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 KÖSZÖNTŐ 
 
Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők! 
 
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi 
Arculati Kézikönyvet. A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti 
elemeket rögzítik e Kézikönyvben, egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző 
részleteket. 
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé 
formálják át az eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési 
ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük. 
Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink 
szerint – folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk. 
 
Büszkén vállalva e szép település vezetését, 
 

Bráz György 
polgármester 
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1. BEVEZETÉS 

A kezükben tartott Településképi Arculati Kézikönyv a mai képét rögzíti a településnek. Elkészítését a terület 

bejárása és körbefotózása, adatszolgáltatásként kapott művi és természeti lehatárolások feldolgozása, 

valamint történeti munkák áttanulmányozása segítette elő. 

A Kézikönyv egy majdan elkészülő anyag első verziója. Megteremtettük a Kézikönyv vázát, feltöltöttük a 

2017-es év állapotát mutató fényképekkel. Mostantól várjuk az észrevételeket, javaslatokat, mindenekelőtt 

várjuk azokat a történeteket, fényképeket, amelyeknek helyet kellett volna kapniuk ebben az anyagban. Az 

észrevételek nyomán teljesedik ki majd az anyag, teremtődik meg a sokak által szerkesztett végleges verzió.  

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a 
továbbiakban: kézikönyv) készül. 
(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi 
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a 
településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek 
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.” 

Jelen dokumentáció Készítőinek feladata tehát – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján – a 

település teljes közigazgatási területére kidolgozott Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése. 

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a település művi és 

természeti sajátosságait, értékeit, javaslatot tegyen a védelemre méltó építészeti értékek rögzítésére, a 

település képét meghatározó területek beazonosítására, továbbá alapul szolgáljon az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a településrendezési feladatok megvalósítását 

biztosító egyik sajátos jogintézményét; a településképi követelményeket megfogalmazó településképi 

rendelet megalkotásához. 

Jogi szempontból tehát fenti sorok adják meg a Kézikönyv létjogosultságát, amely azonban szakmai 

szempontok mentén is alátámasztható. Sok évnyi kutatásnak hála egyre bővülő eszköztár áll 

rendelkezésünkre ahhoz, hogy megismerjük a körülöttünk lévő világot, melyek egyre több szempontot 

építhetnek be világnézetünkbe. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő igény, hogy megismerjük 

lakóhelyünket, nemcsak annak látható valójában, hanem úgy, mint egy hosszú alakulási folyamat 

eredményét, állomását. Sok településen rendelkezésre állnak történeti monográfiák, ezek azonban gyakran 

nehezen hozzáférhetőek, sokszor pedig nem festik le kellően plasztikusan a település múltbeli képét. Ez 

utóbbira adhat megfelelő választ a tájkarakter vizsgálata. 

„A táj nem más, mint a természet és a társadalom kölcsönhatásainak ellentmondásos, ezért dialektikus 
egysége. A táj egyrészt a társadalom anyagi életfeltétele, másrészt magas rendű vizuális-esztétikai 
kvalitások hordozója. Ezért egyben az ember és természet kölcsönhatásainak tárgyiasult – az ember 
alakította anyagi világban manifesztálódott – története. A táj antroposzociocentrikus fogalom. A 
természet és társadalom olyan ellentétpár, mely kölcsönösen áthatja egymást, és megbonthatatlan 
egységet képez. Azaz a táj a társadalmi igényeknek megfelelően bioszférából nooszférává alakított, 
emberiesített természet, emberi környezet.” (Mőcsényi, 1968) 
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A fenti, terjedelmes meghatározás is mutatja, mennyire bonyolult rendszer valójában a táj: különféle 

tájalkotó tényezők kölcsönhatásainak sora hozta létre hosszú idő alatt, melynek éppúgy részei a 

mezőgazdasági területek, erdők, mint a falusi, városi lakóterületek. Különbség köztük valójában csak annyi, 

hogy a különböző jellegű területeket más hatások formálták olyanná, amilyenek. 

Egy-egy település még a saját közigazgatási határain belül sem mutat homogén képet, mindenhol vannak 

olyan rejtett helyek, ahol valamilyen érdekesség, vagy éppen a történelem egy-egy szelete érhető tetten. A 

tájkarakter vizsgálata során éppen azokat a jellemzőket igyekszünk számba venni, melyek egy-egy területrész 

(ún. tájkarakter-terület) jellegét, karakterét a legmarkánsabban határozzák meg, azokat a tulajdonságokat, 

amelyek az egyes területeket egymástól elkülöníthetővé teszik. Ez a fajta vizsgálat nem öncélú, a környező 

táj alapos ismerete nemcsak az Európai Táj Egyezményben foglalt kötelezettség. 

 

 

 

Az egyes területek jellemzőinek ismerete segít meghatározni, melyek adott esetben a védendő táji 

tulajdonságok, ezáltal segítséget adnak a megfelelő, területi vonzattal is bíró döntések meghozatalában. Vagy 

éppen rámutatnak arra, hogy az idők során egy-egy terület értékes tulajdonsága hogyan sérült, azaz a 

település fejlesztéspolitikáját is vezérelhetik annak érdekében, hogy egy-egy tájkarakter-terület állapota újra 

a kívánt szintet elérhesse. Egy tájkarakter vizsgálati dokumentáció tehát hasznos alapot nyújt minden 

településnek nemcsak ahhoz, hogy a lakosság jobban megismerhesse (és így jobban megszerethesse) 

települését, hanem fejlesztési irányokat, települési arculatot érintő kérdések megválaszolásához is, 

összefoglalva tehát alkalmas eszköz arra, hogy segítségével a településeket élhetővé és széppé formáljuk –

mely végső soron mindannyiunk célja. 

A fentiek értelmében a Településképi Arculati Kézikönyv nem kizárólag a lakott területekre koncentrál, 

hanem bemutatja a külterület sajátosságait is, kiemelve azokat a tulajdonságokat, melyek egy-egy 

területrészt különbözővé, netalán egyedivé tesznek. A jogszabályban meghatározott logika mentén építészeti 

javaslatokat azonban elsősorban a település lakott területeire tesz, végül pedig kiemel olyan példákat, 

melyek követendőek bizonyos tulajdonságuk szerint a későbbiekben építendő épületek építtetői számára.  
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 

A) A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

Tiszaújváros város három megye határán, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti 
szélén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-
Bihar megye találkozásánál helyezkedik el. 
Félúton Miskolc és Nyíregyháza között. A 
város területén ömlik a Sajó a Tiszába. A 
település keleti határa majdnem teljes 
egészében a Tisza folyó, északi határának 
nagy részét pedig a Sajó folyó alkotja. A 
város a 35-ös számú főúton, illetve az M3-
as autópályáról a 3313 számú közútról 
érhető el. Vasúttal a 89-es számú 
Tiszaújváros-Nyékládháza vonalon érhető 
el. Területe 46,04 km2, népességes 16168 
fő, népsűrűsége így 346,52 fő/km2. 
Szomszédos települései Kesznyéten, 
Tiszadob, Tiszagyulaháza, Polgár, 
Tiszapalkonya, Oszlár, Hejőkürt, 
Nemesbikk, Sajószöged, Sajóörös. 
 
 
 

Forrás:Openstreetmap.org 

A város területileg az Alföld nagytáj, Közép-Tisza-Vidék középtáj és a Borsodi-ártér kistáj része. Éghajlata 
mérsékelten meleg, száraz. A kistáj a Tisza ártere a Sajó-torkolat és Tiszafüred között. 
 
Tiszaújváros nevét hallva, az ember nem is gondolná, hogy két településről beszélhetünk. Szerkezetét 
tekintve meg három fő egységről. Létezik (Tisza-)Szederkény, a történelmileg kialakult, évszázadok 
lenyomatát őrző falu, ami az állattartás és mezőgazdasági művelés hagyományait tükrözi, és létezik a 
„tájidegen” elem, a tervezett város, Tiszaújváros. Létrejöttét a harmadik egységnek, az idetelepített iparnak, 
a Tiszapalkonyai hőerőmű és a Tiszai Vegyi Kombinátnak (továbbiakban TVK) köszönheti. Ma már Szederkény 
a város részét képezi, azonban területileg, történetileg, karakterileg két jól lehatárolható területről beszélünk. 
 
(Tisza-)Szederkény első írásos említése 1268 történik „scederkyn” alakban történik, de már a neolitikum és 
bronzkorból is kerültek elő régészeti leletek. A falu egy holtág (Morotva) mellett helyezkedett el és a tiszai 
révhez vezetett út a településről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Katonai felmérés (1780–1784.) II. Katonai felmérés (~1858.) III. Katonai felmérés (~1872–1884.) 
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Szederkény révátkelési lehetősége ellenére sem emelkedett ki a 

szomszédságából. A terület legfontosabb útvonala mentén, de nem 

az út mellett helyezkedett el. A Tisza folyó közelében, de egy holtág 

partján épült ki. A török hódoltság idején elnéptelenedett a 

település, de Lorántffy Zsuzsanna újratelepítette a falut. Emlékét 

Szederkényben egy szobor, valamint a település címérében is őrzik. 

Tájhasználatát a legelők jellemezték. Fényes Elek 1851-ben 

megjelent Magyarország geographiai szótára szerint a használható 

földek 85%-át tették ki a rétek, legelők. Ebből kifolyólag Szederkény 

falu szerkezete az állattartás és a mezőgazdasági művelés 

hagyományait tükrözi. A folyó közelsége által vizenyős területek 

miatt a település önmagától nem válhatott volna jelentőssé. 
 
