jelentőséggel bíró kertek fontos őrzői a korábbi évtizedek, vagy évszázadok értékeinek. Debrecenben ezek a 

kertek helyi jelentőségű védett természeti területek is egyben. 

 Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert 

 Debreceni Egyetem Botanikus Kertje 

 Kálvin téri Emlékkert 

Egyedi, jelentős helyi értéket képvisel továbbá a Honvédtemető, mely fontos történelmi emlékhely, tájképi 

szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. 
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4. Tematikus térképek 

 
4.1. Városrészek első említésének (elnevezésének) időpontja 

Megjegyzés: A térkép a történetileg kialakult első említések időpontját rögzíti, viszont a városrészek 
egy része a közelmúltban került elnevezésre. A térképen ábrázolt lehatárolások a jelenlegi 
közterület hálózaton alapulnak, ami egyes helyeken eltér az egykori településrészi kontúroktól.  
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4.2. Első ismert építési (dokumentált) időpont szerinti ábrázolás 
Megjegyzés: a településrészen jelenleg álló legrégebbi épület kora szerinti lehatárolás. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

V 1.0 Településképi Arculati Kézikönyv – Debrecen  

4.3. Karaktertérkép (településrész funkcionális vizsgálata) 
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4.4. Változtathatósági kategóriák 
 

 
 

Bizonyos városrészek esetében cél a jelenlegi állapot megváltoztatása, a terület karakterének 
átformálása, a jelenlegi állapot megváltoztatása, a terület karakterének átformálása prognosztizált, 
vagy olyan jelentős beavatkozások várhatóak, melyek hatással lesznek az általános városképi 
arculatra. 
 
Ezen területek jelentős része konkrét fejlesztési szándékkal érintett, illetve a távlati 
területfelhasználása változik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Megj.: változtathatósági kategóriák 

szerinti lehatárolás, változtatható, ill. nem 

változtatható) 
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4.5. Városszerkezeten belüli védendő telekstruktúra ábrázolása 

 
 
A telekszerkezet védelmét az indokolja, hogy a védendő területek utcaképi karaktere, utcakép térfalának arányai 
és nem utolsó sorban a telekhasználat biztosítsa e területek történeti folytonosságát, őrizze a 
településszerkezetet.  
 
Ennek érdekében az alábbi szabályozás szükséges:  
- telekosztás, telkek egyesítése, majd újra osztása esetén létrejövő ingatlan utcai telekszélessége nem lehet 

rövidebb, mint az utcaszakaszon előforduló átlag telekszélesség (a kialakult intézményi telkek szélessége 
nélkül számított érték) 75%-a.  

- telekösszevonás telkek egyesítése, majd újra osztása esetén létrejövő ingatlan utcai telekszélessége nem 
lehet szélesebb, mint az utcaszakaszon előforduló átlag telekszélesség (a kialakult intézményi telkek 
szélessége nélkül számított érték) másfélszerese.  

- tömbfeltárás esetén a kialakuló telkek szélességét meg kell határozni a szabályozási terven. 
- saroktelkek megosztása, vagy összevonása esetén ettől el lehet térni, azonban illeszkedési vizsgálattal kell 

igazolni a megosztást, vagy összevonást. 
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4.6. Városrészek elnevezése 
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5. Általános ajánlások az egyes településrészekre  
 

5.1 Karakterekre általánosan elfogadott elvek 
 
Védelemmel érintett területek, épületek, elemek 
- A történetileg kialakult eredeti épületek, elemek legteljesebb megtartására, minőségi fejlesztésére, a 

bontások elkerülésére kell törekedni. 
- A helyi rendeletileg nem védett, de védett területen belüli történeti épületek kortárs integrálása az újba, 

vagy megtartása indokolt, ezért erre kell törekedni. 
Ez alól kivételt képeznek a szervetlenül illesztett toldalékok, bővítések, melléképületek. 

- A védelemmel érintett területeken egységes utcaképet alkotó épületek homlokzati 
viszonyrendszereinek megtartására kell törekedni új építés esetén is. 

 
Utca, beépítési kontúr, telekstruktúra 
- Magánút, tömbfeltáró utca kialakítása csak beépítési terv és illeszkedési vizsgálat alapján lehetséges. 
- A beépítések kontúrja a környezethez illeszkedő legyen, előkert nélküli zártsorú beépítés esetén ne 

legyen az utcai telekhatártól hátrahúzott épület, vagy épületrész. Az előkertek mérete alkalmazkodjon 
az utcában fellelhető tipikus beépítésekhez. 

- A kézikönyv 4.6 pontjában részletezett területek utcahálózata és telekstruktúrája védelemre érdemes 
annak okán, hogy az utcakép ritmusa ne boruljon fel, ne jöhessenek létre túlméretes, így illeszkedni 
képtelek telekalakulatok. 

- Az utcák humanizált kialakítása fasorok, zöldfelületek révén történjen a hősziget jelenséget 
megakadályozó kialakítással, változatos, komponált, burkolati rendszer alkalmazásával. 

- Tömbfeltárás során a vegyes forgalmi rend kialakítása a támogatott, gyalogos és gépjármű együttes 
használatával, a legnagyobb zöldfelületi arány biztosítása mellett. 
Nagyobb telek akciószerű beépítése során az elválasztott forgalmi rend kialakítására kell törekedni. 
Mindkét esetben a gépjárművek térszint alatti elhelyezésére kell törekedni. 

 
Tömegképzés, magassági viszonyrendszer 
- Református Nagytemplom kupolájának legfelső pontjától magasabb épület kialakítása nem engedhető 

meg. 
- A történetileg kialakult változó magasságú homlokzatok sziluettjének kiegyenlítése nem lehet cél, 

különösen keskeny utcák esetében. 
- Műemléki épületek esetében az emeletráépítés nem támogatott, mivel megváltoztatja az épület 

arányrendszerét. Helyi védettséget élvező épület esetében nem zárható ki, viszont annak az építészeti 
minősége kiemelkedő legyen. Mindkét esetben a tetőtér hasznosítása támogatható, de az eredeti 
tetőidom, hajlásszög műemlék esetében nem változtatható meg.  

- Csak egyszintes tetőtérbeépítés lehetséges. 
- Kiskörút mentén kialakuló beépítések során a környezet magassági elemzése szükséges, különös 

tekintettel a csatlakozó ingatlanokon elhelyezkedő védett, vagy védelemre érdemes épületek okán. 
- A Piac utcai épületek homlokzatainak magassága jelentős eltéréseket mutat, ezt nem kell feltétlenül 

megváltoztatni, kivéve  alacsony magassággal beépített saroktelek esetén. 
- Az illeszkedés elvét kell figyelembe venni. 
- Új beépítés léptékében, tömegformálásban kortárs építészeti felfogással alkalmazkodjon a 

környezethez. 
- Törekedni kell az arányos – szükség szerint tagolt – tömegalakításra. Ne a telek beépítésének 

kontúrjából, vagy az alaprajzból felvetített legnagyobb elérhető épületmagasság adja meg az épület 
tömegét, mert az sematikussághoz, vagy aránytalansághoz vezet. 

- Értéket képviselő épület bővítése során kortárs módon történő beavatkozással, a megtartandó 
épülethez magasságában, tömegképzésében illeszkedő, részletképzésében is átgondolt beavatkozás 
a követendő. 

- Az utca viszonyrendszerét feltárva, annak tanulságait megállapítva szükséges az épület tömegét 
megalkotni, úgy, hogy az új épület ne tagadja meg, és ne is akarja felülírni a jellegzetes, hagyományos 
utcaképet. 
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- Nagyobb léptékű belvárosi, városközponti épületek esetében az illeszkedés elvét figyelembe véve 
javasolt a kortárs, plasztikus tömegalakítás, az utca felé megnyitott homlokzattal. 

- Az épület tömegképzése ne legyen félreérthető, a felfelé lépcsőzetesen szűkülő alacsony hajlásszögű 
„mediterrán” tetőidomú megoldások tájidegenek. Kerülendő továbbá a sematikus, dobozszerű 
„minimalista” divatirányzat helyszín adottságait figyelembe nem vevő „adaptálása”. 

 
Tetők, tetőidom: 
- Az egységesen – 90% feletti arányban – magastetős épületeket magában foglaló utcákban, 

tömbökben a jelleg megtartására kell törekedni. 
- Védett területeken, épületeken napelem, napkollektor közterületről nem látszó tetőidomon helyezhető 

el. 
- Tájidegen tetőformák, megoldások kerülendők. 
- Az egységes tetősíkot megbontani, városközpontban, belvárosban, cívis és taksás karakterben nem 

megengedett tetőfelülépítményekkel, kivéve, ha azokat a tömegképzés koncepciója meggyőzően alá 
tudja támasztani. 

- Nem támogatható a tetősíkból kiálló ablak, lift gépház, valamint épületgépészeti berendezések tetőn 
való elhelyezése. 

- Amennyiben egy tömbön belül vegyesen fordul elő magas- és (30 évnél régebbi) lapostetős kialakítás, 
úgy a tetőidom formai kialakítása nincs megkötve. 

- Egységesen lapostetős kialakítású tömbök (90% feletti lapostetős épületállomány) esetén új épület 
létesítése, vagy ráépítés kizárólag lapostetős módon történhet. 

- Lapostetős kialakítás esetén az „ötödik homlokzat” elvét követve törekedni kell a komponált 
kialakításra zöldfelületek, tetőkert, esetleg vízfelület használatára, a tetőfelülépítmények, árnyékolók, 
növényfuttató felületek, arányos, átgondolt megalkotására. 

- Lapostetős alaptömegű épület esetén az alaptömegre a megengedett legnagyobb épületmagasságot 
meghaladó párkánymagasságú épülettömeg, felülépítmény elhelyezése nem megengedett, kivéve a 
lépcsőház, lift gépház, 20 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű gépészeti tér, közösségi tér, 
vagy tároló, illetve lépcsőházanként egy rendeltetési egységet magába foglaló lakó funkciójú tér, 
melyeknek együttes bruttó alaprajzi kiterjedése nem haladhatja meg a teljes tetőfelület 30%-át. 

 
Homlokzat, anyaghasználat 
- Kevés számú műemlék állomány miatt törekedni kell az autentikus – értéket hordozó – épületek minél 

nagyobb számban történő megtartására, helyreállítására új funkcióhoz illeszkedő átalakítására. 
- Amennyiben az állapota, vagy funkcionális alkalmatlansága az épületnek nem teszi lehetővé a 

megtartását legalább az utcafronti homlokzat kortárs módon való integrálására kell törekedni. 
- Ha egy régi épület elbontásra kerül az új épület kortárs modorban újszerű eszközökkel próbálja 

felidézni azt a ritmust, vertikális és horizontális tagoltságot, amit a régi épület képviselt, így a 
beavatkozás helyhez való kötődése jobban megteremthető. 

- A környezethez illeszkedő plasztikus, jó arányú beavatkozás harmonikus városképet eredményez, 
ugyanakkor nem támogatható a történeti épületek részletképzését imitáló, a mai kor építészetéhez 
szellemiségében nem illeszthető, túldíszített, vagy egy régebbi kort megidéző homlokzatképzés. 

- Új épület létesítése során a homlokzat nyílásrendje, a tömör és megnyitott (ablak, kapuzat stb.) 
felületek aránya az archaikus épületek adottságaira legyen tekintettel. 

- Védett épület homlokzatán utólagos hőszigetelés nem alkalmazható, az energetikai beavatkozást 
belső falsíkon, vagy gépészeti technológiával kell megoldani. 

- Tetőfedésként nem megengedhető a cserép mintázatot imitáló sajtolt fémlemez fedés, illetve a cserép 
mintát utánzó bitumenes lemez alkalmazása. 

- Külső kertségi karaktert kivéve nem támogatható a bitumenes zsindelyfedés. 
- Közterületről látható homlokzaton a tájidegen anyaghasználat, úgy mint pattintott szabálytalan, 

homlokzatra ragasztott ciklopkő, követ utánzó ragasztott lapburkolatok, stb. nem megengedett. 
- Anyaghasználat szempontjából  ajánlott felületképzés a vakolat, akár eltérő felületi struktúrával 

kivitelezve – a valós téglaburkolat, kő, műkőkő, rabitz-szerkezet, fa, illetve meggyőző építészeti 
koncepció mellett a kortárs anyagok – építőlemezek, fémburkolat – is alkalmazhatóak. 

