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ELŐZMÉNYEK 

Debrecen, településrendezési eszközének a Debrecen 72. számú városrendezési körzet - Pallag 

városrész - területére vonatkozó sajátos előírás pontosítását jelentő módosítást DMJV 

Önkormányzata készíti. A módosítással kapcsolatban településrendezési és tervezési 

szerződés megkötésére nem kerül sor. 
 

A módosítás indoka és célja 

A DÉSZ 50. §-a sajátos előírást rögzít a területrészt (Pallag városrészt) érintően, mely szöveges előírás 

kerülne pontosításra, azaz a városrészen belüli egyedi előírásokkal érintett területek lehatárolásának a 

rajzi munkarészhez igazított pontosítása, valamint a Pallag északkeleti (Pék) területrészen az építési 

helyet meghatározó előírások (oldalkert) pontosítása a módosítás lényegi eleme. 
 

A módosítás lényegi elemei 

A területrészre meghatározott területfelhasználások, valamint a helyi építési szabályzatban és 

szabályozási tervben rögzített építési övezetek és azok beépítési paraméterei sem változnak. A 

módosítás csak a sajátos előírás pontosítását jelenti a fentiekben rögzítetteknek megfelelően. 
 

A módosítással érintett településrendezési eszközök 

A módosítás esetében megállapítható, hogy nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, így annak 

megállapításai továbbra is érvényesek. A módosítás csak a helyi építési szabályzat szöveges 

munkarészét érinti a rajzi munkarészét nem. 
 

Az eljárás típusa  
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről) 32. § (6a) pontjában foglaltakra figyelemmel a településrendezési eszköz 

egyeztetését állami főépítészi eljárás szerint kívánjuk elindítani - tekintettel arra, hogy a 

településrendezési eszköz módosítása a helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása 

érdekében történik az építési helyet meghatározó előírás pontosítása. 
 

AZ ÉRINTETT TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA 
 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése 

Pallag Debrecen központjától északra, kb. 8 km-re található, lakónépessége 599 fő, a lakások száma: 

189 (KSH Népszámlálás 2011.). A településrész egy, a XIX. század közepén a mezőgazdasági 

iskolának átadott területekből fejlődött ki az 1950-es években, céltelepülésként. Kertvárosias jellegű, 

döntően lakóterület, amelynek keleti részén adták át 2012-ben a Debreceni Labdarúgó Akadémia 

komplexumát. Pallagon található a Balásházy János Gyakorló Középiskola és Kollégium, a 

Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv Utcai Telephelye. A településrész nyugati szélén a Debreceni 

Egyetem Kísérleti telepe található. Jelenleg a Nemzetközi iskola építése van folyamatban a városrész 

déli területrészén. A településrész északi részén találhatóak a folyamatban lévő lakóterület fejlesztések 

területei, ahol a korábbi használat már nem jellemző, a telekosztások és az infrastruktúra kiépítése 

folyamatban van, de csak részben kialakult az épületállomány. 

A Debrecenhez tartozó egyéb belterületek kvázi agglomerációs gyűrűt alkotva az 

alvóvárosi/szuburbanizációs folyamatok fontos színterei ebből a szempontból Józsa, és Ondód mellett 

Pallag városrész emelhető ki. Pallagot beépítetlen területrészek határolják le kedvező módon. 

A településrész laza beépítésű lakó térség, ahol az erőteljes lakófunkció mellett intézményi és 

gazdasági rendeltetés csak kivételesen jelenik meg. Jellemzően alacsony intenzitású, kertvárosias 

területekkel növekedett a településrész.  
 