Tiszaújvárost a magyar vegyipar szülte. A kezdet a Tiszapalkonyai 
erőmű volt. A hőerőmű idetelepítését többek közt a következőkkel 
indokolták: 
-  a Tisza közelsége egyszerű és olcsó lehetőséget biztosít a 
kondenzátorok friss vízzel történő hűtéséhet,  
- a Sajó csatorna megépítésével olcsó szénszállítási lehetőséget kívántak biztosítani az erőmű és a borsodi 
szénbányák között, 
- az erőmű feladatául jelölték meg a létesítendő vegyikombinát hő- és energiaszükségletének biztosítását. 
 
Az erőmű kialakítása és a TVK idetelepítésével létrejött ipari agglomeráció munkaerőt igényelt, amit el kellett 
helyezni. A munkaerő elhelyezését kezdetben egy készenléti lakótelep létesítésével oldották meg. Mivel ez 
nem oldotta meg az időközben alaposan megnövekedett ipari munkaerő igényeit, elhatározásra került egy 
10 000 lakosú város építése. A város első 12 lakásos házát 1956 augusztus 20-án adták át. A város 
kialakításánál, tervezésénél egyéni lakásépítés lehetőségével nem számoltak, csakis kizárólag telepszerű 
beépítést tett leehetővé, mely többlakásos társasházaknak adott helyet. A kezdeti 10 000 fős létszámot a 
vegyipar gyors fejlődése következtében (vegyipar, gázüzem, festékgyár, olefin-program, műtrágyagyár) 
40 000 főben határozták meg. Ennek következtében felmerült egy optimális város építése. Tervpályázatot 
írtak ki és a tervekből megszületett egy tervszerű és gazdaságos város.  
Mivel az építkezés során nem egy meglévő települést kellett átalakítani, hanem egy mezőgazdasági művelés 
alatt álló területen történhetett az építkezés, így az épületek kivitelezése szanálásmentesen volt megoldható. 

A talaj- és talajvíz-viszonyok miatt szükséges feltöltés és drága közművesítés a lehető legtömörebb 
beépítést tette szükségessé. Az ebből eredő túlzott sűrűség helyett viszonylag magas épületekkel érték el a 
levegősség és a térhatás szempontjából megkívánt lazaságot. Biztosították, hogy a környező erdőket 5-6 
perces gyalogsétával a város központjából is el lehessen érni. A belterületen a parkokat, játszótereket a 
legnagyobb mértékben fásították.  

A várható nagy személygépkocsi-forgalom és a gyalogosok zavartalan közlekedése érdekében megoldották 
a kétfajta forgalom pályáinak elkülönítését. 

A terv új anyaglelőhely kijelölésére tett javaslatot az építkezés súlypontjában, a tervezett központ 
szomszédságában, a rombolásra ítélt területet pedig mesterséges tórendszer formájában illesztette be a 
város területfelhasználási rendszerébe. A tórendszer biológiai és városképi szempontból is nyeresége lett a 
városnak. Mesterséges úton állítja elő azt a festői táji hatást és hangulatot, amit a topográfiai adottságok a 
folyók partjára település tekintetében nem tettek lehetővé. 
A város fejlesztése több ütemben történt. 1970-ben a várost, Lenin születésének 100 évfordulóján 
Tiszaszederkény járási jogú várost átnevezték Leninváros névre és egészen a rendszerváltásig viselte, majd 
1991-ben a város felvette a Tiszaújváros nevet.  
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B) ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településkép védelme 

„… a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának 
és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – 
megőrzését vagy kialakítását jelenti.” 

Ahhoz azonban, hogy Tiszaújváros településképét védeni tudjuk, meg kell határozni, mire is irányul majd a 

védelem, hogyan írható le a város településképe szempontjából. Elsőként megállapítható, hogy a fenti 

fogalommagyarázatot kiegészítve településképnek tekintjük azt a látványt, amelyet a település felé tekintve 

a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a településkép 

nem állandó, külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan alakíthatják, változtathatják akár 

kedvező, akár kedvezőtlen irányba. 

A településképet máshogy érzékeli egy gyalogos, máshogy az, aki vonattal vagy gépkocsival érkezik meg. 

Máshogy látja egy helyi lakos, és máshogy az egyszeri átutazó. Mást lát az, aki magaslati pontból, vagy esetleg 

repülőről tekint le a településre, mást az, aki a házak között sétál. A településkép meghatározása ezért 

mindenképp szubjektív módon történhet csak. 

Ha megtaláljuk a fő nézőpontokat, ahonnan a legtöbben vagy a leggyakrabban tekintenek Tiszaújvárosra, 

megtaláljuk egyúttal azokat a kritikus pontokat, melyek a legmeghatározóbbak a településkép 

szempontjából. Ha e területek gondozására, megőrzésére vagy fejlesztésére nagyobb figyelem fordul, az az 

egész település megítélésére kedvező hatással lesz. 

 

 ÉRKEZŐ SZEMSZÖGÉBŐL VALÓ FELTÁRULÁS 

Tiszaújváros megközelítési vonalai adják a település feltárulási irányait. A 35 sz. főút, a Mezőcsáti út, a 

közforgalmú vasútvonal tekinthető a megérkezők első benyomását megadó közlekedési elemeknek. A 35 

számú főút nem a településen megy keresztül, hanem a vasúttal párhuzamosan a várostól délre, erdősávval 

elválasztva a településtől halad. Az erdő eltakarja a kilátást a városra. Ugyanez igaz a vasútállomásra. Az 

állomásról ugyancsak nem látható a település. Aki mégis a településre érkezik az több helyen is megteheti a 

35-ös útról lefordulva. Ilyen az Örösi út, Szent István út, Béke út és Szederkényi út. Ezen utakról a településre 

érkező zöldterületeket és panelépületeket fog látni. 
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A mezőcsáti úton érkezve a település felé pedig az iparterületek látványa tárul elénk. A MOL és TVK különböző 

építményei, kéményei tartályai, valamint a másik oldalon a Tiszapalkonyai hőerőmű kéményei és a Tisza 

erőmű AES kéménye látható. 

 

 

 

 

 

 

 

Az Örösi útról észak felől érkezve a településre, a kertváros tárul az ember szeme elé. Új építésű 1-2 szintes 

sor- és ikerházak, illetve családi házak. 

 MAGASLATI PONTOK 

Tiszaújváros sík területen helyezkedik el, nincsenek hegyei, dombjai. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONTBÓL MEGJELENŐ LÁTVÁNY 

 

 UTCAKÉPEK 

Egy település utcaképében a lakóépületek képviselik a legnagyobb arányt, ugyanakkor arculatát mégsem 

kizárólag egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épület-együttesei, azonos 

karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára. Nem feledkezhetünk azonban el a 

növényzet szerepéről sem.  
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C) ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKARAKTER 

Településkarakternek a településszerkezet és a településkép elemeit, formáit, anyagait, színvilágát 

együttesen tekintjük. 

Más megfogalmazásban a településkarakter 

„a településre, illetve annak bizonyos részeire tipikusan jellemző úthálózat és térformáció szövevény, 
telekszerkezet, beépítési mód, térbeliség – morfológiai sajátosságok – együtthatásaként megjelenő 
sajátos jelleg, mely az idő folyamán folyamatos kiegészítések egymásra rétegződésével formálódott, 
alakult, s jött létre.” 

Tiszaújváros településkarakterére a változatosság jellemző. Tiszaújvárost 

feloszthatjuk több jól körülhatárolható városrészre. Városközpont, Kertváros, 

Szederkény, TVK-MOL iparterület, Tiszaparti városrész, Összekötő városrész. 

(IVS alapján) 

Jelen van a telepszerű, többszintes beépítésű lakókörnyezet a városközpontban, 

a telkes családi házas és zártsorú beépítés a kertvárosban, a falusias halmazos 

településszerkezet Szederkényben és a kisebb és nagyobb gazdasági 

létesítmények az ipari övezetben. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, 
MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

Jelen fejezetben a településképi szempontból meghatározó területek kerülnek bemutatásra. A 

jogszabályokban szereplő fogalommagyarázat szerint:  

„településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti 

arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy település ilyen 

jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze;”  

[314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 2.§ 9c. pont] 

A mi olvasatunkban a településképi szempontból meghatározó terület három különböző lehatárolás 

halmazaként fogható fel: 

• A meghatározó területek közé elsősorban be kell sorolni valamennyi művi és természeti értéket, amely 

védettsége okán olyan minőséget hordoz, amely miatt méltán tartható meghatározónak. A műemléki, 

régészeti értékek mellett a természeti elemek alkotják ezt a kategóriát, amely területeket a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXIV. törvény településképi szempontból kiemelt területként 

aposztrofál. 

• A másik az ún. történeti települési terület, amely a Második Katonai Felmérés térképein már települési 

térségként jelenik meg. Ez képviseli azt a településmagot, amely köré a mai település kiépült, ennek 

szerkezete mutat hagyományos utcavonalak közé szerveződő tömbstruktúrát, melyen belül az egykori 

telekszerkezet is kirajzolódik. Magyarországi viszonylatban településeink döntő többségénél ez az alap 

ma is kimutatható. 