- Homlokzatok kialakítása során visszafogott színvilág, nem tolakodó megjelenésű burkolati rendszer, 
arányos folthatás támogatható. 
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- Erősen reflexív, sötétített, vagy nem átlátszó kialakítású üvegfelület használatát kerülni kell. 
- Egységes tetősík fedésének részleges cseréje, felújítása nem megengedett. 
- Új építés esetén előre gondoskodni kell a gépészeti igények integrált és komponált elhelyezésére, így 

a klíma berendezések, légkezelők, kültéri egységek, szellőzők takarásban történő elhelyezésére 
abban az esetben is, ha az nem valósul meg az átadással egyidejűleg. Az optikai takarás előre legyen 
kialakítva. 

 

Felújítás 
- Felújítás során az összes, az épülethez szervesen nem illeszkedő, utólagosan elhelyezett elemet 

(klíma, kültéri egység, erkély lezárás, lefedés, loggia beépítés, előtető, parabola antenna stb.) el kell 
távolítani.  

- Felújítás esetén bármilyen - az épület eredeti tervétől eltérő - elem elhelyezése egységes terv és a 
felújítással egyidejűleg megvalósított kialakítás mellett lehetséges. 

- Az épület karakterét meghatározó elemek (épületdísz, dombormű, plasztika, címer, korlátrendszer, 
előtető, stb.) megtartása, felújítása képezze részét a beruházásnak. 

- Egy homlokzaton belül a homlokzat tagolásának figyelembe vétele nélküli részleges felújítás, 
átszínezés, vagy az eredetitől eltérő kialakítású nyílászárók részleges beépítése nem megengedett. 

- Közműszekrények elhelyezését a homlokzaton kerülni kell, vagy rejtett módon való elhelyezésére kell 
törekedni. 
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5.1.1 Városközponti épületek földszintjének kialakítása 
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5.1.2 Építészeti tömegformálás elvei 
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5.2 Városközponti építészeti karakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telepítés 
Városközpontra jellemző a zártsorú, keretes zártsorú beépítés. Esetenként akár a telek teljes 
beépítettsége is értelmezhető urbanisztikailag.  
 
Magasság 
Az illeszkedés elve alapján a magassági értékek meghatározását a csatlakozó, történelmi, illetve 
városképileg meghatározó – megtartásra érdemes - épületek viszonyrendszerében kell meghatározni. 
Az illeszkedés érdekében a szabályozásban rögzített adatoktól el lehet térni, pozitív és negatív irányban 
is. 

 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Jellemző tetőidom az utcával párhuzamos gerincű magastető, illetve a modernkori városképi értékkel 
bíró épületek esetében a lapostetős kialakítás. Amennyiben magastetős kialakítású a tervezett épület, 
akkor a csatlakozó tetőidomok hajlásszögéhez kell illeszkedni, lapostetős kialakítás esetén kortárs 
megfogalmazású tetőfelépítménnyel is le lehet képezni a magastetőhöz illeszkedő tömegalakítást. Nem 
támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. Az építészetileg kiérlelt, egyedileg megfogalmazott felépítmény, 
ha az funkcionális és formai szempontból előremutató, illeszkedő megoldást ad, akkor tolerálható. 
Többszintes tetőtér beépítés nem alakítható ki. 
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Építészeti megformálás 
Elvárható a lábazat és párkány kiérlelt építészeti megfogalmazása. Az épület közterülettel való 
kapcsolatában jellemzően a nyitott, kitárulkozó megoldások értelmezhetőek városképileg, kirakatszerű 
megjelenéssel. Gépkocsi tárolása terepszint alatt történjen, kivéve a parkolóházas elrendezést. Lakások 
földszinten (magasföldszint) csak abban az esetben helyezhetők el, ha a földszint padlóvonalának 
kiemelése 1,2-1,8 méterrel megtörténik a csatlakozó terepszinthez képest az utcafronton. A földszinti 
helyiségcsoportok belmagassága érje el, vagy haladja meg a 3,0 m-t annak okán, hogy a tervezett 
épület arányrendszere közelítsen a történeti adottságok által meghatározott arányrendszerhez. 
 
Anyaghasználat, színek 
Városközpont anyaghasználata rendkívül változatos, így többféle kortárs építészeti megoldás is 
támogatható. Nem támogatható viszont tájidegen burkolatok használata (csempe, kőutánzatú lapok). A 
részletképzés kiemelt hangsúllyal bír. Amennyiben az épület téglaburkolatot kap, úgy az a megoldás 
támogatott, ha valós homlokzatburkoló téglából kerül megépítésre. Nem támogatott a csempeszerűen 
ragasztott burkolat, továbbá a rikító, élénk színek használata. A kortárs építészetben használt 
hagyományos és korszerű anyagok használata javasolt, rendszer szerinti felhasználással. Tetőfedés 
tekintetében nem támogatott a cserépmintázatú, ipari jellegű (pl. trapézlemez), vagy pikkelyes fedést 
imitáló táblás sajtolt fémlemez fedés, bitumenes zsindely, nagyhullámú beton vagy kerámia cserép sem 
illetve a tarka hatású (eltérő színű cserepekből véletlenszerűen összeállított), vagy egy elemen (pl. 
cserép) belüli színárnyalat eltérésű anyag alkalmazása. Erkély/loggia korlát kialakítása esetén átlátást 
megakadályozó megoldás ajánlott. A városközpontban szükséges a szomszédos ingatlanokon 
elhelyezkedő épületek formai elemzése, színdinamikai megjelenítése a tervezett épület viszonylatában. 
Javasolt különösen keskenyebb utcák esetében a szemközti oldal bemutatása is, tekintettel arra, hogy 
az utcán sétálva a két szemközti oldalt egyszerre látjuk. Az eresz párkányon ülő, vagy rejtett legyen, 
nem támogatott a csüngő eresz (szarufavéges) kialakítás. A lefolyót a homlokzat síkjától visszahúzva 
horonyba, vagy más módon rejtve kell elhelyezni. 
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Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését a részletek nagyban meghatározzák, ezért 
fontos annak kiművelt megfogalmazása. A városközpontban nem támogatható fehér műanyag ablakok 
beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti nyílászáróval, 
osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt. Átépítés, bővítés esetén a megtartandó 
értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs építészeti 
megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Jó példa: Táblabíróság 2006., Széchenyi u. 24.  
 

 
 
Jó példa: Generali Igazgatóság 2003., Piac u. 49. 
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5.3 Belvárosi cívis építészeti karakter 
 

 
 
Telepítés 
Jellemző a teljes utcai telekhatáron zártsorúan történő beépítése, illetve a hézagosan zártsorú beépítés, 
mely „L” alakban ráfordulhat az oldalsó telekhatárra is, tűzfalas csatlakozással.  
A beforduló szárny tömege nem lehet magasabb, mint az utcai tömeg.  
A telepítés során kerülni kell a beugró szegletek, visszaugró földszinti átmeneti terek külső kialakítását.  
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Magasság 
A szabályozásban meghatározott értékek figyelembe vételén túl az illeszkedés elve alapján a 
magassági értékek meghatározását a csatlakozó történelmi, illetve városképileg meghatározó – 
megtartásra érdemes – épületek befolyásolhatják. A szabályozásban rögzített adatoktól ez esetben el 
lehet térni, pozitív és negatív irányban is. 

 
 
 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Jellemző tetőidom az utcával párhuzamos gerincű magastető, bár – főleg a XVIII-XIX. századi épületek 
esetében – több helyen találkozhatunk utcára merőleges gerincű tetőzettel. Amennyiben magastetős 
kialakítású a tervezett épület, akkor a csatlakozó tetőidomok hajlásszögéhez kell illeszkedni, lapostetős 
kialakítás esetén kortárs megfogalmazású tömegalakítással is le lehet képezni a magastetős jelleget. 
Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. Az építészetileg kiérlelt, egyedileg megfogalmazott 
felépítmény, ha az funkcionális és formai szempontból előremutató, illeszkedő megoldást ad, akkor 
tolerálható. Többszintes tetőtér beépítés nem alakítható ki. 
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Építészeti megformálás 
Javasolt a lábazat és párkány kiérlelt építészeti megfogalmazása, tömör felülettel „letámaszkodó” 
építészeti kialakítással. Tekintettel arra, hogy települési karakterre nem jellemző az épület síkjából kiálló 
erkély, ezért ez a megoldás kerülendő. Konzolosan kialakított épülettömeg, zárt erkély, szintén kevésbé 
tipikus, de megfelelő színvonalú építészeti kialakítás mellett elfogadható. A földszinti helyiségcsoportok 
belmagassága érje el, vagy haladja meg a 3,0 m-t annak okán, hogy a tervezett épület arányrendszere 
közelítsen a történeti adottságok által meghatározott arányrendszerhez. 
 
Anyaghasználat, színek 
Városközpont anyaghasználata rendkívül változatos, így többféle kortárs építészeti megoldás is 
támogatható. Nem támogatható viszont tájidegen burkolatok használata (csempe, kőutánzatú lapok). A 
részletképzés kiemelt hangsúllyal bír. Amennyiben az épület téglaburkolatot kap, úgy az a megoldás 
támogatott, ha valós homlokzatburkoló téglából kerül megépítésre. Nem támogatott a csempeszerűen 
ragasztott burkolat, továbbá a rikító, élénk színek használata. A kortárs építészetben használt 
hagyományos és korszerű anyagok használata javasolt, rendszer szerinti felhasználással. Tetőfedés 
tekintetében nem támogatott a cserépmintázatú, ipari jellegű (pl. trapézlemez), vagy pikkelyes fedést 
imitáló táblás sajtolt fémlemez fedés, bitumenes zsindely, nagyhullámú beton vagy kerámia cserép sem 
illetve a tarka hatású (eltérő színű cserepekből véletlenszerűen összeállított), vagy egy elemen (pl. 
cserép) belüli színárnyalat eltérésű anyag alkalmazása. A városközpontban szükséges a szomszédos 
ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai elemzése, színdinamikai megjelenítése a tervezett épület 
viszonylatában. Javasolt különösen keskenyebb utcák esetében a szemközti oldal bemutatása is, 
tekintettel arra, hogy az utcán sétálva a két szemközti oldalt egyszerre látjuk. Az eresz párkányon ülő, 
vagy rejtett legyen, nem támogatott a csüngő eresz (szarufavéges) kialakítás. A lefolyót a homlokzat 
síkjától visszahúzva horonyba, vagy más módon rejtve kell elhelyezni. 

 
 
 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését a részletek nagyban meghatározzák, ezért 
fontos annak kiművelt megfogalmazása. A városközpontban nem támogatható fehér műanyag ablakok 
beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti nyílászáróval, 
osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén a megtartandó 
értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs építészeti 
megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Jellemzően a zárt - homlokzattal egyenértékűen komponált – vakolt, vagy téglaarchitekturájú (akár 
vegyesen is) kerítés az értelmezhető megoldás. Esetenként - és ahol a környezet utal rá - megengedett 
régi palánkszerű deszkakerítésre utaló - szintén zárt kivitelű- faanyagú kerítés is. 
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   Jó példa: Irodaház, Arany János u. 53. 
 

Jó példa: Műteremház 2014., Ötmalom u. 5. 
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Jó példa: Családi ház, Eötvös u. 14. 
 