A jelenlegi területfelhasználás és infrastrukturális hálózat 

A tervezési területet magába foglaló városrendezési körzet jellemzően kertvárosias lakóterületek, 

illetve az oktatási célú központi vegyes és különleges intézményterületek összessége. Pallag feltárását 

a központi beépítésre szánt terület irányából érkező Mezőgazdász utca látja el, ez az utcatengely a 4. 

sz. főútba csatlakozik a városrész északkeleti határa után. Pallag teljes közművesítettséggel ellátott 

terület. 
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A belterületi határ csak a beépítésre szánt terület egy részét fedi le. Természetvédelmi érdekek a 

beépítésre szánt terület déli határa mentén jelennek meg, a Nagyerdő védett területe egyrészt 

természetvédelmi terület, de a Monostor erdő területével együtt Natura 2000 különleges természet 

megőrzési terület besorolású.  

 

A településrész feltárását a 4. sz főútról a Mezőgazdász utca folytatását jelentő gyűjtőúti hálózati 

szerepet betöltő úthálózati elem biztosítja. A Debrecen központi területrészéről a Pallagi út adja a 

megközelítési lehetőséget, ahol a dél-nyugati részen egy körforgalmi csomópont kerület kialakításra.  

 

1.sz. ábra a tervezési terület és környezete légi fotón (2012) 

 
           az építési helyet meghatározó előírás (oldalkert) pontosításával érintett terület        

 

            Pallag északkeleti lakóterület – Barackvirág lakópark 
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2.sz. ábra A sajátos előírással érintett területrészek lehatárolása a hatályos szabályozási tervlap 

szerint 

 

A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

 

Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervét a területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával fogadta el, mely 

határozat az északkeleti lakóterületi és az ún. egyetemi lakóterületi elhatározást is tartalmazta.  

 

A Pallag nyugati lakóterületi kijelölés (központi vegyes terület helyett) 2011 évben történt, a 

290/2011. (XII. 22.) Kh. számú határozattal elfogadva, majd a városrészt érintően a Labdarúgó 

Akadémia területére vonatkozó településszerkezeti tervet a 165/2011. (VI. 30.) határozattal fogadta el 

a Közgyűlés.  

Ezt követően a 2017-es módosítással a Nemzetközi iskola területrészére vonatkozó szerkezeti terv 

került elfogadásra a 156/2017. (VII. 19.) számú határozattal.  

 

A településszerkezeti terv módosítását jelen módosítási igény nem teszi szükségessé.  
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3.sz. ábra a hatályos településszerkezeti terv kivonata a tervezési területre 

 

A területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Debrecen Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlése a 8/2003. (V. 23.) Kr. önkormányzati rendeletével fogadta el.  

A Pallag északkeleti lakóterületre (PÉK) vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 

3/2005. (II. 15.) Kr. számú rendelettel, az egyetemi lakóterületre (PE) vonatkozó szabályozás az 

50/2004. (XII. 23) Kr. számú rendeletével hagyta jóvá.  

 

A nyugati területrészre (PNY) vonatkozó szabályozási tervet az 55/2011. (XII. 22.) Kr. számú 

rendelettel, míg a városrészben található Labdarugó Akadémia területére vonatkozó helyi építési 

szabályzatot és szabályozási tervet 32/2011. (VI. 30.) Kr. számú rendelettel, a Nemzetközi Iskola 

területére vonatkozó szabályozási tervet a 28/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendelttel hagyta jóvá az 

önkormányzat Közgyűlése.  

A Pallagi városrész területén belül legutóbb a kézilabda munkacsarnok megvalósítását megalapozó 

szabályozási terv módosítás az 51/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.sz. ábra a hatályos szabályozási terv részlete  
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A területrészre vonatkozó sajátos DÉSZ előírás 

  

„50. § 

Debrecen - Pallag városrész területére (P) vonatkozó sajátos előírások 

(1) A sajátos előírások hatálya Debrecen-Pallag városrész területére terjed ki, amennyiben a (2) és 

(3) pontokban foglalt előírások másként nem rendelkeznek. 

a) Ha a szabályozási terv másként nem jelöli, az előkert 10 m, oldalkert legalább 6 m, a hátsókert 

legalább 10 m legyen. 

b) Lakóterületen telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el, melyet 

egy épülettömbben kell megépíteni. 