• A harmadik szint egy településen áthaladó szemszögéből vizsgálja a látványt. Ami számára feltárul, azt 

azonosítja a településsel. Kiemelt szerepet kapnak a látványban az ún. településkapuk. Ezek azok a 

pontok, ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a váltás nyomán az első benyomásokat 

megszerzi. Attól függően, hogy gépkocsival, gyalog, kerékpárral, vonattal, vagy hajóval érkezünk, más-

más szerepe van a vonal-mentiségnek és a pontszerűségnek. Míg a vonattal érkező számára csak az 

állomáson tudatosul, hogy megérkezett, addig a személygépkocsival utazó már a várostáblától kezdve 

tisztában van azzal, hogy hol jár. A közismert városokról az ember fejében él egy kép, amelyik a 

látnivalókat mutatja, a város azonban nem csak ebből áll. A látnivalók által ismert képet árnyalja az út 

során megszerzett ismeret, ami a várost éppúgy meghatározza, mint védett értékei. Kitüntetett 

szerepe van tehát az áthaladók útvonalainak, és ezért kell ezekre, az utakat szegélyező ingatlanok 

arculatára odafigyelni. 

A meghatározó terület egész településre való kiterjesztésére a jogszabály ugyan lehetőséget teremt, azzal 

azonban csak akkor érdemes élni, ha valóban minden területrésze a közigazgatási határnak az előbbi elemek 

valamelyikével érintett. Az érintettség eldöntéséhez adatok feldolgozása, helyi értékek felmérése és 

elemzése vezet. A továbbiakban ennek első állomása, az értékleltár elkészítése következik. A lista a 

nemzetközi, illetve országos szintű elemek közül az adatszolgáltatásban szereplő, nyilvántartott, védett 

értékeket mutatja be. A település szintjén valamennyi érték beazonosítása megtörténik, összhangban az 

alábbiakban szereplő jogszabályi követelményekkel:  

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.§ szakasza kimondja: 

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 
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rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az 

Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket.” 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 68. § (2) 

„(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során 

… 

c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. 

pont d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen; 

… 

a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.” 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalma című 12. melléklet 1. pont d) alpontja kimondja: 

„d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az önkormányzati 

főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség országos vagy helyi 

védelemre méltó elemeit: 

da) településszerkezetet, 

db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést, 

dc) utcaképet vagy utcakép részletet, 

dd) egyéb településkarakter elemeket, 

de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati 

kialakítást, 

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet, 

dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.” 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése 

kimondja: 

„(1) A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni.” 

 

 

A fenti jogszabályi alapján készült értékleltár alapján kerül a helyi védelem meghatározásra, valamint alapjául 

szolgál a településkép szempontjából meghatározó terület kijelölésének.  

 

A) TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek és régészeti lelőhelyek mellett 

a helyi művi értékek és a történelmi múltjuk vagy térbeli elhelyezkedésük folytán kiemelkedő területek 

alkotják. 

 MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 

Tiszaújváros területén nem található műemléki védettségű épület. 
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Világörökségi helyszín és várományos világörökségi helyszín szintén nem található a településen. 

 RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Tiszaújvároson az alábbi régészeti lelőhelyek találhatók. 

Azonosító Település Lelőhely-

szám 

Név Hrsz 

76249 Kesznyéten 13 Révészlak 0276/2, 0276/3, 0276/5, 0276/4, 0259/1, 0277, 0276/1, 
0278 

16164 Oszlár 1 Csörsz árok 046, 043/3, 042/6, 042/5, 043/4, 042/8, 051, 0154/6, 
0154/5, 0154/4, 0154/3 

47365 Oszlár 9 Bárányhát 0150/2 

47366 Oszlár 10 Csirkés I. 0150/2 

47367 Oszlár 11 Csirkés II. 0150/2 

16932 Tiszaújváros 1 Tiszai Vegyi 
Kombinát 502. 
épület 

2026, 2027, 2032, 2083, 2081/5, 2082, 2029, 2028, 
2030, 2031 

16933 Tiszaújváros 2 Tiszai Vegyi 
Kombinát 

2026, 2027, 2032, 2089/4, 2088, 2094, 2097, 2095/4, 
2083, 2089/1, 2089/2, 2080, 2079, 2081/5, 2082, 
2081/1, 2098/3, 2098/2, 2098/6, 2098/5, 2095/3, 
2081/3, 2081/4, 2033, 2029, 2028, 2030, 2031 

16936 Tiszaújváros 5 Rákóczi u. 7. 417, 194/1, 568, 448, 445, 443, 446, 444, 393/1, 392, 
391, 395/1, 395/4, 397, 396, 398, 395/3, 442, 393/2, 
394, 440/1, 439/3, 439/4, 441, 435/2, 436/1, 435/1, 
434/1, 437/2, 437/1, 438, 439/1, 436/2, 399 

16937 Tiszaújváros 6 Ady Endre u. 28. 175, 148, 189, 128, 191, 192, 190, 124, 127, 173, 174, 
129, 130, 133, 136, 147, 137, 131/2, 135, 131/1, 126, 
125, 123/1 

16354 Tiszaújváros 7 MOL-1. lelőhely 0150/2 

16355 Tiszaújváros 8 MOL- 2. lelőhely 0150/2 

16356 Tiszaújváros 9 MOL- 3. lelőhely 0157/11, 0157/12 

78467 Tiszaújváros 10 Kerékpárút 1236/2, 600/36 

87215 Tiszaújváros 11 Kis- Dagadó 0160/4 

92731 Tiszaújváros 12 Furkós-kút, Huszár 
Andor utca 

2308/3, 2308/2, 2308/14, 2308/15 
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 HELYI EGYEDI ÉRTÉKEK 

Helyi művi értékek közül kiemelkednek azok az egyedi elemek, melyeket a település lakói maguk jelöltek ki 

helyi védelemre érdemesnek. A védettség oka, hogy olyan közhasználatú, építészeti szempontból is 

kiemelkedő épületekről van szó, melyek a település egésze számára jelentőséggel bírnak, és mindennapi 

használatban vannak a lakosság szélesebb köre által. Ezen művi értékekre a településképi rendelet területi 

és egyedi építészeti településképi követelményeket egyaránt megfogalmaz. Felsorolásuk az alábbi 

táblázatban található. 

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ. CÍM 

1 Víztorony 1131/1 Béke út 

2 Református templom 1 Petőfi Sándor utca  

3 Református parókia 138 Petőfi Sándor utca 2. 

4 Lakóépület és üzletek 997/7 Széchenyi út 11-23. 

5 Hőerőmű ltp. lakóépület 1622  

6 Hőerőmű ltp. lakóépület 1623  

7 Hőerőmű ltp. lakóépület 1624  

8 Hőerőmű ltp. lakóépület 1625  

9 Hőerőmű ltp. üzlet 1628/2  

10  Tiszapalkonyai Hőerőmű gyárépülete 2180/3  

11 Tiszapalkonyai Hőerőmű bejárati épülete 
és parkolója 

2180/3  

Tiszaújváros a fent említett védendő épületek mellett számos további olyan építészeti értékkel rendelkezik, 

mely a településképet meghatározza, a településnek egyedi karaktert ad és építészeti minőségben követendő 

példaként vagy elmúlt korok emlékeként szolgál. Ezek az épületek az alábbi táblázatban kerültek felsorolásra. 

HELYI EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ. CÍM 

1 Új Rk. templom 
 

669/173 Szent István út 

2 Új református templom 669/171 Bethlen Gábor út 

3 Új görög katolikus templom 1116/1 Bartók Béla út 

4 Lakóépület 1142/9 Szederkényi út 1. 

5 Lakóépület 1142/8 Szederkényi út 3. 

6 Lakóépület 1142/7 Szederkényi út 5. 

7 Lakóépület 1142/6 Szederkényi út 7. 

78 Lakóépület 1142/5 Szederkényi út 9. 

9 Lakóépület 1134/9 Szederkényi út 11. 

10 Lakóépület 1134/8 Szederkényi út 13. 

11 Lakóépület 1134/7 Szederkényi út15. 

12 Lakóépület 1134/6 Teleki Blanka út 1. 

13 Lakóépület 1134/5 Teleki Blanka út 3. 

14 Lakóépület 1134/4 Teleki Blanka út 5. 

15 Lakóépület 120 Ady Endre út 2. 

16 Autóbusz állomás 657/11 Mátyás király utca 1. 

17 Lakóépület 1142/2 Liszt Ferenc utca 2. 

18 Lakóépület 1124/4 Liszt Ferenc utca 4. 
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19 Lakóépület 1119/2 Liszt Ferenc utca 1-3. 

20 Lakóépület 1119/1 Liszt Ferenc utca 5. 

21 Lakóépület 987/2 Bartók Béla út 2. 

22 Lakóépület 987/3 Bartók Béla út 4. 

23 Lakóépület 987/4 Bartók Béla út 6. 

24 TVK gyárépülete 2166  

25 téglakémények 2180/3  
 
 

 

HELYI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ SZOBOR, EMLÉKMŰ, KERESZT, KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ALKOTÁS 

SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ. 