 
 
Jó példa: Családi ház 
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5.4 Taksástelkes építészeti karakter 
 

 
 
Telepítés 
Jellemző a teljes utcai telekhatáron zártsorúan történő beépítés, illetve a hézagosan zártsorú beépítés. 
Jellemző még az utcafrontra merőleges fésűs beépítés utcára merőleges tetőidommal. Az „L” alakban 
történő beépítés is előfordul bár ez a keskeny telkek miatt ritkább, ráfordulhat az oldalsó telekhatárra is, 
tűzfalas csatlakozással.  
A telepítés során kerülni kell a beugró szegletek visszaugró földszinti átmeneti terek külső kialakítását.  
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Magasság 
A szabályozásban meghatározott értékek figyelembe vételén túl az illeszkedés elve alapján a 
magassági értékek meghatározását a csatlakozó történelmi, illetve városképileg meghatározó – 
megtartásra érdemes – épületek befolyásolhatják. A szabályozásban rögzített adatoktól ez esetben el 
lehet térni, pozitív és negatív irányban is. 
 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Jellemző tetőidom az utcával párhuzamos gerincű magastető, bár – főleg a XVIII. századi épületek 
esetében – több helyen találkozhatunk utcára merőleges gerincű tetőzettel. Amennyiben magastetős 
kialakítású a tervezett épület, akkor a csatlakozó tetőidomok hajlásszögéhez – amennyiben ez 30° és 
45° között van - kell illeszkedni. Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. Az építészetileg kiérlelt, 
egyedileg megfogalmazott felépítmény, ha az funkcionális és formai szempontból előremutató, 
illeszkedő megoldást, akkor tolerálható. Többszintes tetőtér beépítés nem alakítható ki. 
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Építészeti megformálás 
Indokolt a lábazat és párkány kiérlelt építészeti megfogalmazása, a tömör felülettel „letámaszkodó” 
építészeti kialakítás. Tekintettel arra, hogy települési karakterre nem jellemző az épület síkjából kiálló 
erkély, ezért ez a megoldás kerülendő. Konzolosan kialakított épülettömeg, zárt erkély, szintén kevésbé 
tipikus, de megfelelő színvonalú építészeti kialakítás mellett elfogadható. A földszinti helyiségcsoportok 
belmagassága érje el, vagy haladja meg a 3,0 m-t annak okán, hogy a tervezett épület arányrendszere 
közelítsen a történeti adottságok által meghatározott arányrendszerhez. 
 
Anyaghasználat, színek 
Anyaghasználata rendkívül változatos, így többféle kortárs építészeti megoldás is támogatható. Nem 
támogatható viszont tájidegen burkolatok használata (csempe, kőutánzatú lapok). A részletképzés 
kiemelt hangsúllyal bír. Amennyiben az épület téglaburkolatot kap, úgy az a megoldás támogatott, ha 
valós homlokzatburkoló téglából kerül megépítésre. Nem támogatott a csempeszerűen ragasztott 
burkolat, továbbá a rikító, élénk színek használata. A kortárs építészetben használt hagyományos és 
korszerű anyagok használata javasolt, rendszer szerinti felhasználással. Tetőfedés tekintetében nem 
támogatott a cserépmintázatú, ipari jellegű (pl. trapézlemez), vagy pikkelyes fedést imitáló táblás sajtolt 
fémlemez fedés, bitumenes zsindely, nagyhullámú beton vagy kerámia cserép sem illetve a tarka hatású 
(eltérő színű cserepekből véletlenszerűen összeállított), vagy egy elemen (pl. cserép) belüli színárnyalat 
eltérésű anyag alkalmazása. A szükséges a szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai 
elemzése, színdinamikai megjelenítése a tervezett épület viszonylatában. Javasolt különösen 
keskenyebb utcák esetében a szemközti oldal bemutatása is, tekintettel arra, hogy az utcán sétálva a 
két szemközti oldalt egyszerre látjuk. Az eresz párkányon ülő, vagy rejtett legyen, nem támogatott a 
csüngő eresz (szarufavéges) kialakítás. A lefolyót a homlokzat síkjától visszahúzva horonyba, vagy más 
módon rejtve kell elhelyezni. 

 
 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők, a keskeny telkek nem viselik el a vízszintes, függőleges tagoltságot, az anyagok vegyített 
használatát. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér műanyag 
ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Jellemzően a zárt - homlokzattal egyenértékűen komponált – vakolt, vagy tégla architekturájú (akár 
vegyesen is) kerítés az értelmezhető megoldás. Esetenként - és ahol a környezet utal rá - megengedett 
régi palánkszerű deszkakerítésre utaló - szintén zárt kivitelű- faanyagú kerítés is. 
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5.5 Belső kertségi építészeti karakter 
5.5.1 Zártsorú/sorházas belső kertségi karakter 
 

 
 
Telepítés 
Jellemző a teljes utcai telekhatáron zártsorúan történő beépítés, illetve a hézagosan zártsorú beépítés. 
Jellemző még az utcafrontra merőleges fésűs beépítés utcára merőleges tetőidommal. Az „L” alakban 
történő beépítés is előfordul, bár ez a keskeny telkek miatt ritkább. Az épület tömeg ráfordulhat az 
oldalsó telekhatárra is, tűzfalas csatlakozással.  
A telepítés során kerülni kell az utcafronti telekhatártól visszaugró szegletek földszinti átmeneti terek 
kialakítását.  
 
Magasság 
A szabályozásban meghatározott értékek figyelembe vételén túl az illeszkedés elve alapján a 
magassági értékek meghatározását a csatlakozó történelmi, illetve városképileg meghatározó – 
megtartásra érdemes – épületek befolyásolhatják. A szabályozásban rögzített adatoktól ez alapján el 
lehet térni, pozitív és negatív irányban is. 

 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Jellemző tetőidom az utcával párhuzamos gerincű magastető, bár több helyen találkozhatunk utcára 
merőleges gerincű tetőzettel. Amennyiben magastetős kialakítású a tervezett épület, akkor a csatlakozó 
tetőidomok hajlásszögéhez – amennyiben ez 30° és 45° között van - kell illeszkedni, lapostetős 
kialakítás esetén kortárs megfogalmazású tömegalakítással is le lehet képezni a magastetős jelleget. 
Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. Az építészetileg kiérlelt, egyedileg megfogalmazott 
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felépítmény, ha az funkcionális és formai szempontból előremutató, illeszkedő megoldást, akkor 
tolerálható. Többszintes tetőtér beépítés nem alakítható ki. 
 
Építészeti megformálás 
Indokolt a lábazat és párkány kiérlelt építészeti megfogalmazása, a tömör felülettel „letámaszkodó” 
építészeti kialakítás. Tekintettel arra, hogy települési karakterre nem jellemző az épület síkjából kiálló 
erkély, ezért ez a megoldás kerülendő. Konzolosan kialakított épülettömeg, zárt erkély, szintén kevésbé 
tipikus, de megfelelő színvonalú építészeti kialakítás mellett elfogadható. 
Új kialakítású sorházas beépítés esetében a tömegformálás alapelveit, a magassági viszonyrendszerét 
meg kell határozni annak érdekében, hogy az utcakép egységes és harmonikus legyen. Legalább öt 
egység (telek) legyen azonos modorú, anyaghasználatú, és tömegképzésű az utcafront irányából. 
 
Anyaghasználat, színek 
A terület történeti anyaghasználata jellemzően vakolt fal helyenként téglabetéttel, pikkelyes kiselemes 
cserépfedéssel. Többféle ehhez illeszkedő, vagy kortárs építészeti megoldás is támogatható. Nem 
támogatható viszont tájidegen burkolatok használata (csempe, ragasztott kőlapok, kőutánzatú lapok). A 
részletképzés kiemelt hangsúllyal bír, nem tolerálható a ragasztott téglaburkolat pozitív kiállása a vakolt 
síkhoz képest. Amennyiben az épület téglaburkolatot kap, úgy az a megoldás támogatott, ha valós 
homlokzatburkoló téglából kerül megépítésre. Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek 
használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek 
formai elemzése, színdinamikai megjelenítése a tervezett épület viszonylatában. Javasolt különösen 
keskenyebb utcák esetében a szemközti oldal bemutatása is, tekintettel arra, hogy az utcán sétálva a 
két szemközti oldalt egyszerre látjuk. 
 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők, a keskeny telkek nem viselik el a vízszintes, függőleges tagoltságot, az anyagok vegyített 
használatát. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér műanyag 
ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Jó példa: Sorház, Liget Lakópark 
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5.5.2 Családi házas, belső kertségi 
 

 
 
 
Telepítés 
Jellemzően az illeszkedés, és a szabályozás alapján szabadon, vagy oldalhatáron álló beépítés. 
 

 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Az illeszkedés elvét kell tiszteletben tartani. Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. 
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Építészeti megformálás 
Városunkban sajnálatos módon elterjedt más országok építészeti kultúrájára történő utalás, úgy épület 
megformálás, mint a homlokzaton felhasznált anyagok tekintetében. Ezek az „idegen házak” soha nem 
fognak beágyazódni, a kialakultnak tekinthető utcaképbe, erkölcsileg hamar leértékelődnek, mivel egy 
adott kor aktuális félreértelmezett építészeti divatját tükrözik. Kerülendő a tájidegen (alpesi, mediterrán, 
gyarmatosító koloniál stb.) tömegképzés, és anyaghasználat. A kortárs megoldások esetén a felszínes 
divatépítészet kerülendő, nehezen indokolható hagyományos tömegképzésű épületek közé „neo 
Bauhaus” stílusú épület telepítése. Minden divat idővel megfárad, ezért az időtlenséget az 
arányossággal a gondos anyaghasználattal kell kifejezni. Fontos a funkcionális rend tisztázása, logikus 
kialakítása, a kiérlelt tömegképzés. 
 
Anyaghasználat, színek 
Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a 
szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai színdinamikai elemzése. 

 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők, a keskenyebb telkek nem viselik el a vízszintes, függőleges tagoltságot, az anyagok 
vegyített használatát. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér 
műanyag ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Kerülendő a zárt falszerű kerítés. A magas tömör kerítések bezárják a kerteket, ezáltal megfosztva az 
utcát a növényzet látványától, nem biztosítják a levegő szabad áramlását, megváltoztatják a mögötte 
lévő ház arányait. Fontos elv az épülettel megjelenési minőségben, anyaghasználatban 
„köszönőviszonyban” lévő kerítés kialakítása ezért azt a ház tervezésével egyidejűleg javasolt 
elgondolni, megkomponálni. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mivel ez az eleme a teleknek amivel a 
járókelők legelőször találkoznak, akár tapintható közelségből. Javasolható továbbá a növénnyel való 
felfuttatás. 
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Jó példa: Családi ház  
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5.5.3 Kistársasházas belső kertségi 
 
Telepítés 
Jellemző a szabadonálló beépítés, de a környezet beépítési adottságait figyelembe kell venni, és ehhez 
igazodva kell az ingatlant beépíteni. 

  
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Az illeszkedés elvét kell tiszteletben tartani. Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. 
 

 
 
 
 

 

 
Építészeti megformálás 
Városunkban sajnálatos módon elterjedt más országok építészeti kultúrájára történő utalás, úgy épület 
megformálás, mint a homlokzaton felhasznált anyagok tekintetében. Ezek az „idegen házak” soha nem 
fognak beágyazódni, a kialakultnak tekinthető utcaképbe, erkölcsileg hamar leértékelődnek, mivel egy 
adott kor aktuális félreértelmezett építészeti divatját tükrözik. Kerülendő a tájidegen (alpesi, mediterrán, 
gyarmatosító koloniál stb.) tömegképzés, és anyaghasználat. A kortárs megoldások esetén a felszínes 
divatépítészet kerülendő, nehezen indokolható hagyományos tömegképzésű épületek közé „neo 
Bauhaus” stílusú épület telepítése. Minden divat idővel megfárad, ezért az időtlenséget az 
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arányossággal a gondos anyaghasználattal kell kifejezni. Fontos a funkcionális rend tisztázása, logikus 
kialakítása, a kiérlelt tömegképzés. 
 
Anyaghasználat, színek 
Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a 
szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai színdinamikai elemzése. 

 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők, a keskeny telkek nem viselik el a vízszintes, függőleges tagoltságot, az anyagok vegyített 
használatát. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér műanyag 
ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Kerülendő a zárt falszerű kerítés. A magas tömör kerítések bezárják a kerteket, ezáltal megfosztva az 
utcát a növényzet látványától, nem biztosítják a levegő szabad áramlását, megváltoztatják a mögötte 
lévő ház arányait. Fontos elv az épülettel megjelenési minőségben, anyaghasználatban 
„köszönőviszonyban” lévő kerítés kialakítása ezért azt a ház tervezésével egyidejűleg javasolt 
elgondolni, megkomponálni. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mivel ez az eleme a teleknek amivel a 
járókelők legelőször találkoznak, akár tapintható közelségből. Javasolható továbbá a növénnyel való 
felfuttatás. 
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5.6 Villanegyedi építészeti karakter 

 
5.6.1 Villaszerű beépítés 
 

 
 
Telepítés 
Jellemző a szabályozás alapján a szabadonálló beépítés, lazább ligetes telekhasználat. 
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Tetőidom, tetőhajlásszög 
Az illeszkedés elvét kell tiszteletben tartani. 