(2) Debrecen-Pallag városrész északnyugati területrészére (PE) vonatkozó sajátos építési előírások 

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen - Pallag városrész északnyugati - 70041, 70042, 70046-

70048, 70049/1-5 hrsz-ú - területrészére terjed ki. 

b) A szabályozási tervlapon jelölt kertvárosias lakózónában a DÉSZ 6. § (3) bekezdés a)-

b) pontjaiban előírtaktól eltérően 

1. az Lke-5126X1 (PE) jelű építési övezet építési telkein 1 db, legfeljebb kétlakásos vagy két 

rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület helyezhető el. A másik rendeltetési egység csak orvosi 

rendelő lehet; 

2. az Lke-512XX2 (PE) jelű építési övezet építési telkein csak a helyi lakosság ellátását szolgáló 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület, valamint 

épületen belül a tulajdonos számára szolgáló lakás helyezhető el. 

c) Az X teleknagyság kódjelű övezetben az építési telek legkisebb területe 2000 m2, a legkisebb 

telekmélysége 45 m, a legkisebb átlagszélessége 40 m. 

d) Az X beépítettség kódjelű övezetben a megengedett legnagyobb beépítettség 25%, a minimális 

zöldfelületi fedettség 60%. 

e) A b) 1. pont szerinti építési övezetben 

1. az előkert mélysége a terv szerint 8,0 méter, az önálló gyalogút felől 4,0 méter; 

2. az oldalkert nem lehet kisebb 4,0 méternél; 

3. a hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb a telek átlagmélységének 1/4-énél, sem 10,0 

méternél. 

f) A b) 2. pont szerinti övezetben 

1. az előkert mélysége a terv szerint 12,0-20,0 méter; 

2. az oldalkert nem lehet kisebb 12,0 méternél; 

3. a hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb a telek átlagmélységének 1/4-énél, sem 12,0 

méternél. 

g) A b) pont szerinti övezetekben 

1. terepszint alatti építmény, illetve építményrész - műtárgy kivételével - az építési helyen kívül nem 

helyezhető el; 

2. az építési telek határvonalán csak faanyagú, áttört, legfeljebb 1,6 méter magas, sövénnyel takart, 

vagy sövénykerítés létesíthető. 

h) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak közterület 

felöli homlokzati határfala legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal, és a többi pontjainál a 

mélységi eltérés legfeljebb 8,0 méter lehet. 

i) A szabályozási tervlapon jelölt építési övezetekben a DÉSZ 26. § (4) és (6) bekezdés szerinti 

előírásoktól eltérően 

1. az övezetekben az építés feltétele a teljes közművesítettség; 

2. melléképítmények közül nem helyezhető el: közműpótló műtárgy, háztartási célú kemence, 

húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló. 

j) Zöldterületen épület nem helyezhető el, és közhasználat elől elzárt rész nem alakítható ki. 
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(3) Debrecen-Pallag városrész északkeleti területrészére (Pék) vonatkozó sajátos építési előírások 

 

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen - Pallag városrésznek a 70036 hrsz-ú út - 70033/114 hrsz-ú  

 

út - 70028/40 hrsz-ú út - 70023 hrsz-ú árok - Mezőgazdász út - 66017 hrsz-ú út - Fekete István utca 

által határolt terület részére terjed ki. 

b) A területen a Fekete István utcából nyíló 70032 hrsz-ú dűlőúton és mellette tervezett közpark a 

Csörsz-árok (Ördög-árok), mint kulturális örökség bemutatását szolgálja. Szükséges megkérni 

továbbá a Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét is. 