1 Ábrók Angelika:Színház  994/1 

2 Ábrók Angelika: Várostörténeti 
domborműsorozata  

994/1 

3 Ács József: Ülő lány  1438 

4 Bráda Tibor: Magyarok Nagyasszonya 
üvegablak 

669/173 

5 Bánkúti István: Szélkakas 659/15 

6 Englert Judit: Táncoló kislányok 982/16 

7 Farkas Ádám: Életfa 982/42 

8 Gyulavári Pál: Ősló 982/42 

9 Hősi emlékmű 573 

10 Józsa Bálint: Anya és lánya 997/13 

11 Józsa Lajos: Hármas halom: Múlt 982/42 

12 Józsa Lajos: Hármas halom: Szent István 982/42 

13 Józsa Lajos Hármas halom: Jövő 982/42 

14 Józsa Lajos: Lórántffy Zsuzsanna 162/1 

15 Józsa Lajos: Móricz Zsigmond 997/7 

16 Józsa Lajos: Szentháromság 1477/117 

17 Józsa Lajos: Törülköző nő 1235/4 

18 Kincses Mária: Női fej békegalambbal 1133 

19 Koscsó László Zabos Géza dr. 1134/4 

20 Makrisz Agamemnon: Fésülködő nő 659/51 

21 Makrisz Agamemnon: Lenin - 

22 Marosits István: Dyno család 659/51 

23 Palotás József: Talált kő 989/1 

24 Nyírő Gyula: Ölelkező pár 994/2 

25 Paulkovics Iván: Nagy Imre 1477/117 

26 Pataki János: Derkovics Gyula 994/1 

27 Ridovics László: Murália 997/12 

28 Seres János, Szórádi Zsigmond: Petőfi-
emlékmű 

994/2 

29 Szanyi Péter: Olefin 982/42 

30 ***:Nemzeti sportváros 1995 982/16 

31 ***:Vándor Sándor 1134/6 

32 Melocco Miklós: Id. Széchenyi István 664/32 

33 Kiss István: Generációk 987/1 

34 Borbás Tibor: Zerge 950/8 
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35 Nagy Lajos Imre: Mátyás király 659/23 

36 Sallai Géza: Arany János 949 

37 Sallai Géza: Kazinczy Ferenc 989/1 

38 Hegedűs István: Feszület 669/173 

39 Hegedűs István: Stációk 669/173 

40 Hegedűs István: Kálvária, Oltár, II. János Pál 
Pápa 

669/173 

41 ***: A szocialista múlt emlékére 1116/2 

42 Katona Zsuzsa: Bábfigura 664/23 

43 ***: Tóth Imre László 982/16 

44 ***: Békekapu 982/42 

45 Pólya József: Kerámia falikép 1142/9 

46 szobor 1628/1 

47 szobor 1642 
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 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET 

Történeti települési területről az „óváros” esetében tudunk beszélni. A második katonai térképen már 

kivehető szederkény mint település. Ez képviseli a mai Szederkény településmagját. Itt található a templom. 

Eköré épület a település. felismerhető a mai utcaszerkezet váza és a telekszerkezet. Ez a mai Bocskai István 

és Kossuth Lajos útnak felel meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II katonai felmérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történeti települési terület 
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 ÁTHALADÁS SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET 

Városközpont, kertvárost érintő, áthaladási szempontból településképet  

meghatározó utak: 

- 35. sz. főút, 

- Örösi,  

- Béke,  

- Tisza,  

- Széchenyi,  

- Lévai,  

- Szent István,  

- Szederkényi út.  

 

Tiszaszederkényt érintő, áthaladási szempontból településképet 

 meghatározó utak: 

- Bocskai István, (Tiszaszederkény) 

- Kossuth Lajos, (Tiszaszederkény) 

utak 

 

 

 

 

 

Hőerőmű lakótelepet érintő településképet 

meghatározó útvonal: 

- Tiszai Hőerőmű út.. 
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B) TELEPÜLÉSKÉPI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁOZÓ TERÜLETEK, TÁJI 
ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A város területileg az Alföld nagytáj, Közép-Tisza-Vidék középtáj és a Borsodi-ártér kistáj része. A táj a Tisza 

egykori ártere, annak hullámtéri és mentett része. Potenciálisan ligeterdei, ártéri mocsári táj, meanderező, 

morotvákat képző folyóval. Tiszaújváros közigazgatási területén több nemzetközi, országos és helyi 

jelentőségű védett terület is található. A védett földrészletek többségében a település északi részén, a Sajó 

torkolatától északra helyezkednek el, több esetben a védettségek egymást fedik. A város területén 

tájképvédelmi övezet, Natura 2000 területek, ökológiai hálózat elemei, tájvédelmi körzet és természeti 

területek egyaránt megtalálhatóak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen található 1858,93 ha védett terület a közigazgatási terület (4604 ha) 40,27%-át teszi ki. A védett 

területek egésze külterületen található, a külterület 68,59%-át foglalják el. A területek pontos lehatárolása a 

Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján történt.      

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetébe a természeti 

adottságok, rendszerek, valamint az emberi 

tevékenység kölcsönhatása, változása 

következtében kialakult olyan területek 

tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából 

sajátos és megkülönböztetett fontosságú, 

megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel 

bírnak. A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területek az Országos Terület-

rendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvényben (OTrT) kerültek lehatárolásra.  

A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület térképi lehatárolását a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság szolgáltatta. A védelem érinti a Sajó torkolatát, a Tisza bal partját és a Tisza-

szigetet. 
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 NATURA 2000 

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió 79/409/EEC - 

Madárvédelmi-, valamint az 92/43/EEC - 

Élőhelyvédelmi irányelv alapján létrehozott 

természetvédelmi hálózat, amelynek célja az EU 

területén található kötelezően megőrizendő 

természetes élőhely típusok, állat-, és növényfajok 

védelme. A Natura 2000 hálózat két típusa a 

madárfajok védelmére kijelölt Különleges 

Madárvédelmi Területek (SPA), valamint a növény-, és 

egyéb állatfajok védelme érdekében kijelölt 

Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI és 

SAC).  

Ilyen területek Tiszaújvárosban az alábbiak: 

- Kesznyéteni Sajó-öböl SCI,  

- Tiszaújvárosi ártéri erdők SCI,  

- Natura 2000 Kesznyéten SPA 
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ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

  

Az országos ökológiai hálózat az országos jelentőségű 

természetes és természetközeli területek, valamint az 

azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók 

egységes, összefüggő rendszere, és amelynek részei a 

magterületek, az ökológiai folyosók és a 

pufferterületek. 

Magterületnek nevezzük az olyan természetes vagy 

természetközeli élőhelyeket, amelyek az adott 

területre jellemző természetes élővilág 

fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 

biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. A pufferterületek 

megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és 

az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. Az 

ökológiai folyosó biztosítja a magterületek, pufferterületek közötti biológiai kapcsolatokat, amelyek döntő 

részben természetes eredetű, lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, 

élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. AUGUSZTUS HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 25 

KESZNYÉTEI TÁJVÉDELMI KÖRZET 

„Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, 

tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában 

összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és 

természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és 

természeti szempontból jól megkülönböztethető 

jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi 

és a természeti értékek megőrzése.” (1996. ÉVI LIII. TV. A 

TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL  

 

 

 

 

 

HELYI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK 

SZÁM Besorolás Megnevezés HELY 

1 TT Tisza sziget 1801, 1802 

2 TT Faludi erdő 026/1 

3 TT Morotva erdő 0208/2 

4 TT Fás legelő a Sajó árterén 0209/8 
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŰ KARAKTERŰ 
TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS 
TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 
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A karakterterületek lehatárolásának előfeltétele, hogy meghatározzuk, mit tekintünk karakternek. A 

jogszabályi segítséget tekintve támpont nélkül maradunk, hiszen az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény nem tartalmazza a fogalom magyarázatát. 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet használja a „karakterbeli különbségek”, illetve az „építészeti karakter 

jellemzői” előírást, azonban nem definiálja, hogy mit ért karakter-alatt.  

A Wikipedia a karakter magyarázatát a számítástechnikához, számítógép alapú telekommunikációhoz 

kapcsolja. 

A Magyar értelmező kéziszótár a karakter-szó jelentéseként a jellem, lelkierő, jellegzetesség, sajátosság 

megnevezéseket használja. 

 

Egy település karakterét tehát magunknak kell elemeire bontani, amelyekből összerakhatjuk, 

karakterizálhatjuk az adott területeket. 

Szakmai alapon a következő elemek kölcsönöznek eltérő megjelenést egy-egy településrésznek: 

 Telek környezetéhez kötött elemek: 
 morfológiai viszonyok 
 látványelemek (kilátás, rálátás) 
 térfalak 
 teresedések 
 színek 
 növények 

 Telekhez kötött elemek: 
 telekszerkezet 
 telekméret 
 beépítési mód 
 kerítéskialakítás 
 növényzet 

 Épülethez kötött elemek: 
 épületmagasság 
 épülettömeg 
 tetőidom 
 anyaghasználat (tetőfedés, homlokzat, lábazat, kerítés, nyílás és keretezése) 
 nyílászárók 
 részletképzés 
 színek 

Fenti elemek együttes hatásaként sorolhatjuk be adott területet egyik, vagy másik karakter-kategóriába. A 

különböző területi szintű elemek közül több is meghatározhatja a karaktert, de előfordul, hogy egyik, vagy 

másik elem túlsúlya alapján is besorolható a terület a szomszédságától eltérő karakterbe. 

A Kézikönyv által beazonosított, eltérő karakterű településrészek és jellemzőik bemutatása az alábbiakban 

szerepel. A következő oldalon szerepel a karakter területeket lehatároló térkép. 
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A) LAKÓTELEP KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS 

Tiszaújváros területén a városközpontban és a Tiszai Hőerőmű területén 

találunk lakótelepet.  