 

 
Építészeti megformálás 
Városunkban sajnálatos módon elterjedt más országok építészeti kultúrájára történő utalás, úgy épület 
megformálás, mint a homlokzaton felhasznált anyagok tekintetében. Ezek az „idegen házak” soha nem 
fognak beágyazódni, a kialakultnak tekinthető utcaképbe, erkölcsileg hamar leértékelődnek, mivel egy 
adott kor aktuális félreértelmezett építészeti divatját tükrözik. Kerülendő a tájidegen (alpesi, mediterrán, 
gyarmatosító koloniál stb.) tömegképzés, és anyaghasználat. A kortárs megoldások esetén a felszínes 
divatépítészet kerülendő, nehezen indokolható hagyományos tömegképzésű épületek közé „neo 
Bauhaus” stílusú épület telepítése. Minden divat idővel megfárad, ezért az időtlenséget az 
arányossággal a nemes anyaghasználattal kell kifejezni. Fontos a funkcionális rend tisztázása, logikus 
kialakítása, a kiérlelt tömegképzés. A környezet egyfajta pozitív értelemben vett építészeti rangosságot 
determinál, nagyvonalú, de nem elnagyolt építészeti megformálással. Helyi védett, vagy megtartásra 
érdemes karakteres épület bővítése esetén a régi épületet mímelő leképezése helyett attól eltérő 
építészeti megfogalmazás javasolt. Jellemzően az átlagból kiemelkedő építészeti minőség várható el 
ezen karakterbe eső területeken. 
 
Anyaghasználat, színek 
Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a 
szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai színdinamikai elemzése. Az anyaghasználat 
kiérleltsége, igényessége visszahat a minőségre, ezért annak kiválasztása, komponálása kiemelt 
jelentőséggel bír. 
 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A palota- vagy kúriaépítészetre 
jellemző egyértelmű utalások (korlátok, oszloprendek, fejezetek stb.) nem értelmezhetőek, ezért 
kerülendők. A síkbeli anyagváltások kerülendők, akárcsak az anyagok komponálatlanul vegyített 
használata. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér műanyag 
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ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Kerülendő a zárt falszerű kerítés. A magas tömör kerítések bezárják a kerteket, ezáltal megfosztva az 
utcát a növényzet látványától, nem biztosítják a levegő szabad áramlását, megváltoztatják a mögötte 
lévő ház arányait. Fontos elv az épülettel megjelenési minőségben, anyaghasználatban 
„köszönőviszonyban” lévő kerítés kialakítása ezért azt a ház tervezésével egyidejűleg javasolt 
elgondolni, megkomponálni. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mivel ez az eleme a teleknek amivel a 
járókelők legelőször találkoznak, akár tapintható közelségből. Javasolható továbbá a növénnyel való 
felfuttatás. 
 
Jó példa: Családi ház 
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5.6.2 Kistársasházas beépítés 
 
Telepítés 
Jellemző, és a szabályozás alapján szabadonálló beépítés. 
  
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Az illeszkedés elvét kell tiszteletben tartani.  
 
Építészeti megformálás 
Városunkban sajnálatos módon elterjedt más országok építészeti kultúrájára történő utalás, úgy épület 
megformálás, mint a homlokzaton felhasznált anyagok tekintetében. Ezek az „idegen házak” soha nem 
fognak beágyazódni, a kialakultnak tekinthető utcaképbe, erkölcsileg hamar leértékelődnek, mivel egy 
adott kor aktuális félreértelmezett építészeti divatját tükrözik. Kerülendő a tájidegen (alpesi, mediterrán, 
gyarmatosító koloniál stb.) tömegképzés, és anyaghasználat. A kortárs megoldások esetén a felszínes 
divatépítészet kerülendő, nehezen indokolható hagyományos tömegképzésű épületek közé „neo 
Bauhaus” stílusú épület telepítése. Minden divat idővel megfárad, ezért az időtlenséget az 
arányossággal a nemes anyaghasználattal kell kifejezni. Fontos a funkcionális rend tisztázása, logikus 
kialakítása, a kiérlelt tömegképzés. 
 
Anyaghasználat, színek 
Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a 
szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai színdinamikai elemzése. 
 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Kerülendő fehér műanyag 
ablakok beépítése. Helyi védett, vagy karakterében megtartandó épület felújításakor az eredeti 
nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén 
a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés esetén az illeszkedés elve alapján kortárs 
építészeti megoldásokra kell törekedni, akár innovatív módon. 
 
Kerítés 
Kerülendő a zárt falszerű kerítés. A magas tömör kerítések bezárják a kerteket, ezáltal megfosztva az 
utcát a növényzet látványától, nem biztosítják a levegő szabad áramlását, megváltoztatják a mögötte 
lévő ház arányait. Fontos elv az épülettel megjelenési minőségben, anyaghasználatban 
„köszönőviszonyban” lévő kerítés kialakítása ezért azt a ház tervezésével egyidejűleg javasolt 
elgondolni, megkomponálni. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mivel ez az eleme a teleknek amivel a 
járókelők legelőször találkoznak, akár tapintható közelségből. Javasolható továbbá a növénnyel való 
felfuttatás. 
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5.7 Külső kertségi építészeti karakter 

 
Telepítés 
Jellemzően az illeszkedés, és a szabályozás alapján szabadon, vagy oldalhatáron álló beépítés. Az 
épületnek a telek méretéhez arányosnak kell lennie, ebben a karakterben a telek túlépítése nem 
szerencsés.  

  

 
 
Tetőidom, tetőhajlásszög 
Az illeszkedés elvét kell tiszteletben tartani. Nem támogatható tetősíkból kiálló tetőablak. 

 

 
Építészeti megformálás 
Városunkban sajnálatos módon elterjedt más országok építészeti kultúrájára történő utalás, úgy épület 
megformálás, mint a homlokzaton felhasznált anyagok tekintetében. Ezek az „idegen házak” soha nem 
fognak beágyazódni, a kialakultnak tekinthető utcaképbe, erkölcsileg hamar leértékelődnek, mivel egy 
adott kor aktuális félreértelmezett építészeti divatját tükrözik. Kerülendő a tájidegen (alpesi, mediterrán, 
gyarmatosító koloniál stb.) tömegképzés, és anyaghasználat. A kortárs megoldások esetén a felszínes 
divatépítészet kerülendő, nehezen indokolható hagyományos tömegképzésű épületek közé „neo 
Bauhaus” stílusú épület telepítése. Minden divat idővel megfárad, ezért az időtlenséget az 
arányossággal a nemes anyaghasználattal kell kifejezni. Fontos a funkcionális rend tisztázása, logikus 
kialakítása, a kiérlelt tömegképzés. 
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Új kialakítású sorházas beépítés esetében a tömegformálás alapelveit, a magassági viszonyrendszerét 
meg kell határozni annak érdekében, hogy az utcakép egységes és harmonikus legyen. Legalább öt 
egység (telek) legyen azonos modorú, anyaghasználatú, és tömegképzésű az utcafront irányából. 
 
Anyaghasználat, színek 
Nem támogatható továbbá a rikító, élénk színek használata. Tervezés megkezdése előtt szükséges a 
szomszédos ingatlanokon elhelyezkedő épületek formai színdinamikai elemzése. 

 
Részletképzések 
Tekintettel arra, hogy az épület megjelenését, megítélését az építészeti részletek nagyban 
meghatározzák, ezért fontos annak árnyalt és kiérlelt megfogalmazása. A síkbeli anyagváltások 
kerülendők. Nem egy épületben kell gondolkodni, hanem utcaképben. Helyi védett, vagy karakterében 
megtartandó épület felújításakor az eredeti nyílászáróval, osztásában megegyező, színében autentikus 
megoldás javasolt, átépítés, bővítés esetén a megtartandó értékeket tiszteletben kell tartani. Új építés 
esetén az illeszkedés elve alapján kortárs építészeti megoldásokra kell törekedni. 
 
Kerítés 
Kerülendő a zárt falszerű kerítés. A magas tömör kerítések bezárják a kerteket, ezáltal megfosztva az 
utcát a növényzet látványától, nem biztosítják a levegő szabad áramlását, megváltoztatják a mögötte 
lévő ház arányait. Fontos elv az épülettel megjelenési minőségben, anyaghasználatban 
„köszönőviszonyban” lévő kerítés kialakítása ezért azt a ház tervezésével egyidejűleg javasolt 
elgondolni, megkomponálni. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mivel ez az eleme a teleknek amivel a 
járókelők legelőször találkoznak, akár tapintható közelségből. Javasolható továbbá a növénnyel való 
felfuttatás. 
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Jó példa: Családi ház 2008., Pallag 
 

 
 
 
Jó példa: Családi ház 
 

 
 

Az épület arányosan, a szomszédos hagyományos beépítéssel összhangban kortárs eszközökkel 
valósult meg. Illeszkedése jó példa a környezethez való újszerű megjelenésnek. 
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Jó példa: Családi ház, Pallag 
 

 
 
 
Jó példa: Családi ház, Józsa 
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5.8 Lakótelepi építészeti karakter 
5.8.1 Iparosított technológiájú lakótelep 
 

 
 
Lakótelepeink területhasználata kedvezőnek mondható, zöldfelületeik nagyvonalúan kerültek kialakításra 
sok esetben az egykori fasorok megtartása mellett. Magassági viszonyrendszereit az új beépítéseknél 
figyelembe kell venni. Az épületek homlokzati felújításakor az eredeti épületkarakter megtartása 
támogatott. Nem értelmezhető az erkélyek randomszerű beépítése rácsozattal való lezárása. Átalakítás 
esetén kizárólag komponált karakterváltás elfogadható, ha az önállóan értelmezhető 
épületként/épületegyüttesként – és nem egy összefüggő rendszer önmagában álló részeként/elemeként 
– fogható fel. A be nem épített területeken bármilyen térelválasztó elem (kerítés, zöld-fal, támfal stb) 
kizárólag - nagyobb összefüggő területre készített - tájépítészeti elképzelés szerves részeként 
valósítható meg.  
Új beruházás esetén előzetesen elkészítendő tanulmányban igazolni szükséges a telepítést, a forgalmi 
rendre gyakorolt hatást – különös tekintettel a parkolásra -, a településképre gyakorolt hatást a tágabb 
városi szövet és a megvalósítani kívánt épület(együttes) modellszerű bemutatásával, 
viszonyrendszerének feltárásával. 
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Épületek karakterének védelme. 
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5.8.2 Hagyományos technológiájú lakótelep 
 

 
 

A II. világháború után, az ’50-es ’60-as évek lakásépítési törekvései jelentős épületállományt hoztak 
létre. Az épületek felújítása időszerűvé vált, ezzel egyidejűleg több helyen a tető hasznosítása 
megtörtént, vagy a jövőben megtörténhet. Az átalakítás során a környező épületek tömegformálását 
szem előtt tartva, a meglévőtől elváló, felismerhető kortárs hangvételű bővítést kell megvalósítani. 
 
Jellemzően közelmúltbeli '90-es éveket követően létrejött nagyobb kapacitású esetenként „lakópark”-ként 
megnevezett többlakásos lakóépület-együttesek esetében az intenzitás növelése nem javasolt, illetve 
sok esetben nem is végrehajtható, mivel ezen területek kapacitása jellemzően a megépítéskor is 
maximálisan kihasznált volt. Új beruházás esetén tanulmányban igazolni szükséges a telepítést, a 
forgalmi rendre gyakorolt hatást a településképre gyakorolt hatást a tágabb városi szövet és a 
megvalósítani kívánt épület(együttes) modellszerű bemutatásával. Tekintettel a magas intenzitásra a 
zöldterületek magas színvonalon történő komponálása és fenntartása elengedhetetlen. 
 
A telken belüli kerítés létesítése nem támogatható. Abban az esetben, ha földszinti lakásokhoz saját 
használatú kert tartozik, akkor az elválasztó elem max. 1,2 m magas 50%-ban áttört kerítés, vagy 
növényzet lehet. Új beruházás esetén az erkélyek, loggiák kialakításakor az átláthatóságot engedő 
építészeti kialakítást kerülni kell. Lapostetős kialakítás esetén amennyiben bónusz szint jön létre (ún. 
penthouse típusú lakás) annak építészeti megformálása esetén a rátett nehézkes „dobozhatást” kerülni 
kell, ne tűnjön az szervetlen elemnek, vagy félreérthető gesztusnak (liftgépház, gépészet stb.). 
Amennyiben új épületegyüttes jön létre, az egységes és önálló identitást adó építészeti megformálásra 
kell törekedni. 
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5.9 Intézményi építészeti karakter (oktatás, 
egészségügy, egyház, igazgatás) 
 
Az intézményi területek identitás erősítők, a városi arculat meghatározó területei. Ezen területek 
beépítésénél nem a környezetbe való illeszkedés az elsődleges, hanem a területen belül domináns 
épületekhez illeszkedő egyedi építészeti megfogalmazás, tér- és tömeg formálás. 
 