 

(4) Debrecen-Pallag városrész nyugati területrészére (Pny) vonatkozó sajátos építési előírások 

 

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen-Pallag városrész 072 hrsz-ú út - 073/2 hrsz-ú út - 043/21 

hrsz-ú út - 043/20 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 043/17, 046/1, 046/2 hrsz-ú tervezett II. rendű 

nem közlekedési célú közterületek - 046/3 hrsz-ú út - Pallagi út által határolt nyugati tömb területére 

terjed ki. 

b) Az X beépítettségi kódjelű övezetben megengedett legnagyobb beépítettség 25%, a minimális 

zöldfelületi fedettség 60%. 

c) Ha a szabályozási terv másként nem jelöli az előkert mélysége 6,0 m, az oldalkert legkisebb 

szélessége az építési telek északi és keleti oldalán 3,0 m, a déli és nyugati oldalán 9,0 m, a hátsókert 

legkisebb mélysége 10,0 m legyen. 

d) A szabályozási tervlapon jelölt építési vonalon épület úgy helyezhető el, hogy annak közterület 

felőli homlokzati fala legalább egy ponton érintkezzen az építési vonallal, és a többi pontjainál a 

mélységi eltérés legfeljebb 6,0 m lehet. 

e) A szabályozás tervlapon jelölt Lke-5127X1 (Pny) építési övezetekben terepszint alatti építmény, 

illetve építményrész - műtárgy kivételével - az építési helyen kívül nem helyezhető el. 

f) A szabályozás tervlapon jelölt Lke-5127X1 (Pny) építési övezetekben a DÉSZ 26. § (6) bekezdés 

szerinti előírásoktól eltérően a melléképítmények közül nem helyezhetők el: közműpótló műtárgy, 

húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló. 

g) A szabályozás tervlapon jelölt Ki-600022 (Pny), Gk-600050 (Pny) építési övezetekben a DÉSZ 27. 

§ (2) bekezdés szerinti előírásoktól eltérően az övezetekben az építés feltétele a teljes közművesítettség. 

h) Az Lke-5127X1 (Pny) építési övezetek zöldfelületein kétszintes növényállomány telepítése 

kötelező. 

i) A szabályozás tervlapon jelölt Lke-5127X1 (Pny) építési övezetekben a telken belüli fásítási 

kötelezettségű területen 

1. ahol a szabályozott terület szélessége 5 m kétszintes növényállomány telepítése kötelező. A 

növényállomány védelmi célú 1 sor fából és cserjeszintből vagy gyepszintből (nagy lombkoronájú fa - 

cserje vagy gyepszint) álljon. A telepítésre honos fajok és azok fajtái pl. kis levélfelületű taxonok 

(Quercus robur, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia ’Raywood’, Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Ulmus glabra, Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna, Prunus spinosa stb.) 

használhatók. 

2. ahol a szabályozott terület szélessége 10 m háromszintes növényállomány telepítése kötelező. A 

növényállomány védelmi célú 3 sor fából, cserjeszintből és gyepszintből (nagy lombkoronájú fa - kis 

lombkoronájú fa - cserje - gyepszint) álljon. A telepítésre honos fajok és azok fajtái pl. kis levélfelületű 

taxonok (Acer campestre fajták, Ulmus minor, Fraxinus excelsior fajták, Fraxinus angustifolia 

’Raywood’, Pyrus communis ’Beech Hill’ stb.) használhatók. 

j) A kötelező fásítással jelölt területsávok a zöldfelület legkisebb mértékébe beleszámítanak. 

k) A terv területén az építési munkáknál régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) kell végezni.” 
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A FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS AZ 

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL   

 
Hivatkozás: a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 3/C.§   

 Megalapozó vizsgálatok: jelen sajátos előírás, illetve építési helyet meghatározó előírás 

pontosítását magába foglaló módosítás a szakágak esetében nem igényli szakági alátámasztó 

munkarész készítését. 

 Tájrendezés, környezetvédelem: a módosítás során a beépítési paraméterek által rögzített 

zöldfelület kötelező kialakítása nem változik, továbbra is biztosított. A tájhasználat, 

tájszerkezet nem változik, természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a területrészen, a 

biológiai aktivitásérték nem változik. Fentiekre figyelemmel a módosítás nem igényel 

tájrendezési szakági munkarész készítését.  