 

Városközponti lakótelepek 

  

Hőerőműi lakótelepek 

 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

A lakótelepeken lévő épületek változatosak. Úszótelkeken találunk 3, 4 emeletes illetve F+4, F+10 
emeleteseket. A F+10 emeletesek pontszerű épületek, míg a 4 emeletes és F+4 emeletes panelok sávosan 
helyezkednek el. A panelépületek lapos tetős kialakításúak, földszintjükön előfordulhatnak garázsok és 
kisebb üzletek. Zöldfelületi elemekkel jól ellátott a terület. 
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 A KARAKTER-TÍPUSBAN MEGJELENŐ TERMÉSZETI ÉS MŰVI TÁJALKOTÓ ELEMEK 
TULAJDONSÁGAI 
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B) TELEPÜLÉSKÖZPONTI, INTÉZMÉNYI KARAKTRŰ 
TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS 

Intézményterületek három városrészben is találhatók. Legtöbb a 

városközpontban, majd Szederkényben és végül a hőerőmű 

lakótelepen. Intézményi területeken bölcsődék, óvodák, iskolák, 

állami és önkormányzati, egészségügyi, kulturális és egyházi 

épületek, közintézmények találhatók.  

Városközponti településközponti, intézményterületek: 

 

 

 

 

 

 

       Szederkényi településközponti, intézményterületek 

 

 

 

 

 

 

Hőerőműi lakótelep településközponti, intézményterület 

 

 

 

 

 

        Forrás: google street view 
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 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

Az intézményterületen lévő épületek megjelenése, szintszáma formája elég változatos. Többnyire 
szabadonálló beépítésűek, jellemző a lapostetős kialakítás. Szintszámuk a földszintestől kezdve a 3-4 szintet 
is eléri. 
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C) KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS  

Kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozó területek jellemzően a 
városközpont területén találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN 
BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

A kereskedelem, szolgáltatással foglalkozó területek képe elég vegyes. 

Ide tartozik a bevásárlóközpontoktól, a bazársorokon keresztül 

beleértve az élelmiszeri, ruházati, vegyesboltokat, a bankok, kávézók, 

éttermek, piac, büfék, kocsmákon, keresztül minden szolgáltatással 

foglalkozó létesítmény. Az épületek jellemzően szabadonálló 

beépítésűek. A szintszám és tetőszerkezet változatos képet mutat. 
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D) REKREÁCIÓ, SZABADIDŐ, SPORT KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS  

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

Ide tartozik a kemping, a strand és a sportcentrum (foci, teniszpályák) területe és a részben a Tiszapart 

melletti terület egy része. Nagy térigényű zöldterületi intézmények, melyek a város szélén kaptak helyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:www.tiszaujvaros.hu/index.php/galeria#sport 
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E) FALUSI KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS  

Falusi karakterű terület Szederkény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

Oldalhatáron álló egyszintes nyeregtetős beépítés jellemző a területre. 
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F) KERTVÁROSI KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS  

Kertvárosi városrész a Lévai József úttól északra található terület. Valamit 
a Hőerőmű lakótelepnél is található kertvárosi terület. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

A kertvárosban többféle beépítési mód és szintszám figyelhető meg. A szabadonálló és oldalhatáron álló 
beépítési mód mellett, megjelenik a sor- ikerházas beépítés is. A jellemző szintszám 1-2 szint, de itt is 
vannak kivételek, a többszintes 3-4 szintes társasházak esetében. A tetőforma nem egységes, nyeregtetős, 
lapostetős épületek egyaránt előfordulnak. A kertvárosban a zöldfelületek sávos és vonalas elemek 
dominálnak.   
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G) GARÁZS KARAKTERŰ TERÜLET 

 ELHELYEZKEDÉS  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

A lakótelepek egyik és sajnos nem legszebb velejárója a garázstelepek megjelenése. Tiszaújvárosban, ahol a 
lakosság 70%-a a városközpontban lakik, ugyanez a helyzet. A panelek mellett megjelennek a garázstelepek. 
A garázstelepek mintegy körbeveszik a városközpont területét.  
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H) IPARTERÜLETEK  

 ELHELYEZKEDÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

A legnagyobb iparterületek a 35 sz. úttól délre a TVK és MOL iparterülete. Őket egy erdősáv választja el a 

várostól. Jelentős iparterületek még a Tiszapalkonyai hőerőmű és a Tiszai Hőerőműi. A 35 sz.- főúttól északra 

és Tiszaszederkénytől délre helyezkedik el a város ipari parkja. Itt még jelentős szabad területek állnak 

rendelkezésre. 
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I) ZÖLDTERÜLETI KARAKTER 

 ELHELYEZKEDÉS  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 KULCSJELLEMZŐK, A KARAKTERT LEGERŐSEBBEN BEFOLYÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK 

Tiszaújváros rengeteg zöldterülettel (közpark, közkert, játszókert, sétányok, út- 
és térfásítások, kondicionáló és védőültetvények) rendelkezik.  
A városközpontban, ami magában foglalja a lakótelepi tömböket és az 
intézményeket - ezeket veszi körbe a zöldterület - tervezett térrendszer található. 
A lakóváros területi szervezésének alapja a szomszédsági egységek (lakókörzetek) 
elve volt, azaz a lakóépületek egy alapintézmény (általános iskola, óvoda vagy 
bölcsőde) köré szerveződtek. Az így kialakult szervezési egységeket parksávokkal 
tagolták, így mindegyik egység önálló életet élhet. A zöldfelületi jellegű 
intézményeket parkok keretezik, melyekben játszóterek, sportpályák, terecskék 
kapnak helyet. A gépkocsi és a gyalogos forgalmat kettéválasztották, azaz a 
tömbök belsejét gépjármű utak nem keresztezik. A település fő 
közintézményeinek és egyéb kereskedelmi, szolgáltató intézménynek helyet adó, 
összefüggő településközponti, zöldfelületi tömb található középső részén jelentős méretű dísztóval, híddal, 
sétányokkal, rendezvénytérrel, képzőművészeti alkotásokkal.  
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I) ERDŐ TERÜLETEK 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tiszaújváros erdőterületeinek aránya 13% körül van, 
ez elmarad a megyei és országos átlagtól. Nagyobb 
erdőterületeket a város és a TVK-MOL iparterület 
között, mint védelmi funkciót betöltő erdő, másrészt 
a település északi részén a Tisza és Sajó melletti 
találhatunk nagyobb egybefüggő erdőterületeket. A 
35. sz. főút déli oldalán véderdő, az északi oldalán 
parkerdő van, ahol játszóterek, sportpályák, 
kerékpárutak és futópályák fedezhetők fel. 
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K) MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (SZÁNTÓ, SZŐLŐ, GYÜMÖLCS, KERT, RÉT, LEGELŐ, 
NÁD, MOCSÁR) 

 ELHELYEZKEDÉS  

  
 
Tiszaújváros területén a szántó területek aránya közel 30%. A rét legelő területek aránya 13%. A szőlő, 
gyümölcs, kert területekből található a legkevesebb, még az 1%-ot sem éri el az arányuk. Szántóterületek 
főleg a TVK-MOL iparterületek mellett helyezkednek el, míg a gyepek, legelők a város északi részén a Sajótól 
északra, és az iparterületektől délre találhatók. 
A mocsarak, nádasok aránya nem jelentős. 
Zártkerteket, szőlőt, gyümölcsöst a Kertvárostól északra, illetve a város északkelti részén a Tisza-parton 
találhatók. A Tisza-parti zártkert egyfajta üdülőként is szolgál. Mivel a Tisza árterében helyezkedik el, itt lévő 
épületek cölöpökön állnak. 
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L) DEGRADÁLT TERÜLETEK 

 ELHELYEZKEDÉS  

Degradált területnek a zagytározót és a volt szemétlerakót hívjuk. Ezek 
a város keleti részén a Tiszán túl találhatók. Műholdfelvételről is jól 
kivehetők a zagytároló határoló töltések nyomvonala. A zagytároló a 
hőerőműveknél, nagyobb ipari üzemeknél keletkezett, vízzel higított 
salaknak, szénpornak stb. (áltatában hidromechanizációs úton szállított 
szilárd anyagoknak), tehát az iszapnak (zagynak) elhelyezésére 
biztosított terület, medence. A zagytér a zagy vizének eltávozása után 
rendszerint a visszamaradt anyag tárolására szolgál. 
A szemétlerakó a kisebb háromszög alakú terület már nem üzemel, 
rekultíválva lett. 
A zagyot csővezetéken szállítják a zagytérbe. Ennek koordinálását egy 
kisebb „iparterületről” koordinálják.  
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA 
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A) ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Az előzőekben arra a feladatra vállalkoztunk, hogy megismertessük, bemutassuk a település egészét, 

miközben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen összetett, heterogén rétegek együtteseként alakul át a 

maga sajátos, egyedi valójává. A „tér-idő”-dimenzió mellé felvettük a folyton változó és alakuló életvonalat, 

amelyik előbbiek adottságait szövi át- és át, ezzel teremtve meg annak lényegét. A meghatározó, alapot 

jelentő tényező maga a földrajzi környezet, amelyik lehetőségeivel, meghatározottságaival kijelöli azt az utat, 

amelyre a történelmi események menete, a történelmi pillanatok ereje rátámaszkodik, újra és újra jelezve e 

tényezők közötti ok-okozati összefüggéseket. A település magjából nézve olykor homályosan vehetők ki a 

lényegi elemek, néha megvezetve a józan gondolkodást is. Szeretnénk a Kézikönyv keretei között a valós 

tényezőkre, a lehetőségek jelentette mozgástérre felhívni a figyelmet. 