Magas színvonalú, innovatív építészeti megoldásra kell törekedni, olyam építészeti (városépítészeti) 
minőségre, ahol a tervezési folyamatban már benne van annak garanciája. Előnyben részesítendő a 
tervpályázati eljárás alapján történő kiválasztás. 
 
Intézményi területek hasznosításánál a kert- és tájépítészeti szempontok érvényesülése 
elengedhetetlen, amit a gépjármű elhelyezés érdekei nem sérthetnek meg. 
 
Intézményi fejlesztés esetén a beruházás megkezdése előtt beépítési tanulmányterv elkészítésével kell 
igazolni az épületelhelyezést, a környezetrendezést, melynek térbeli megfelelősége is igazolandó. 
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5.10 Iparterületi (egyéb) építészeti karakter 
 
5.10.1 Kereskedelmi, gazdasági terület 
 

 
 
 

 
 
Jellemzően nagyobb alapterületű létesítmények – általánosságban szabadonálló elrendezéssel történő - 
beépítése jellemző a területre. 
Tekintettel a karakter várostörténeti léptékben mért újszerűségére (jellemzően a ’90-es évek elejétől 
indulóan) kiforrott építészeti előképekről nem lehet érdemben beszélni. Fő szempont az optimális 
telepítés megválasztása, a humanizált parkolórendszer (elrendezés, és -fásítás) kialakítása, a 
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zöldfelületek minőségi alakítása, és a terület városon belüli pozíciójához illeszkedő igényes megjelenés, 
aminek különösen a bevezető utak mentén van kiemelt jelentősége. 
 
Anyaghasználatában jellemzően a szerelt jelleg dominálhat (építőlemez típusok, fémlemez, előregyártott 
vasbeton panel), de természetesen a falazott/vakolt architektúra is megjelenhet. Fontos a részletek 
kiérlelt kiképzése, a kulturált anyaghasználat, az egyes eltérő struktúrák, tömegek egymáshoz való 
aránya. 
 
Annak okán, hogy nagy tömegű épületek alkotják ezen karakterű városrészeket, kiemelt jelentőségű a 
színezés. Mindenképpen kerülendő a harsány, erős színek használata, mivel ez nagy épületek 
esetében rendkívül kedvezőtlen, sőt kifejezetten zavaró városképi hatású lehet. 
 
Kereskedelmi típusú épületek esetében kiemelt jelentősége van a szignalizációnak (logo, 
relkámfelületek), ezért az épülettel összhangban kell megkomponálni a homlokzat és tömeg figyelembe 
vételével. Kerítés - amennyiben létesül - teljesen áttört, légies hatású lehet. 
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5.10.2 Ipari-gazdasági terület 
 

 
 
 

 

 Az ipari épületek megalkotása legalább ugyanolyan jelentőségű és összetettségű feladat, mint bármelyik 
más épülettípusé. Fontos a technológia tiszteletben tartása, az ahhoz illeszkedő racionális épület 
megkomponálása. Sok jó példa van a hazai és nemzetközi építészeti gyakorlatban, amikor az ipari 
épületeket élvonalbeli megoldással és ötletességgel tették a laikusok számára is érdekessé. Hazánkban 
több figyelmet érdemlő épület született, melyek jó példákkal szolgálnak napjainkban is, arra, hogyan kell, 
és lehet ebben a műfajban is maradandót alkotni. 
 
Az ipari épület több tekintetben megköveteli az analitikus gondolkodásmódot, és mentes az 
öncélúságtól. Amennyiben a technológia igényli, akár a gépészeti-technológiai elemekből (pl. 
vezetékrendszerek, külső szervizfolyosók, lépcsők, robbanó felületek, stb.) is lehet építészeti minőséget 
alkotni. 
 
Ki kell emelni, hogy az ipari létesítmény telephelyén belül azonos legyen az építészeti minőség és 
anyaghasználat a fő funkciót kiegészítő épületek esetében (raktárak, portaépület, kerékpár tároló, stb.). 
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Fontos a minőségi zöldfelület, a kulturált – humanizált – parkolók kialakítása, és általánosságban az 
igényes megjelenés. 
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5.10.3 Mezőgazdasági üzemi terület 
 

 
 

 
 
Hagyományos mezőgazdasági kultúra mellett a nagy volumenű – egykori TSZ majorságok helyén, azok 
felfejlesztésével, vagy önállóan létrejövő – együttesek kialakítását nagyban meghatározza a funkció, 
illetve a termék, vagy az állattartás jellege. Ezen területek beépítése jellemzően lazább, szabadon álló, a 
környezet adottságait figyelembe veszi. 
 
Fontos, hogy az itt megjelenő épületek egymással összhangban legyenek, egységet képezzenek úgy 
megjelenésükben, tömegformálásukban, mint anyaghasználatukban.  
 
Az itt megjelenő épületek egyszerű – funkció által meghatározott – formavilággal, területen belül 
egységes anyaghasználattal, azonos minőségben valósuljanak meg. 
 
Különösen jó épületeket inspirálhat a természeti környezet, a hagyományos épület archetípusok 
jelenkori ízléses (nem narratív) leképezése. 
Ezen épületek esetében a rurális építészeti viselkedésmód is értelmezhető, különösen kisebb épületek, 
telephelyek esetében. 
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5.12 Erdőspuszták, Nagyerdő tájképvédelmi 
építészeti karakter 
 
Kiemelt jelentőségűnek tekinthető a város rekreációs természeti környezetében megvalósuló minden 
épített alkotás. Tájba illeszkedő anyaghasználatú, kortárs formák, vagy a rurális építészet jó példáját  
követve hagyományos – nem hivalkodó – ésszerű tömegformálású épületek megjelenése támogatott. 
 

 
 
Tájképvédelmi területek építési jellemzői:  

Erdőspuszták területe hagyományosan a város keleti felén nagyobb erdőterületek közé beékelődő 

szántó-legelőterületek mozaikos tájhasználati jellemzőkkel. (az erdők kiterjedése a város 16 ezer ha, 

amely a város területének 34,6%-a (Szemerédy2002: 6.))  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ebben a tájhasználatban a természeti értékek kétség kívül a nyírvizekhez köthetők, amelyek 

lecsapolásával és a tájhasználat változásával az elmúlt 100-150 évben. Évszázadok óta – a jellemzően 
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erdőterületek határaira települt kis alapterületű lakó-gazdálkodó tanyák máig megtalálhatók, a középkori 

települések nyomai már csak elvétve azonosíthatók be. A hagyományos tájfenntartó gazdálkodást 

jelentett a vákáncsos művelés, önfenntartó állattartással, földműveléssel, erdészeti és vadgazdálkodás. 

Ezen tanyák azért jellemzően a város szegényebb lakosságának adtak csak életfeltételeket és ez 

öröklődött századunkra is. A XX. század első felétől a város ellátórendszerének kiterjesztése lassan 

utolérte ezen területeket is, először oktatási épületek jelennek meg (Borsos József által tervezett tanyasi 

iskolák tégla architektúrái jelképeivé váltak az erdőspuszták épített környezetének). Mára teljesen 

átalakult ennek a tájnak a környezete, de az infrastruktúra hiánya továbbra is megnehezíti a még itt élő, 

elöregedő lakosságot. A mezőgazdasági jelleg megtartása fontos, de a jóléti-turisztikai jelleg erősödése 

több évtizede fejlődik. Ezen fejlesztések épített értékei a városi tértől eltérően kevéssé követik a korízlés 

változásait.  

Védett épített értékek: Halápi tanya, dombosi és fancsikai templomrom, az Ördögárok helyreállított 

szakasza 

Védelemre érdemes a Mézeshegyi és Hármashegyi iskola, a Hosszúpályi úti alkotóház. 

Az alábbi területhasználati karakterekre érdemes szabályozási kötelmeket megállapítani.  

1. tanyaudvarként használt területen a tájképvédelmi feltételeknek megfelelő építmények építhetők a 

következők szerint:  

rendeltetés tekintetében: elsősorban tájfenntartó mezőgazdasági tevékenységhez köthető építmények, a 

termékfeldolgozáshoz szükséges építményekkel lakás, amely háztartással kapcsolatos épülettel 

kiegészíthető falusi turizmus vagy legeltető állattartás a jellemző. Az egyes épületek tekintetében a 

telepítés a tanyatelek kialakult beépítési módját követő körbeépített udvaros beépítés, az egyes épületek 

homlokzati szélessége max. 6-8 m, építmények ereszmagassága: max. 4,5m, tetőidom nyeregtetővel, 

38-410-os tetőhajlásszöggel bír. Anyaghasználat: előnyben részesítendő a hagyományos homlokzati 

anyaghasználat: fehér, vagy törtfehér vakolat, natúr égetett agyag téglaburkolattal, vagy faburkolat, fa, 

vagy színezett fém, műanyag nyílászárók. Tetőhéjazat: natúr égetett agyag vagy azzal megegyező 

színű cserépfedés, értékes, de drága és sok fenntartási költséggel járó nádazás. A két háború közötti 

beépítéseken megjelent a szabvány műpalafedés, mely újonnan inkább a karbantartási nehézségek 

miatt kerülendő. 

2. majorság, mezőgazdasági kisüzem területén a tájképvédelmi feltételeknek megfelelő építmények 

építhetők a következők szerint:  

rendeltetés tekintetében elhelyezhető: szolgálati lakás – iroda, mezőgazdasági erdészeti és 

tájfenntartási gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve kislétszámú, legeltetéses állattartás 

építményeit is. A beépítés módja: szabadon álló, telepszerű, de kerülendő a soros telepítésű, un. üzemi 

jellegű állattartás karakterét követő épületelhelyezés. Az üzemi épületek építménymagassága ne 

haladja meg a 7,5m-t, de technológiai szükségszerűségből (pl. siló, takarmánykeverő) magasabb 

építmény is elhelyezhető. Csarnoképületre a dobozszerű, fémszerkezetű homlokzatalakítás nem 

javasolt, élénk színek használata kerülendő. Ezen építmények esetében is gondoskodni kell takarásról a 

telephely egyes táji belátási irányokból történő növénytakarással. A táji rálátás vizsgálatát a telepítéshez 

el kell készíteni.  

3.Jóléti, vendéglátó és idegenforgalmi hasznosítás területén a tájképvédelmi feltételeknek megfelelő 

építmények építhetők a következők szerint:  

rendeltetés tekintetében elhelyezhető: a felsorolt fő rendeltetések mellett elhelyezhető szolgálati lakás – 

iroda, mezőgazdasági erdészeti és tájfenntartási gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve 

kislétszámú, legeltetéses állattartás építményeit is. A beépítés módja: szabadon álló, telepszerű, 

javasolt a tanyaszerű, kerített udvaros telepítés, kerülendő a soros telepítésű, un. üzemi jellegű 

állattartás karakterét követő épületelhelyezés. A tervezett épületre a dobozszerű, fémszerkezetű 

homlokzatalakítás nem javasolt, élénk színek használata kerülendő. Ezen építmények esetében is 

gondoskodni kell takarásról a telephely egyes táji belátási irányokból történő növénytakarással. A táji 

rálátás vizsgálatát a telepítéshez el kell készíteni. Az építmények karaktereinek meghatározásában 
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javasolt a táj jellegzetes faanyagú ácsolt szerkezeteinek megjelenítése, az egyszerű tiszta 

tartószerkezetek.  
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5.13. Zártkertek 
 

 
 
Az egyes zártkerti egységek a város keleti felén szétszórtan, nagy területen helyezkednek el.   Az egyes 

zártkerti egységek telekszerkezete heterogén, kistelkes (720m2) és utcára merőleges telekhálózattól a 

nagytelkes (1500m2-t meghaladó) és utcával párhuzamos kiosztású, kedvezőtlen adottságú 

telekhálózat is megtalálható.  

A telkek jellemzően kedvezőtlen utca-dűlőúthálózatról tárhatók fel, lakó funkció esetén nem biztosítható 

ezen telkek közszolgáltatási ellátása maradéktalanul.  