 Környezetvédelmi szempontból jelen módosítás a várható környezeti hatások 

Környezetterhelés, a települési környezet védelme szempontjából a jelenlegihez képest nem 

hoz változást, így nem igényli alátámasztó munkarész készítését. 

 Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot nem érint. 

Közlekedési alátámasztó munkarész készítése nem indokolt. 

A sajátos előírás módosítása nem befolyásolja a területrész feltárását és közlekedési 

rendszerét. 

 Vizi-, és energia közmű: közműhálózatok tekintetében nem történik változás, (nem kerül új 

beépítésre szánt terület kijelölésre) így nem igényli alátámasztó munkarész készítését. 

 Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész 

készítése nem indokolt. 

       

Gábor István sk. 

            főépítész 

 

A területrész Örökségvédelmi szempontú értékelése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a városrész régészeti érintettsége 
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A területrészt érintően műemléki védettség, ill. műemléki környezet lehatárolása nem jelenik meg. 

 

Helyi védett épület:  

 

Épített környezet védelme szempontjából az 

egykori Pallagi Magyar Királyi 

Mezőgazdasági Akadémiaként épült 

iskolaépület védett építészeti értéke és 

térszervező karaktere említendő meg, mely a 

mögötte lévő tanári lakásokkal, a Bánat 

utcával együtt máig egységet alkot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁS „sajátos előírás” PONTOSÍTÁSÁNAK JAVASLATA  

 

A helyi építési szabályzat szöveges munkarésze szerinti sajátos előírások lehatárolása és a rajzi 

munkarészben rögzített lehatárolások nincsenek összhangban. Jelen megfogalmazásban a Pallag 

városrészre vonatkozó (P) előírás a teljes városrész területére vonatkozik, és ezen belül vannak a 

sajátos előírások területenként. A rajzi munkarészben viszont a pallagi (P) jelű előírás csak a központi 

területrészére vonatkozik a városrésznek.  

A módosítás révén a tervlap szerinti sajátos előírások határai kerülnek pontosításra a szöveges 

munkarészben. Mindezek mellett a Pallag északkeleti lakóterületre (PÉK) vonatkozó előírás kerül 

pontosításra, mely az építési helyet meghatározó előírás pontosításaként kezelhető tekintettel arra, 

hogy az oldalkert méretére vonatkozó előírás pontosítására irányul. 

A P, a PÉK és a PNY sajátos előírás pontosításra kerül. Meghatározásra kerül, hogy a „P” jelű sajátos 

előírásnak mi a területi határa. 

Az 50. § főcíme korrigálásra kerül, mely révén a (P) sajátos előírás nem Pallag városrész teljes 

területére fog vonatkozni. 
 

50. §-ának a „Debrecen - Pallag városrész területére (P) vonatkozó sajátos előírások” címe 

„Debrecen - Pallag városrész területére vonatkozó sajátos előírások” címre változik. 
 

A Pallag (P) sajátos előírás területrésze meghatározásra kerül: 
 

„(1) Debrecen-Pallag városrész központi területére (P) vonatkozó sajátos építési előírások 
 

a) A sajátos előírások hatálya Debrecen-Pallag városrésznek a Fekete István u. – Szelényi Ferenc u. – 

Mezőgazdász u. – Hanga u. – Manninger Gusztáv u. – 05/13 hrsz-ú erdőterület – Heltai Gáspár u. – 

Mezőgazdász u. – 66001 hrsz-ú út által határolt területrészére terjed ki. 
 

b) Ha a szabályozási terv másként nem jelöli, az előkert 10 m, oldalkert legalább 6 m, a hátsókert 

legalább 10 m legyen. 

 

c) Lakóterületen telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el, melyet 

egy épülettömbben kell megépíteni.” 