Egy település arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér, a mezőgazdasági művelés, a 

tájhasználati hagyományok, a morfológiai adottságok, a település közlekedés-földrajzi pozíciója, a 

hagyományos településszerkezet, az utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége éppúgy belejátszik a 

kialakuló összképbe, mint ahogy az egyes épületek, épületrészletek mívessége, kidolgozottsága, 

anyaghasználata, mindezeket keretező növényzet minősége. 

Ha csak egyetlen tényezőt megváltoztatott a fenti – nem is teljes körű – felsorolásból, már nem ugyanazt a 

települést kapjuk. Vannak szerencsés települések, amelyeik hagyományos arculatukat hosszú időn át meg 

tudják őrizni, vannak további szerencsés települések, akik az idők során a mindenkori minőségre törekedve 

átépültek, mégis koherens összképet teremtve léptek tovább. Vannak az átépülésre került, annak hozadékait 

és a hátrányait egyaránt magukon viselő települések, amelyek a lakók számára tartogatják szépségeiket. Egy-

egy település a fenti három települési adottságot egyaránt magán viseli, az arányok jelentősége azonban 

óriási. 

A településkép formálásában három tényező szerepét kell kiemelni: az infrastruktúra, az építmények, 

valamint a növényzet szerepét. A tájkép formálására a morfológiai viszonyok megváltoztatása, az építmények 

megjelenése, és a növényzet megtartása, vagy átváltoztatása van legnagyobb hatással. Az Önkormányzat 

mozgásterén belül a településszerkezeti terv teremti meg az alapokat, a helyi építési szabályzat nagyvonalú 

kubusokra tesz javaslatot, még a településképi rendelet arcot formál, részleteket dolgoz ki. Nem kíván 

azonban mozgásteret szűkíteni, a komfortosság határain belül marad. Nem kívánja átvenni az építtetőtől a 

gondolkodás és döntés lehetőségét. Ismeri a történelmi épületeket létrehozó mesteremberek világát, 

amelyben a létesítmény szakmaiságon alapuló minőségi jegyekké állt össze. Aki a szakmai alapokat mesteri 

szinten birtokolja, az a forma és funkció egységére törekszik, céltalan kísérletekbe nem fog bele. 

A településképi törvény és annak végrehajtási utasítása éppen arra törekszik, hogy a lakosságot érintő építési 

tevékenységnél a korlátozás érzését, a behatárolás szorítását levegye. Tette ezt annak tudatában, hogy az 

Önkormányzat számára szabad utat nyitott annak eldöntésére, hogy melyek a település arculatát 

meghatározó területek, amelyeknek nyomon szeretné követni az alakulását. A továbbiakra – ún. egyéb 

területek – a beépítési paraméterek megadásán túl nem tart szükségesnek előírásokat megfogalmazni. Akár 

a település teljes közigazgatási területét is meghatározó területnek jelölheti, azonban ennek indokoltságát 

fel kell tárnia a lakosság felé, hiszen jelen Arculati Kézikönyv, illetve Településképi rendelet a partnerség 

keretében bemutatásra, véleményeztetésre kerül a lakosokkal. A szabadság biztosításával párhuzamosan 
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segédletekről is gondoskodik. Fontosnak tartja, hogy a lakosság ne maradjon fogódzó nélkül kisebb-nagyobb 

építési tevékenysége során. A javaslatok bemutatására azért kerül sor, hogy orientáljuk a városban építkezni 

szándékozókat egyes szakmai elvek betartására, ezzel esztétikai érzékük javítására. A rossz példa-ábrák elsőre 

az „ez úgysem jut eszébe senkinek”-kategóriába tartoznak. Bemutatásukra azért kerül sor, mivel a 

helyszínelések során több, a példatárban szereplő megoldással összefutottunk. A mind az építtető, mind a 

szomszéd, mind a Város igényeit figyelmen kívül hagyó épületek/építmények megjelenésének elkerülésére a 

példatár kiemeli az elkerülendő megoldásokat. 

A példák elé, elöljáróban le kell szögezni, hogy azok csak egy bizonyos szeletét fedik le a településnek, 

nevezetesen a családi házakat. Ez az a szegmens ugyanis, amelynek arculata a lakóhelyünket; napi életünk 

legfontosabb helyszínét meghatározza. Kihatása azáltal is jelentős, hogy ezzel találkozik a jövő generációja 

legfogékonyabb életszakaszában, amely élményt egész életében továbbviszi. Ha településünket annak 

arculata által szeretnénk fejleszteni, itt kell elkezdenünk. A kézikönyv ábrái sorra veszik az épületek arculati 

hibáit és ennek elkerülésére javasolt megoldásokat. A példák a telken való elhelyezéstől az épületek 

kialakításán, bővítésén keresztül egyes épületszerkezetekről is elmondja javaslatait. Nem törekszik a 

teljességre. Elindít egy folyamatot, amelyik önjáróvá válva, jelen kézikönyv folyamatos fejlesztése révén 

egyszer majd befejeződik. A Kézikönyv ma még foghíjas. Célja az út megkezdése, és nem gondol még a 

befejezésre. Az út során sokan tesznek majd hozzá új gondolatokat, sokan módosítanak egyes javaslatain, 

ezzel is viszik tovább a gondolatát. 

Az ábrák magukért beszélnek, egy-egy kiegészítő gondolatébresztő leírás azonban szerepel mellettük. A 

rajzok sematikus, mégis kifejező grafikai megjelenítése segítségünkre van a közös felfogás kialakításában. 

Célunk éppen ez, olyan közös értékrend elérése, amelyben a település egészének megjelenése fontossá válik 

az összes érintett számára, miközben a megjelenésről alkotott nézeteink is közelednek egymáshoz. Az 

értékrend azonossá tételét azonban nem szeretnénk elérni, a különbözőség eltűnése nem lenne jó 

számunkra. Amint a népművészetben megszokott ugyanazon népviselet, egyazon elemkészletéből is 

végtelen sokfajta létezik, az alapvető elvek mentén a sajátos egyedi jelleg mindig megmarad.  

A településeink arculata sokszínű, minőségi különbségek jellemzik. Jól beazonosítható korszakok mutathatók 

ki karakterterületein. A táj és a települési térség együttese alkotja. Kezdjünk most hozzá a családi házas 

lakóterületeinek javaslatok általi rendezéséhez. Ehhez nyújtanak segítséget a következő oldalakon lévő ábrák 

és szövegek. 
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 ÉPÜLETELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSI MÓD 

Zártsorú beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van 

hagyva az utcáról feltáruló látvány. Tűzfalak 

alakulnak ki, amelyek sebként jelentkeznek a 

településképben. A rossz példák emellett 

bemutatják azt az építtetői attitűdöt is, amelyik 

formálisan, síkban kiterítve, tartja magát az 

előírásokhoz, ám térbeli megjelenése az elvárással 

ellentétes eredményre vezet. 
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 ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE, TETŐGERINC-IRÁNYRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Oldalhatáron álló beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az utcai épületelhelyezési ritmussal megegyező, 

tömegében is ahhoz alkalmazkodó épület-

elhelyezés kívánatos. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési mód NEM JAVASOLT: 

A rossz példa azokról az épületelhelyezésekről 

kíván lebeszélni, amelyeknél a szomszédos 

épületekhez nem alkalmazkodó módon kerül sor a 

telken az épület felépítésére. Az utcai homlokzatok 

rendezett sorát megtörő, mind tetőgerinc 

irányában, mind alaprajzi méreteiben attól elütő új 

épület az utcaszakasztól különbözni-akarást 

szemlélteti, ami a település képe szempontjait nem 

követendő magatartás. 

 

A rossz példák között kaphatna helyet az is, amikor az építési helyen belül, de a szomszédos épületek előkerti 

mértétől eltérően kerül sor az épület felépítésére. Rossz példa még a telekhatárokkal párhuzamos vonalaktól 

eltérő, ferde épületelhelyezés. 
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 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos lejtő felőli 

megjelenés elérésére, valamint a terep lejtését 

figyelembe vevő épület-elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a terepviszony. Az első esetben lejtőirányra ültet 

egy sík terepre tervezett házat, míg a többi esetben megpróbálja sík tereppé varázsolni a lejtős terepet. 

Valamennyi esetben esetleges, logikát nélkülöző megoldások, utcaképet bántó megoldások születnek.  

http://vatikft.hu/
mailto:vatikft@vatikft.hu


TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. AUGUSZTUS HÓ 

 

 

 1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959  

 HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 59 

 LEJTŐS TEREPEN VALÓ ÉPÜLET-ELHELYEZÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Lejtős terepnél az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Lejtős terepnél törekedni kell az azonos lejtő felőli 

megjelenés elérésére, valamint a terep lejtését 

figyelembe vevő épület-elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyike álcázza az elkövetett 

hibát, mégis markánsan visszatükrözi azt. A 

szomszédos telkek csatlakozási vonalát megőrzi, 

innen azonban átalakítja a teljes telek felszínét. 