Lakásállomány jellemzően engedély nélküli, alacsony és ellenőrizetlen műszaki színvonalú és 

kedvezőtlen felszereltségű. A laksűrűség egyes területek (Kondoros, Biczó I. kert egyes részei) 

kivételével alacsony. Az épületek egy jelentős része másodlagos építőanyag felhasználással épült.  

A hagyományos zártkerti épületek kis alapterülettel (3% beépítésből adódóan), földszintes, magastetős 

kialakítással épültek. A tetőtér beépítések a lakó funkció megjelenésével indultak el, de az alápincézés 

és a földszinti padlóvonal kialakítása is jellemző volt. Az így kialakult zártkerti gazdasági épületek 5-6m-

es ereszmagassággal valósultak meg. A tetőidom jellemzően utcára merőleges nyeregtető, 45°-os 

kialakítással. Az építésügyi szabályok szerint az úttengelytől 11m-re mért beépítési vonallal, szabadon, 

vagy oldalhatáron álló beépítések készültek. Az idők során ezen telkekre több fedett kerti építmény, 

terasz, kerti tető is készült, rendezetlen képet alkotva.  

Az újonnan, lakó funkcióval épült épületek viszont jellemzően oldalhatáron épültek, a beépítettség 10% 

körüli. Itt jellemző már az egyszintes beépítés, 5m-es előkert. 



 

110 
 

V 1.0 Településképi Arculati Kézikönyv – Debrecen  

A zártkertek lakosságának korösszetétele vegyes, az elöregedő korosztály és a kiskorú gyerekes 

családmodell egyaránt megtalálható ezen a területen. Más szociológiai mutató is kedvezőtlen, az 

iskolázottság, a foglalkoztatottság arányát tekintve alacsonyabb a város többi részéhez képest.  

Ellátó intézményrendszer, tömegközlekedés 

- kiskereskedelem, vendéglátás területenként változó, részlegesen megoldott 

- egészségügyi alapellátás csak a város belső területein működő ellátórendszerének 

felhasználásával biztosított; 

- oktatási ellátás nincs, kulturális alapszolgáltatás sem biztosított 

- igazgatási ellátó egységek csak a belső területről biztosított.  

- egyéb ellátás (pl. posta) részben megoldott 

Ellátó intézményrendszer csak a nagyobb főutak menti zártkerteknél jelenik meg a belső részeken nem. 

Tömegközlekedés a fő- és feltáró burkolt utak mentén biztosított. 

Infrastruktúra:  

- nagyobb zártkertek esetén a vezetékes ivóvíz, és a hálózati gázellátás terén a mutatók jobbak 

- elektromos ellátás biztosított , szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés nem biztosított.  

Környezeti feltételek:  

A terület a lakott részeken rendkívül szennyezett amellett, hogy alacsony laksűrűségű, és sok 

beépítetlen zöldfelülettel rendelkező mozaikos táji jellemzőkkel bír. Az altalaji vízkészlet kiemelése 

közműpótlóként jellemző a területen, a szennyvíz elszivárogtatása általános a lakott telkeken, ennek 

eredménye a szennyezett altalaji vízkészlet. Az épületállomány fűtése egyedi, szilárd tüzeléssel a 

levegő terhelését növeli, fűtési időszakban a szálló por a határértéket jelentősen meghaladja.  

A zártkert jellegű területek kisüzemi művelésű, kistelkes területek. Ezen zónába eső telkeken a 
növénytermesztés és ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, illetve a helyi építési 
szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelő kialakítású lakóépületek építhetők. Tetőtér beépítés, 
illetve tetőtéri erkély nem alakítható ki. 
 
Az itt megjelenő épületekre jellemző a szabadon álló beépítés, a hagyományos épület archetípusnak 
megfelelő formavilág, valamint a terület mezőgazdasági jellegéből eredően az alacsony beépítési arány. 
 
Anyaghasználat esetén az egynemű felületek kialakítása támogatott, különösen előnyben részesítendő 
a hagyományos külterületi mezőgazdasági kultúrára jellemző fehér fal szín használata, méregzöld vagy 
barna nyílászárókkal. A tetőfedés pikkelyszerű égetett kerámia, esetleg betoncserép, kiselemes 
palafedés, vagy nádfedés. Nem támogatott a dombornyomott, cserép mintázatú trapézlemez, bitumenes 
lemez fedés. Az épület tetőfedése egynemű kell legyen, a tornác és terasz fedése a domináns fedési 
anyaggal megegyező lehet. 
 
A területen kerítés a telek homlokvonalán, oldal és hátsó határain áttört kialakítással létesíthető. 
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5.14. Beépítésre nem szánt mezőgazdasági területek 
 
Dominánsan a város közigazgatási területének nyugati oldalán alakult ki ez a karakter. A területre 
jellemző a mezőgazdasági monokultúra, nagyüzemi termeléssel intenzíven megművelt szántóterületek. 
Ezen karakter távlati felhasználása nem változik különösen, a jó termőhelyi adottságú területek 
esetében. Nem jellemző épületek megjelenése kivéve néhány szigetszerűen megjelenő gazdálkodási 
célú telephelyektől, birtokközpontoktól. Ezen üzemi típusú telephelyek beépítésére a Kézikönyv 5.10.3 
pontja rendelkezik.  
 
A városba bevezető utak mentén alapvetően nem támogatható bármilyen gazdálkodással összefüggő, 
vagy egyéb funkciójú, kis léptékű, szigetszerűen elhelyezett épület megjelenése, továbbá várossziluett 
megjelenését befolyásoló, azt kitakaró épületek, építmények elhelyezése nem támogatott. Ezeken a 
területeken megjelenő erdőfoltok területére építmény, és nyomvonal jellegű építmény elhelyezése nem 
javasolt. 
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6. Belvárosi cívis építészeti karakter homlokzati arányrendszerének vizsgálata 
 
Az épületek arányrendszerének vizsgálata a tömegformálás részletképzés homlokzati arányosság 
szempontjából támpontot adhat egy új épület megkomponálása esetén. 
 
6.1 Utcafronti beépítés arányai- kapuzat/épület 
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6.2 Magassági homlokzati arányok a hossz és a magasság viszonyrendszerében 
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6.3 Ablaknyílás/falfelület aránya 
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6.4 Vízszintes hosszok arányai a teljes homlokzati hosszhoz képest 
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6.5 Tetőhajlásszög, belmagasság 
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6.6 Átlagos magassági értékek 
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11.  Közterületek, közterületekről látható városképformáló elemek 
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7.  Közterületek, közterületekről látható városképformáló elemek 

 
7.1 Közterületek, általános elvek 
 
Emberekkel kommunikáló utcák alakuljanak ki. A séta legyen élmény, késztessen lassításra, olykor 
megállásra, ha lehet, nem túl messze egymástól legyen olyan vizuális elem, ami leköti figyelmünket. Ez 
esetben a nagyobb távolságot is könnyebben tesszük meg, nem érezzük tehernek az út megtételét. Az 
emberek akkor használnak intenzívebben egy adott teret, ha abban komfortosan érzik magukat. Az 
emberek, pedig vonzzák a többi embert is, így indukálják a kereskedelmet, vendéglátást. 
Fontos az, még ha a gépjármű forgalom intenzív, akkor is alakuljon ki úgy a járda, hogy ezt a fajta 
ingergazdagságot teljesítse.  
Az épületek és közterületek kapcsolata lágy átvezetéssel, átmeneti terekkel (pl. árkádok, zöld 
szegélyek) kerüljön megoldásra. 
Alakuljanak ki olyan térrendezéssel létrehozható helyek, ahol le lehet ülni, és nem kell bekényszerülni 
olyan vendéglátóhelyre ahol csak fogyasztás mellett nézelődhetünk. 
 
Emberekkel kommunikáló épületek 
Az utca élhetősége szempontjából elengedhetetlen annak elemzése, hogy az épület földszintje milyen 
funkciókat hordoz, és azon funkciók hogyan kerülnek interakcióba az utcán sétálókkal. Ebből az 
aspektusból nézve a közterület irányába kitárulkozó élményelem lehet egy üzlet, egy kávéház, vagy 
étterem. Kerülendő a monoton, sivár architektúra. Ha az épület a szemmagasságban érdekes és 
részletképzésében ingergazdag, akkor a ház vonzó lesz, és a séta sem válik unalmassá. 
Éppen ezért törekedni kell arra, hogy a pláza-szerű nagy kereskedelmi egységek a belső közlekedési 
rendszerre szervezett üzleteiken túl, az utca irányába is nyissanak portálokat. Létesüljenek fedett 
átmeneti terek (pl.: Centrum áruház), árkádok. Ellenkező esetben az utca kiürül, mivel nem lesz értelme 
ott tartózkodni. 
A nagy volumenű kereskedelmi, középületek esetében szükséges a csatlakozó közterület komplex 
vizsgálata, ez alapján a gyalogos felületek arányos gondos, tartózkodásra ösztönző, növényzettel és 
utcabútorokkal ellátott esztétikus kialakítása.  
Természetesen kerülni kell az utcabútorok, és gyalogos mozgás ütközését, ezért fontos a teraszok és 
járdák arányának jó meghatározása. 
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7.2 Kirakatok, portálok 
 
Lehangoló látványt nyújtanak a város szívében elhagyatott kirakatok, melyek betekintést nyújtanak a 
mögötte üresen tátongó, olykor lelakott helyiségekre. Ezen túl egy vizuális ingerrel kevesebb látható az 
utcán, így nincs értelme előtte lassan bámészkodva elsétálni, esetleg megállni. Az ilyen helyek taszítóan 
hatnak az utcai járókelőkre, mindenki szeret mihamarabb túl lenni ezen a szakaszon, ezért óhatatlanul 
felgyorsítja lépteit. Ez ellentétesen hat a lakható, vonzó város elvével.  
 
Az elhagyott kirakatok ideiglenes helyet adhatnának a város kreatív fiatalságának bemutatkozására. 
Művészeti gimnáziumaink, középiskoláink (ruhatervezés, kézművesség, fotográfia, grafika, festészet, 
szobrászat, kerámia, bőrművesség, ötvös- és fémművesség stb.) diákmunkáinak publikussá tétele 
kedvet csinálhat magához az intézménybe való jelentkezéshez, az ott folyó munkához, egyúttal 
deklarálná Debrecen diákváros jellegét, mecénási szerepét az oktatásban. Az egyetemi hallgatók 
bevonásával – akár gazdasági szereplő által szponzorált – installációs művek intelligens formában 
indirekt reklámhordozó felületként is szolgálhatnak. Természetesen ezeket mobil módon célszerű 
megalkotni. Így olyan kortárs installációs elemek felhasználásával létrejövő utcakép alakulhat ki, ami 
friss, kortárs és vonzó. Érdekesebbé válhat, mint egy hagyományos kirakat, főleg, ha időről időre 
megújul. 
 
Kirakat kialakítás elvei: 

- kirakat felületének 10%-át meg nem haladó mértékben jelenhetnek meg az adott egység profiljához 
illeszkedő üvegre applikált dekorációk, 
- nem támogatható az utcának hátat fordító polcrendszer kirakatba való helyezése, 
- kirakat mögé helyezett villogó, fényerejét változtató felirati rendszer, futófény nem megengedett. 

 
Portál kialakítás elvei: 

- a történelmileg kialakult portálrendszereket meg kell tartani, fel kell újítani (régi filigrán 
fémszerkezetet nem tud pótolni egy „korszerű” nyílászáró, melynek konstrukciós mérete többszöröse 
az eredetinek), 
- azonos épület különböző portáljainak felújítását csak egységesen (szín, anyag, részletek), 
lehetőleg egy ütemben kell elvégezni. 

 

 
 



 

126 
 

V 1.0 Településképi Arculati Kézikönyv – Debrecen  
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7.3 Tűzfalak 
 
Akcióterületnek fogható fel az utcanyitások által feltárulkozó tűzfalak városképi kezelése. Ez esetben 
olyan egyedi megoldásokra célszerű törekedni, mely túlmutat az egyszerű, túlságosan kézenfekvő 
megoldásokon, a felületet sík dekorációs öltöztetése, pl. festéssel. A felület textúraként való 
értelmezése, vagy a felülettől térbeli kitéréssel megfogalmazott szövetszerű felhasználás, vagy térbeli 
figurális mintázat komponált elhelyezése inkább követendő. 
 
Olyan tűzfalak esetében, mely elé már nem kerül új épület, a homlokzatosítás is elfogadható megoldást 
jelent – funkció szempontjából indokolt nyílások létesítése, kiforrott és egységes építészeti kompozíció 
részeként egy ütemben megvalósítva. Önálló ablaknyitás nem támogatott. 
 