 

A Pallag északkeleti lakóterület (Pék) előírása a következővel egészül ki: 

„c) A területen az előkert mérete 10 m, az oldalkert mérete szabadonálló építési hely szerinti  

beépítési módban min. 3 m, oldalhatáron álló építési hely szerinti beépítési módban legalább 6 m, a 

hátsókert legalább 10 m. 
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d) Telkenként legfeljebb 2 rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el, melyet egy 

épülettömbben kell megépíteni.” 

 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK MEGHATÁROZOTTSÁGAI 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény alapján a városrész maga a beépítésre szánt területeire figyelemmel települési térségbe sorolt, 

míg a környezete az erdőgazdálkodási térség része. 

Az erdők övezete a településrésztől délre lévő területeket érinti, jelen módosítással érintett területeket 

nem. Az ökológiai hálózat elemei sem érintik a területrészt. 

az OTRT szerkezeti tervlapjának részlete  az ökológiai hálózat magterületének,            

folyosójának puffer területének övezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLAG 

PALLAG 

PALLAG 

PALLAG 

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete nem 

érinti a vizsgált területet 

tájképvédelmi terület övezete délről 

határolja a településrészt 

 

PALLAG 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

terület övezete nem érinti a vizsgált területet 

vízminőség-védelmi terület övezete teljes 

egészében érinti a településrészt 

 

PALLAG 
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A honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett a teljes város területe. A nagyvízi meder 

övezete és a VTT tározók övezete Debrecen várost nem érinti. A világörökségi és világörökség 

várományos terület övezete által a város nem érintett. 

Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a települési terület nem változik a módosítás révén. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény meghatározottságai nem befolyásolják jelen módosítást. 

 

A 13/2010. (IX. 17.) Ör. rendelettel jóváhagyott Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve alapján a 

városrész hagyományosan vidéki települési térség része. 

 az MTRT szerkezeti tervlapjának részlete        

 
Az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete a város teljes igazgatási területét érinti 

A megyei területrendezési terv meghatározottságai nem befolyásolják jelen módosítást. 

 

 

TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSA 

Településkép védelemmel való összhang vizsgálata 

ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGHATÁROZÁSAI 

 

A Településképi Arculati Kézikönyvet az Önkormányzat a 317/2017. (XII. 14.) határozattal fogadta el, 

a Településképi rendeletet a 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. 

A Településképi Arculati Kézikönyv előírásai: Pallag városrész lakóterületei külső kertségi építészeti 

karakterbe soroltak, mely karakterre általánosan elfogadott elvek: 

 

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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLAG 

rendszeresen belvízjárta terület övezete a 

településrészt nem érinti 
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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. 

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.  
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pallag városrész területe településképi szempontból meghatározó terület övezetébe sorolt 
 

„13. Településképi követelmények a településképi szempontból meghatározó területen 

16. § 

 

Területi építészeti településképi követelmények: 

a) meg kell őrizni az eredeti karaktert, egységes arculatot, 

b) az érintett terület beépítésének, tetőidomainak vizsgálatát a városképpel való összhang és építészeti 

egység érdekében el kell végezni, beleértve a szemközti oldal utcaképének vizsgálatát is, az érintett 

ingatlan mindkét oldalán 2-2 telek mélységig, 

c) átépítés esetén a terület jellegéhez, a településrész karakteréhez illő funkciót kell megvalósítani, 

d) figyelemmel kell lenni az adott elemek megóvására, fenntartására, 

e) kereskedelmi, szolgáltatási rendeltetési egység előtti zöldterületet várakozási, parkolási célú 

használatához a közterület tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni, 

f) érintett területeken a város történelmileg kialakult utca- és térszerkezetét, (utcai) légtérarányait, a 

helyi egyedi védelemmel érintett elemein a város jellegzetes építészeti hangulatát meg kell őrizni.” 

 

 

 

 

 

 

 