Célja a sík terep elérése, amelyet sík terepen 

elhelyezkedő telek megvásárlásával kellene 

elérnie.  
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a szomszédos épületek tömege. A beépítési 

paraméterek mechanikus betartása nem eredményez utcaképi illeszkedést. Emellett a tömegforma, több 

esetben is, alaprajzi nehézségeket okoz. 
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 ÉPÜLETTÖMEGRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati 

megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A rossz példák között megjelennek a 

telepítésükben már a szomszédságukhoz közelítő 

megoldások is, ám mindegyiknél elkövetve azt a 

homlokzati hibát, amellyel azoktól homlok-

egyenesen más arculati megoldásúvá válnak. 
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 ÉPÜLETMAGASSÁGRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Épületmagasságra az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületmagasságnál a szomszédos épületekkel 

megegyező, az utcaképben egységes megjelenést 

kölcsönző megoldás támogatott. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szomszédságától különböző magasságot mutató épületek törést eredményeznek az utcaképben, a kialakult 

egységet megbontják. Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük 

kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – I. 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek bővítésénél a merőleges oldalszárny 

alkalmazása javasolt. Ezzel az utca felőli 

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség 

nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező 

módon alakítható ki. 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés toldás látszatát kelti, szervetlen épületkapcsolatot eredményezve. Az épületektől elforduló, azzal 

45 fok körüli szöget bezáró elrendezés nem az oldalhatáron álló beépítésű utcasorba kívánkozó elem. A 

kisléptékű épületelem nem előkerti megjelenésre méltó. Az épület oldalirányú bővítését pedig a tetőidom 

nem tudja kedvezően követni. 
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 ÉPÜLETBŐVÍTÉSRE SZÓLÓ JAVASLAT – II. 

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

Az épületek toldásánál a merőleges oldalszárny 

alkalmazása javasolt. Ezzel az utca felőli 

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség 

nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező 

módon alakítható ki. 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bővítés során az eddig rövidebb oldalával megjelenő, utcára merőleges épület utcával párhuzamossá válik, 

noha a tetőidomával próbál ettől eltérő képet mutatni. Utcaképi elemként semmivel sem kedvezőbb, mint 

egy hosszoldalával utcával párhuzamosan telepített épület. 
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 SZEMÉLYGÉPKOCSI TÁROLÓ ELHELYEZÉSÉRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Személygépkocsi tároló számára az alábbi elhelyezési mód JAVASOLT: 

A személygépkocsi tároló lakóépülettel való 

egybeépítése javasolt, a garázs hátsókert felőli 

elhelyezésével. 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Az oldalkertben történő garázs-elhelyezésnél sem a telken álló épület melletti, sem a szomszédhoz tapasztott 

elhelyezés nem eredményez kedvező utcaképet. Az előkertben történő, utcára merőleges elhelyezés 

oldalhatártól való elhúzása nem javasolt, mivel ekkor az előkert felszabdalódik. Az utcával párhuzamos 

elhelyezésnél viszont az épület földszinti utcai homlokzatát egy garázsoldalfal eltakarja. 
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 TETŐIDOMRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőidom kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőidom kialakításánál a szomszédos épületek 

tetőidomához alkalmazkodó megoldás javasolt. 

Hagyományos elrendezésű, oldalhatáron álló 

beépítési módú telkeknél ez döntően magas tetős 

kialakítást takar. 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az öncélú formai kialakítás elkerülése javasolt. A szomszédságra és az utcaképre figyelmet fordító, az épület 

nagyságrendjével összhangot mutató megoldások alkalmazása kívánatos. A rossz példák érzékeltetik, hogy a 

beépítési paraméterek önmagukban nem elégségesek a kedvező megjelenés elérésére. 
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 TETŐHÉJALÁSRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Tetőhéjalás kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT: 

A tetőhéjalás anyagában és színében egyaránt 

alkalmazkodjon a szomszédos ingatlanok 

kialakításához. Minőségi anyag, visszafogott színek 

jellemezzék a tetőt. 

 

 

 

 

 

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőhéjalásnál kerülni kell a zavaró mintákat, valamint a tobzódó színhasználatot. Kerülni kell továbbá az 

eltérő színű tetőelemekkel szavakat, ábrákat formáló megoldásokat. 
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 KERÍTÉS KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Kerítéseknél az alábbi kialakítási mód JAVASOLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört megvalósítására mutatunk 

néhány mintapéldát. A teljes átlátást biztosító és a 

részben zárt kialakítás növényzettel való 

kombinálásából születhetnek meg a legkedvezőbb 

megoldások. 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kerítések áttört kialakítása nem jelenthet egyet a formákkal kivágott kerítéselem megvalósításával. A tömör 

kerítés jó néhány esetben nem kerülhető el. Ilyennek tekinthető a környezeti terheléstől való védelem, az 

örökségi szempontok érvényesítése, valamint az építészeti koncepciót szolgáló kialakítások esete. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK ELRENDEZÉSÉRE SZÓLÓ JAVASLAT 

Az épület utcai nyílászáróinak elhelyezésére az alábbi mód JAVASOLT: 

Az utcai ablakok ritmusa a szomszédos épületekkel 

mutasson összhangot. A nyílászárók darabszáma és 

elrendezése törekedjen a harmóniára. 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcai ablakok formai kialakításánál törekedni kell az öncélú formák alkalmazásának mellőzésére, 

méretében, mennyiségében a hagyományos ablakok visszatükrözésére, de mindenek előtt a homlokzat 

kedvező arányrendszerének megteremtésére. 
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 NYÍLÁSZÁRÓK SZÍNHASZNÁLATÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

A színek egyöntetű, néhány színre korlátozódó előírása – a hagyományos falusias részek kivételével – nem 

lehet követelmény. Példáink tehát kiragadottak, nem tükrözik a település teljességére elvárt 

követelményeket. 

Nyílászárók esetében az alábbi színhasználat például JAVASOLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sötétbarna és a sötétzöld szín mellett – természetesen – a fehér nyílászárók elhelyezése is javasolt. 

Az alábbi színhasználatok NEM JAVASOLTAK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élénk színek, a telített tónusú festékek, az 

anyagoktól idegen, feltűnő színhasználat kerülése 

javasolt.  

A választásnál az egymással harmonizáló, 

visszafogott, pasztel-árnyalatok elsőbbséget 

élveznek. Mindemellett a paraszti világ fehér-

sötétbarna, fehér-sötétzöld színpárjai éppúgy 

alkalmazhatók a hagyományos stílusjegyeket 

hordozó épületeken. 
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B) KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, 
KÖZKERTEK 

A településen közlekedő alapvető intuícióit a közterületek minősége és a közterületeket keretező 

épülethomlokzatok, valamint utcáról feltáruló magánkertek látványa határozza meg. A közterületek igényes 

kialakítása a leghangsúlyosabb, hiszen itt és ezeken át közlekedve érhetjük el célpontunkat, haladhatunk át 

a településen. Közterületnek tekintjük a közlekedési célra szolgáló területeket: így a közutakat, utcákat, 

tereket, kerékpárutakat, gyalogutakat, sétálóutcákat, valamint a zöldterületeket: így a közparkokat, 

közkerteket.  

A közterületek lehetnek karakteres elemek, melyek a település ikonikus pontjaivá válhatnak, amit minden 

áthaladó csodál és megjegyez (mint a lenti példa is mutatja), de szolgálhatnak stílus nélküli, jellegtelen, netán 

nyomasztó közlekedő felületként is, melyet az áthaladó elfelejt, vagy igyekszik elfelejteni. Rajtunk áll, hogy 

melyik minőségében szeretnénk ezeket látni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fákkal szegélyezett, árnyas utca 

 

 

 

A következő fejezetekben a közterületekkel szembeni elvárásainkat fogalmazzuk meg. 
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 UTCÁK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Az utcák kialakításánál azok meghatározó tulajdonságaira, elemeire tudunk javaslatokat megfogalmazni, 

melyek számbavétele az alábbiakban szerepel: 

 szélesség; 
 nyomvonal; 
 lejtésviszony; 
 szerepkör; 
 szomszédság funkciója; 
 térfal, kerítés, előkert; 
 burkolat; 
 zöldfelület; 
 közműelem; 
 köztárgy. 

Az alábbiakban a fenti elemekre fogalmazzuk meg javaslatainkat.  

Szélesség: 

Az utcák szélességi viszonyainál 

figyelembe kell venni, hogy ezek a 

történeti települési térség elemei-e. Ha 

igen, akkor gondos mérlegelést követően 

dönthető el, hogy megváltoztatásuk jár-e 

annyi előnnyel, amely kárpótol minket a 

hagyományos utcakeresztmetszet 

eltűnéséért. Elsősorban közlekedési 

indokok jelentkezhetnek egy utca 

szélesítésére. Fontos ennek mindenre 

kiterjedő részletes elemzése, a 

megvalósulás valós szükségének 

eldöntése, hiszen a forgalom központba 

való beeresztése ma már nem cél, sőt éppen a régi utcák varázsának megőrzése jelentkezik igényként. 

Mérlegelni kell mindezek mellett az egyes közlekedési módok viszonyait is, hiszen hazánkban is egyre inkább 

teret nyer a kerékpáros közlekedés, emellett a lakosság egészségének megőrzését szolgáló gyalogos 

közlekedés népszerűsítése is, melyek egy utca szélességének meghatározásakor figyelembe veendő 

szempontok. Csakúgy, mint az árnyat adó fák jelenléte az utcakeresztmetszetben, mely kérdést a 

későbbiekben is tárgyaljuk. 