Növényzettel való felfuttatás, vagy egyéb módon kialakított zöldhomlokzat a szerkezet károsítása nélkül 
önálló szerkezetre futtatva létesíthető abban az esetben, ha az képes az utcaképbe integrálódni. 
 
Új épület tervezésekor – különösen, ha védett épület, vagy tartósan át nem épülő csatlakozó épület 
mellett történik a beruházás - a tűzfalak önálló építészeti elemként való esztétikai értékkel bíró 
megkomponálása. 
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7.4 Városi performance terek 
 
Adott helyeken (pl. Baltazár Dezső tér, Ady park, Egyetem tér) adott területeket ki lehetne jelölni 
művészeti workshop-ok akcióterületére. Szóba jöhet még a nyugati kiskörút csupasz tűzfalai előtti terek 
ideiglenes installációs felületként való felfogása. Ez izgalmas intellektuális kaland a közreműködőknek, 
és attraktív látnivaló a járókelőknek, turistáknak. Erősítheti a város nyitottságát a kísérletezés iránt, 
igazolná a folyamatos megújulásra való képességét. 
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7.5 Közművek, térvilágítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromos légvezetékek 
Törekedni kell a meglévő elektromos (telefon, távközlési) vezetékrendszer terepszint alatti 
elhelyezésére. Új terület ellátása esetén csak terepszint alatt lehet vezetéket fektetni a meglévő fasor, 
vagy egyéb értékes növényállomány gyökérzetének károsítása nélkül. 
A légvezeték által érintett növényzet szakszerű, - annak habitusát, formáját, fajtáját figyelembe vevő 
esztétikus formára alakító – metszésével kell a biztonsági szempontból problémás ágakat a vezeték 
közeléből eltávolítani. 
 

 
 
Terepszint alatti közművek 
A fa gyökérzetének károsítása nélkül kell a vezeték nyomvonalát kijelölni, és a munkagödröt kiemelni. 
 
Térvilágítás, fényforrások, díszkivilágítás 
A városokban nagy mennyiségben elhelyezett világítótestek gyors terjedése maga után vonta a lakott 
területeken élő emberek és a várostól távoli természeti környezet fényterhelésének rohamos 
emelkedését. 
OTÉK szerint - fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag 
a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel 
káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az 
élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is. 
A térvilágítás kialakításánál a város fényszennyezésének csökkentését eredményező világító eszközök 
berendezések beszerzése javasolt. Magánépíttetők, gazdasági társaságok beruházásai során is 
figyelemmel kell lenni a fényszennyezés csökkentésére. 
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Továbbá az OTÉK 54.§ (2) d) pontja alapján az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a 
fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás 
fényszennyezést ne okozzon. 
Épületek architektúrát kiemelő, azt tiszteletben tartó megvilágítása során törekedni kell az épület 
egységét, ritmusát nem átértelmező kialakítással. A hangsúlyos elemeket nagyobb fényerővel ki lehet 
hangsúlyozni, de nem foltszerű világításképpel. Amennyiben a megvilágítás koncepciója nem hoz más 
megoldást az épületet egy már meglévő lámpatartóról, vagy egyéb közműoszlopról ajánlott 
megvilágítani. 
Épületet a városképileg védett kiemelt  jelentőségű területeken villogó fénnyel, villogó, színét változtató 
fényfűzérrel megvilágítani nem szabad. 
Kiemelt városi esemény alkalmával fényfestés lézeres dekorációs előadásszerű épületvilágítás 
megengedett. 
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7.6 Kapubehajtók kialakítása közterületi szélesség függvényében, közmű- és növényzet 
viszonyrendszere 
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8. Zöldfelületek  
8.1. Fasorok 

8.1.1 Forma, alak 
8.1.2 Szín- fafajta  
8.1.3 Pozíció  
8.1.4 Homlokzati növényfuttatás 
 
Fasorok: 

A városi jellegzetes, utcaképet meghatározó fasoraink jellemzően a 20-as, 30-as években ültetett 

ostorfa-(Celtis occidentalis), valamint a kicsit későbbi időszakban telepített japánakác (Sophora 

japonica) fasorok, melyek mára karakteres utcaképet adó idős fasorokká fejlődtek. 

Hagyományosan ültetett fasori fánk még a tölgy (Quercus robur) és az oszlopos tölgy (Quercus 

robur ’Fastigiata’). Ilyen védelem alatt álló fasor kiséri a Füredi és Békessy utca közötti szakaszon 

a Böszörményi utat. Szép, erőteljes ostorfasorok találhatók még a Dózsa György, Miklós, Kút, 

Budai Ézsaiás, Homok, Apafi, Dobozi, Borbíró utcákon, japánakác fasorain a Szent Anna, 

Egymalom, Kétmalom, Ötmalom, Eötvös, Ajtó, Nyíl, Rujter, Faraktár utcákon. Tölgyfa sorok az 

Egyetem sugárúton, az Ady Endre, Bartók, Perényi, Sumen utcákon, Tócóskert téren, Pallagi út 

mentén. 

Hagyományosan fasorban ültetetett fafajtáink még a kőris, juhar és hársfák fajtái. A városi 

környezet változásainak (magasabb por és károsanyag szennyezés, nagyobb burkolt felületek 

kapcsán a visszaverődő hőmennyiség növekedése, a talajvíz szintjének lentebb húzódása, 

aszályosabb évek) hatására megfigyelhető, hogy a juharok (főleg a gömbjuharok), sok helyen a 

hársak erőteljesen csúcsszáradnak, kipusztulnak. A jelenség hatására más eddig nem alkalmazott 

fafajták telepítésével próbálkozik a város, az elmúlt 10 évben számos utcában került kiültetésre 

szárazságot és városi szennyezést jobban toleráló fafajta. Mára sok utcán látható díszkörte (Pyrus 

calleryana), szil (Ulmus), lepényfa (Gleditsia) különböző fajtái. Ezek a fasorok korábbi 

fasorrekonstrukciók során kerültek kihelyezésre, maradandóságuk, utcaképi megjelenésük 

egyelőre még tapasztalás alatt áll, de elképzelhető alternatíva lehet a majd százéves ostorfa és 

japánakác fasoraink kiváltására. 
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9. Jó példák  
 
9.1 Épületek  
 

 
Magas színvonalon tervezett épület, mely esetében a funkcionalitás és a tömegképzés egységes harmonikus 
egészet alkot, következetes külső és belső anyaghasználattal. 
 

 
Belvárosi lakóépület kiérlelt, jó ritmusú részletképzéssel, hagyományos, de kortárs módon megfogalmazott 
anyaghasználattal. 
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Jó tömegképzésű épület, mely jól használta ki a telek beépítésének adottságait. Hézagosan zártsorú beépítése 
nem szabványos, de így városképileg kezelni lehetett a tűzfal megjelenését. 
 

 
Funkcionális gazdasági – ipari jellegű épület az átlagot meghaladó minőségű, igényes anyaghasználattal. 
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Szabványos mértani alaptömegből leképezett kutatási célú épület, flexibilitást sugalló innovatív 
részletképzésekkel, egységes anyaghasználattal. 

 

 
Könnyed, szinte pavilonszerűen megfogalmazott, újszerűen értelmezett anyaghasználattal kialakított, magas 
színvonalon megvalósított lakóépület. 
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A történelmi városközpontban megvalósított kortárs épület, mely képes magas színvonalon illeszkedni a 
történelmi utcaképhez, ugyanakkor elegáns, kiérlelt részleteivel egyértelműen kifejezi modernségét. 

Szintenként elforduló, újszerű tömegképzésű épület, 

mely kilép a műfajra jellemző klisékből. 
Az épület a változó építészeti karakterű közegbe történő 

illeszkedés kortárs megoldása. 
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Egyszerű alaptömegből kibontott, finom plasztikájú középület, mely képes jelentős mértékben emelni 
környezetének minőségét. 
 
 

 
A magas színvonalú archetípusú elvből táplálkozó építészeti megformálás a református szellemiségből átvett 
puritánságot tükrözi. 
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Nagyvonalú eszközökkel megfogalmazott, funkcionalista jellegű épület. 
 
 

 
Igényes tömegformálású, racionális alaprajzi szerkesztésű épület, mely méltán követi azt a hagyományt, 
miszerint az egyetemi épületeknek az adott kor szellemiségét magas minőségben kell reperezentálniuk. 
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Játékos, helyszínhez illeszkedő hangulatú állatház. 
 
 
 

 
Fafaragó ház, mely a város egyik frekventált pontján is képes a növényzet takarásában, észrevétlen maradni, a 
természet részévé válva. 
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Utcaképi megjelenését tekintve egységes, részleteiben összehangolt egyedi hangvételű épület. 
 
 

 
Részleteiben gondosan formált, plasztikus homlokzatképzéssel kialakított szakrális épület, mely az archaikus 
előképek kortárs értelemzése. 
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A történeti városszövetben e formai és kolorikus kísérlet városunkban előkép nélküli építészeti 
megnyilvánulásként maradt örökül. 
 

 
A kortárs szakrális építészet egyedülálló alkotása részleteiben, centrális térképzésével, egyedi tömegével az ún. 
organikus építészet emblematikus épületévé vált városunkban. 
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9.2 Belső terek 
 
Minden épülettípus esetében jelentősége van, akár munka-, lakó-, előadó, vagy éppen reprezentációs 
térről beszélünk, ezért törekedni kell a belső tér épülettel és a funkcióval összhangban azonos 
minőségben történő komponált kialakítására.  
Településképi szempontból leginkább a középületeink bírnak jelentőséggel, mivel sok esetben a belső 
kivetül a homlokzatra, nagyobb üvegfelületek alkalmazása által, ami éjszakai kivilágításban még inkább 
érvényesül.  
Az is előfordul, hogy a belső tér funkcionális szempontból való meghatározottsága az épület 
tömegformálására, ebből adódóan a városképre is kihat. A belső tér a megérkezést koreografálja, így az 
épület és az ott folyó tevékenység szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, ezért megtervezése 
önállóan értelmezendő alkotói feladat. 
 

 
Agóra Tudományos Élményközpont, Móricz Zsigmond út 
 

 
In Vitro Diagnosztikai Tömb, Nagyerdei krt.                        Élettudományi Központ, Egyetem tér 
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9.3 Építészeti részletek – ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, kerítések, 
kertek 
 

A kiérlelt részletek teszik az épületeket színvonalasabbá, értékállóbbá, ezért fontosak azok az egyedi 
megoldások, melyek elemelkednek a standard választék által biztosított kínálattól. Ehhez szükséges 
kreatív alkotókedv és jókezű, együttműködő mesterember. 
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Archív fotók építészeti részleteinkről 
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Archaikus kapuzat, gondosan kivitelezett részletekkel. 
 

 
Tömör, részletgazdag téglakerítés forgalmas út mentén. 
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Áttört kerítés az épülettel azonos minőségben és stílusban kivitelezve. 
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Kortárs épülettel összhangban megkomponált színvonalas kerítés. 
 

 
 
Magas színvonalú növénytelepítés és közterület fenntartás. 
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Előkert és közterület egységes kompozíciójú kialakítása. 
 

 
 
Közterületi zöldfelület magas színvonalú lakossági fenntartása. 
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9.4  Sajátos építményfajták, megjelenést meghatározó elemek – reklámhordozók, egyéb műszaki 
berendezések, részletek 

 
9.4.1 Cégérek 
 
A cégérek olyan sajátos reklámhordozó felületek, amelyek térben, a falsíkból (jellemzően 
merőlegesen) kiállva, figurálisan illusztrálják azt a szolgáltatást, vagy áruféleséget, amit hirdetni 
szeretnének. A jó cégér nem csak az üzletre hívja fel a figyelmet, hanem gazdagítja az utcaképet 
is. Megalkotása iparművészeti gondolkodásmódot követel, kivitelezése szintúgy. 
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9.4.2 Reklámfeliratok, reklámhordozók 
 
A komponáltság és az igényesség a legfontosabb szempont, minden egyes reklámfelületet az 
adott helyen, az adott épület homlokzati tagoltságának viszonyrendszerében kell értelmezni. Ez 
esetben is tekintettel kell lenni a homlokzat értékeire, ezért a rögzítés a lehető legkisebb 
beavatkozást kell, hogy jelentsen. Nem támogatható a futófény, színét, fényerejét változtató 
fényforrásként működő, vagy vibráló reklámhordozó felület.  
Reklámhordozó felületek eltüntetésének kötelme álljon fenn az üzlet működésének befejezésekor, 
a homlokzat és portálfelület helyreállítása mellett. Így elkerülhető a lekopott, avult felületek tartós 
megmaradása. 
Gépjárművek, vagy vontatmányok (lakókocsi, utánfutó) önálló reklámfelületként való hasznosítása 
nem javasolt, kivéve a tömegközlekedés járműveit. 
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Az épület szerves részeként kialakított terasz lefedés. 
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9.4.3 Teraszok 
 
Teraszok kialakításánál javasolt megvizsgálni a közterület arányait, a felvonulási és kiürítési 
szempontokat, a mobilitást. Építészeti kialakításnál a minőségi anyaghasználatra kell törekedni, 
figyelemmel a háttérként szolgáló épületre, és a közterületen már megjelent hasonló jellegű 
építményekre.  
Bútorzat esetében a minőségét tartósan megőrző típusok kiválasztása elengedhetetlen, a kerti 
székek használata kerülendő. Nagyon fontos szempont a kiszolgáló belső tér hangulatával 
egységet képező kialakítás. 
A megjelenés szempontjából ajánlott a növényzet kiültetésére alkalmas kialakítás, egységet 
képezve a teljes kompozícióval. 
A terasz elhelyezése legyen tekintettel a zöldfelületre, és annak használatára, valamint a fasorok 
egyedeire. 
Az árnyékoló szerkezetek kiegészítése, összeépítése szélfogóval, oldalfallal nem ajánlott. A 
teraszok oldalról való körbeépítése, az átláthatóságot, áttekintést akadályozó formai és anyagi 
kialakítása nem javasolt.  
Épület homlokzati síkjára szerelt kiálló kitekerhető árnyékoló szerkezet homlokzatra szerelve, csak 
annak tagolását, építészeti viszonyrendszerét figyelembe véve kerüljön kialakításra. Ha ez nem 
valósítható meg, akkor az árnyékolást más módon ajánlott megoldani.  
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Kerülendő az épület architektúráját zavaró, homlokzat elé - azzal közvetlenül érintkező módon - 
telepített, épületként, vagy önállóan értelmezhető pavilonként megfogalmazott árusító hely, teraszt 
kiszolgáló infrastruktúra.  

 

 
 

Teraszt az épület homlokzati szélességben javasolt kialakítani. 
Dobogó, podeszt kialakítása indokolt esetben létesíthető – pl. szintkülönbség áthidalása, 
növényzet feletti áthidalás. 
Közút melletti járdán nem ajánlott a vendéglátó terasz téliesítése, illetve az idényen kívüli 
fenntartása. Téliesített terasz csak kioszk-jellegűen áttetsző szerkezeti lehatárolással épülethez 
közvetlenül nem csatlakozva létesíthető.  
Kerülendő a nehezen tisztítható, karbantartható felületek alkalmazása.  

 
Terasz növényzete 
Műnövények használata térlehatárolásra, dekorációs célokra kerülendő.  
A teraszon megfelelően ápolt, jó kondíciójú növény elhelyezése javasolt. A növények fajtájának 
választásakor ügyelni kell, hogy ne allergén, érzékeny, disszonáns megjelenésű, károsító, 
kórokozók megtelepedését vonzó, közterületet beszennyező fajta kerüljön elhelyezésre.  
Csak egységes arculatú növényültető ládák kerüljenek elhelyezésre.  

 
Berendezések 
A bútorokon kívüli berendezések közül ajánló tábla elhelyezése javasolt. 
 

 
 
Nehézkes, nagy tömegű és térfogatú bútorok, berendezések, valamint a megállító táblák, 
reklámtáblák elhelyezése kerülendő.  
Téliesített teraszok gépészeti berendezéseinek (légtechnika, fűtés, elektromos megtáplálás stb.) 
olyan kialakítása javasolt, mely a forgalmat nem akadályozza, a járókelők komfortérzetét nem 
csökkenti.  
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Jó példa árnyékolásra. 
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9.4.4 Pavilonok 
Pavilonok bútorjellegű közterületi elemek, melyek önálló esztétikával bírnak. Kis méretükhöz 
képest városképi hatásuk mégis jelentős ezért megtervezésükre és megépítésükre különös 
gondot kell fordítani, akárcsak egy utcabútorra. 
Tekintettel arra, hogy tapintható közelségbe kerülnek, kiemelt jelentőséggel bír az 
anyaghasználat, a részletek kiérlelt építészeti megfogalmazása. 
A minőségi biztosítéka a kivitelezési részletezettségű építészeti és szakági tervek elkészítése, 
ami ezen épülettípusok esetében indokolt és szükséges. 
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9.4.5 Kioszkok 
Követelmények: 
Nem építhető épület homlokzata elé – sem arra rátapadva, sem máshogy.  
Kioszk közút melletti járdára vagy más gyalogos felületre nem építhető, kizárólag köztéren 
közkertben és közparkban helyezhető el.  
Elhelyezésekor az előírt, megfelelő méretű, biztonságos gyalogos közlekedési keresztmetszet, 
a katasztrófavédelem területigénye fenntartandó.  
Kialakítás: 
Egységes, összehangolt arculatú, környezethez minőségben illeszkedő kialakítására kell 
törekedni, különösen a Nagyerdő, a Városközpont esetében. Azonos tereken, 
városkarakterekben a jellegében azonos megjelenés a támogatott. 
Magas esztétikai minőségű, kortárs kialakítással készüljenek, ennek okán teljeskörű kiviteli terv 
készítése szükséges. 
Városközpontban és a Nagyerdőn rendezvények idejére, ideiglenesen is csak magas 
minőségű, kis léptékű, kortárs stílusú, egységes, városi kioszkok telepíthetők, átfogó 
helyszínvizsgálat és előzetes, összehangolt kijelölés alapján.  
A terv szerint kialakított egységhez további kiegészítés, mely a megjelenését, arányrendszerét 
befolyásolja nem létesíthető (pult, árnyékoló, szélfogó, klíma kültéri egység, podeszt stb.) 
Ideiglenesen sátor létesíthető nagyrendezvények idejére. 
Lakókocsiból, járműből történő árusítás, kínálás nem lehetséges. 
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9.4.6 Közterületi reklámhordozók 
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9.4.7 Utasvárók 
 
A város legforgalmasabb pontjain megjelenő építményfajtákkal kapcsolatban kiemelt 
jelentőséggel bír annak általános vizuális hatása, a megjelenő reklámhordozó felületek 
kialakítása, felületének nagysága, az építmény funkcionális megfelelősége, valamint a 
szerkezeti részletek (kapcsolatok, rögzítések, ülőfelületek kialakítása – ergonómia – 
csomóponti részletek minősége) anyaghasználat. A típus kiválasztásakor fontos szempont a 
minőség fenntartásának biztosíthatósága.  
Tekintettel arra, hogy mindezen szempontok szerint jellemzően egy kiforrott, ipari 
formatervezési folyamat eredményeképpen létrejött termékről van szó, elsődlegesen megfelelő 
referenciákkal bíró, a minőséget garantáló gyártói háttérrel rendelkező beszállító kiválasztása 
vezethet megfelelő végeredményhez. 
Megkerülhetetlen kérdés a buszvárók és villamosvárók oldalsó felületeinek reklámozás céljára 
történő igénybevétele. Ennek mértéke egy utasváró esetén legfeljebb két hirdetőberendezés, 
kétoldalas hirdetés kialakíthatóságával. Amennyiben a felület megvilágításra kerül, annak 
káprázásmentesnek, állandó fényerejűnek kell lennie a közlekedésbiztonság szempontjait szem 
előtt tartva. 
 

 
 

 
9 

Egyedi buszváró (idegen példa), melynek kialakítása üzenet értékkel bír 
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9.4.8 Felújítás, klíma, erkély, loggia 
 
Településképi szempontból meghatározó területeken háromnál több rendeltetési egységet 
magába foglaló épület homlokzati hőszigetelési, vagy felújítási munkái esetén a jogszerűtlen 
módon megjelent klíma berendezések kültéri egységeit, azok szerelvényeit a parabola illetve 
egyéb adóvevő antennákat el kell távolítani, továbbá a társasházakban lévő rendeltetési 
egységek (jellemzően lakások) hatósági engedély nélkül létesített erkély illetve loggia 
beépítéseit, lezárásait meg kell szüntetni.  
 

 
 
Amennyiben klíma kültéri egységek kerülnek a homlokzatra elhelyezésre, úgy azok 
eltakarására egységesen kialakított, a ház adottságait figyelembe vevő, az építészeti értékeket 
a lehető legkisebb mértékben sértő kialakítás támogatott, mely elrejti ezen installációkat (pl. 
loggia korlát által takarásban, tetőzetre helyezésével) az épület egészére tervezett egységes 
optikai takarásrendszer kiépítésével. A klíma berendezések optikai takarásának rendszere egy 
ütemben valósuljon meg, függetlenül attól, hogy van-e benne kültéri egység, vagy sem.  
Új többlakásos lakóépület, középület tervezése esetén a gépészeti szerelvények 
(klímaberendezések, folyadékhűtők, szellőző berendezések, napelemek, napkollektorok, stb.) 
takarásban történő elhelyezése elengedhetetlen, azt a ház kompozíciójának részeként kell 
megalkotni és kivitelezni. 
 
A vagyonvédelem szempontjából kockázatnak jobban kitett földszinti, magasföldszinti, első 
emeleti loggiát egységes kialakítású rácsozattal abban az esetben lehet lezárni, ha az az adott 
épület egységesként értelmezhető homlokzatrészére hosszirányban valamennyi loggia 
esetében megtörténik.  
 
Felújítás esetén az épület egységes arculatának megtartására kell törekedni a részletek 
megőrzése mellett (előtető, előlépcső, korlát, kapaszkodó, zászlótartó, művészeti alkotások, 
árnyékoló, stb.) 
Iparosított technológiával épített lakótelepek felújításánál az egyes elemeket a már meglévő 
adottságok figyelembevételével egységes koncepció alapján kell átszínezni a rikító, vagy erős 
színek kerülésével. Színdinamikai elemzés előzze meg a tervezési folyamatot. 
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Felújítással együttes kortárs ráépítés. 
 

 
Utólagos klíma kültéri egység takarás. Az épület szerves részeként kialakított takarás. 
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Egységesen komponált klíma takarás. 
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10.  Modellezés, építészeti kísérletek 
 
Olyan esetekben, amikor a környezet adottságai az átlagosnál bonyolultabbak, pl. városközponti, belvárosi 
területek esetében, és minden olyan esetben, amikor zsűrizés alá kerül a terv, szükséges az adott települési 
szituáció tisztázása annak érdekében, hogy a terv funkcionális, formai, anyaghasználati kérdései egyértelműen 
eldönthetők, és megítélhetők legyenek. Tervtanács elé benyújtott dokumentációk esetében az utcakép elemzése, 
az adott ingatlannal szemközti telekalakulatok tekintetében is elkészítendő. A formai kapcsolatok tisztázása 
érdekében a környezet modellezése virtuális – kiemelt területek, vagy nagyobb szabású beavatkozások esetében 
– elengedhetetlen az illeszkedés vizsgálata és bírálata szempontjából. Az épületek térbeli modellezése 
megkönnyíti az arányossági kérdések elbírálását, mivel a modell „nem hazudik.” A modell megalkotása hasznos 
a belső téralakítások, bevilágítások szempontjából is, ugyanakkor kevésbé manipulatív szemben egy olyan 
virtuális látványtervvel, amelyik az épület legelőnyösebb oldalát mutatja be, akár torzult formában is. 
 
Az építészeti kísérletek és az újra tervezések jobb eredményt adnak, mivel általában a tervezési folyamatra 
jellemző az, hogy minél több alternatíva analizálását követően lehet eljutni a legjobb végeredményre. Ha az 
alapforma helytelen, vagy aránytalan, az építészeti részletek már nem tudnak segíteni.  
 
Az anyaghasználat lehetősége folyamatosan tágul és nemcsak az új anyagok kifejlesztése révén, hanem a 
meglévő anyagok újszerű felhasználása által is. E olykor szembe megy a tradiconalitással, viszont olyan újszerű 
megoldást is adhat, amely tiszteletben tartja a múlt értékét, sőt azokat még inkább kiemeli. 
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