Új utcák megnyitásakor lehetőség van nemcsak a régi településkarakter továbbvitelére, ahhoz szervesen 

illeszkedő jellegű településrész kiépítésére, de akár ettől eltérően új, más karakterű településrész 

megteremtésére is, melyben a közterületek keresztmetszeti elrendezése, szélessége új lehetőségeket rejt 

magában. Új közterület kialakításakor javasolt a változó közlekedési szokásokhoz való alkalmazkodás: ma már 

nem feltétlenül a gépjárműközlekedés az elsődleges, éppen emiatt nem feltétlenül a gépjárművekhez kell 

szabni az utcákat, sokkal inkább a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedés igényeihez. A változó klímához való 
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alkalmazkodás jegyében szükséges az utcákban az árnyékot adó fák jelenléte, melyek keresztmetszeti 

vonatkozása szintén figyelembe veendő tervezési feladat. 

Nyomvonal: 

Nyomvonalbeli kialakítás terén szükséges 

megkülönböztetni a már kialakult, 

történeti településrészeket, melyek 

utcanyomvonala önmagában is település-

karaktert meghatározó sajátosság lehet 

(például az egyutcás települések hosszú 

utcái, vagy hegyvidéki települések ágas-

bogas utcahálózata). Az újonnan 

kialakítandó utcák nyomvonalának megha-

tározásában elsődleges szerepe kell, hogy 

legyen a meglévő hálózat mellett a 

lejtésviszonyoknak is. Gyakori kísértés, és 

helykihasználás szempontjából ideálisnak tűnő megoldás sík terepen a sakktáblaszerű hálózat kialakítása, 

egymáshoz derékszögben csatlakozó utcákkal. A hosszú egyenes utcák azonban unalmas utcaképet 

eredményeznek, ezért sík terepen is ajánlatos megtörni a kialakítandó utcák nyomvonalát, mely egyben 

változatosságot is hoz a településképbe. 

Lejtős helyzetben az utcák nyomvonalvezetésében a lejtőre merőleges helyzet a kedvező, mely 

közlekedésbiztonsági szempontból is a legjobb. Éppen ez utóbbi miatt csak a legszükségesebb esetekben 

javasolható lejtőirányú keresztutcák kialakítását, mely elsősorban télen okozhat veszélyes helyzeteket a 

közlekedésben. Szintén javasolt változatos lejtésviszonyoknál az utcahálózat és a kilátás viszonyainak 

kiaknázása, ahogy az a fenti képen is látható: a szép kilátás, a változatos vonalvezetésű utcák izgalmas, 

értékes lakóterületeket eredményezhetnek. 

Az utcák lejtésviszonyai alapján a lejtős 

kialakítás mellett a lépcsős kialakítás is 

elképzelhető. Mindkettő egyediséget 

kölcsönöz a közterületnek, sajátos 

arculattal látva el ezeket. Lépcsők 

kialakításánál azonban fokozottan ügyelni 

kell a természetes, elsődlegesen a helyben 

megtalálható anyagok használatára, a 

míves részletképzésre, illetve – ahol csak 

lehetséges, – az akadálymentes 

megközelítés lehetőségére is, különösen 

közintézményeknél. 
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Szerepkör: 

A közterület szerepköre a betöltött funkció 

függvénye. Más kialakítást igényel például 

a kerékpárút (amint képünk is mutatja), és 

más kialakítást várunk el egy autópályától, 

sétálóutcától, vagy egy vegyes használatú 

utcától. Mindegyik esetben a korrekt, jó 

minőségű burkolat és alépítmény elvárása 

jelentkezik, a kapcsolódó burkolati 

elemek, a funkció által megkövetelt 

infrastruktúra-elemek (sétálóutcákban 

utcabútorok, köztárgyak, autópályáknál 

pihenők) és az utat, utcát kísérő zöldfelület 

összehangolt, igényes kialakítási igényével 

együttesen. A burkolatok, alépítmények kérdésén túl nem lehet túlhangsúlyozni az utcák zöldfelületét, mely 

szintén kardinális kérdés korunk változó klímáját tekintve. Az alacsony gépjármű forgalmú utcákban, ahol a 

gyalogosok, kerékpárosok forgalma nagyobb, mindenképp jelentős hangsúlyt kell kapnia a fáknak, hiszen a 

gyalogos, kerékpáros forgalom védtelenebb az időjárás viszontagságaitól. 

Az utcák legfontosabb használói (az utca, vagy út szerepkörétől függetlenül) elsősorban az emberek, ezért a 

kialakításban, a szerepkör meghatározásában olyan egyensúlyt kell találni, mely minden használó fél számára 

megfelelő kompromisszum, és az egyes használati módok (másképp fogalmazva az utca szerepkörének 

szegmensei) ne kerüljenek konfliktusba egymással. Nem előnyös tehát, ha a különböző használati módok 

indokolatlan túlsúlyba kerülnek valamelyik másik használati mód rovására. Visszafordítva: ahol nincs 

elegendő tér mindegyik közlekedési mód számára, ott szükséges elgondolkodni a közterület jövőjén, 

figyelembe véve a változó trendeket. Ebből fakadóan, ahol szükséges, a gépjárműforgalom korlátozása 

közterületalakítási kérdéseket is vonhat maga után, legfontosabb követelmény azonban minden esetben 

egyértelmű, a sérülékenyebb használót (autósokkal szemben a kerékpárosokat, gyalogosokat, 

kerékpárosokkal szemben a gyalogosokat) előnyben részesítő megoldás. 
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Szomszédság funkciója: 

A közlekedési felületek összeköttetést 

biztosítanak a településen belüli és 

településközi forgalom számára. A 

szomszédság funkciója oly módos játszik 

szerepet mindezekben, hogy 

meghatározza, hogy mely célközönség és 

milyen szállítási eszközök igénybevételével 

veheti birtokába a szomszédos 

területeket. A funkcionális kialakítás mind 

anyaghasználat, mind szélesség, mind 

anyagminőség szempontjából tehát 

elvárás. 

 

Térfal, kerítés, előkert: 

A közterület megjelenése függ az ezt kísérő 

térfal látványától. Emiatt az épületek utcai 

homlokzatkialakítása, anyaghasználata és 

színezése e jelentőségre tekintettel kell, 

hogy megtörténjen. Előnyösnek 

tekinthetőek a hagyományokat tükröző 

homlokzati arányok és kialakítások, a 

világos, pasztell árnyalatú épületszínek, a 

világosabb kő-, illetve téglaburkolatok. 

Térfalak nemcsak homlokzatokkal, hanem 

növényzettel, zöldfelületekkel is 

képezhetünk, melyek hatékonyan 

alkalmazhatók nem kívánt látványok 

eltakarására, figyelem felhívására, illetve elterelésére is.   
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Burkolat: 

Az utcák burkolatánál a funkcióra 

helyeződik a hangsúly, mindemellett az 

esztétikum szerepét is hangsúlyosan kell 

kezelni. A jó utcaburkolat kifejezi, hogy 

mely járművek számára került kialakításra, 

kellő szélességet biztosít a használói 

számára, valamint színét és minőségét 

hosszútávon megőrző anyagból készül. 

Kisebb terhelésű utcáknál általános 

elvként mondható ki, hogy tartóssági, 

fenntarthatósági, esztétikai szempontok 

miatt előnyösebb beton térkő burkolat 

alkalmazása, mint az aszfalt burkolatoké. 

Noha kivitelezésük drágább, mivel könnyebben felszedhető és újra lerakható, hosszabb távon mégis olcsóbb 

az aszfaltnál, az időközben szükségessé váló közmű-munkák, üzemzavarok esetén könnyebben kezelhető, 

javítható, esztétikai minőségét hosszabb távon megőrzi, és kátyúk kialakulásától sem kell tartani. 

Zöldfelület: 

A zöldfelületek hátteret biztosíthatnak az 

épületek számára, keretezhetik a 

közlekedőfelületeket. Minőségi kialakítás 

esetén önálló tényezővé növik ki magukat. 

Ebbéli szerepük erősítését szakemberek 

általi megtervezésük, karbantartásuk, 

folyamatos víz- és tápanyagutánpótlásuk 

megszervezése biztosítja. 

A fentiekben is tárgyalt szempontok 

értelmében a növényzet szerepe 

esztétikai, ökológiai és éghajlati 

szempontból is nélkülözhetetlen a 

települések életében, így az utcákban is. A 

gyalogosok, kerékpárosok védelme mellett a jól fenntartott zöldfelületek alkalmasak az előnytelen látványok 

takarására, hangsúlyok megváltoztatására, aránytalanságok kiküszöbölésére, emellett a települési klímára is 

jótékony hatást gyakorolnak. 

A közterületek zöldfelületi kialakítása sohasem lehet koncepció nélküli, különben a szemlélőben 

bizonytalanságot kelt, ezért ugyanúgy, ahogy az épületek esetében egy-egy motívum, tömegforma 

meghatározó tényező lehet, szükséges a következetesség a növényzet kialakításában is. Ilyen motívumok 

lehetnek az alkalmazott fajok, fajták, sorrend, habitus, virágzó felületek, az utcabútorok, köztárgyak és a 

növényzet kapcsolata, és még számos további szempont. 
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Közmű: 

A közművekről a vezetékek, műtárgyak 

településképet romboló hatása jut 

általában eszünkbe, ezek között is 

elsősorban a légvezetékek és a tájkép, 

utcakép, illetve a növényzet konfliktusos 

kapcsolata. A látképben megjelenő 

vezetékek látványa erősen csökkenti 

annak élvezeti értékét: a településekben a 

természet nyomait kereső ember szívét 

melengeti, mikor a látványt nem zavarják 

tartóoszlopok és kábelek. Különösen 

komoly konfliktust jelentenek a vezetékek 

védőtávolságán belül, netalán a vezetékek 

alatt megjelenő fák, fasorok, melyek jövője a vezetékek kényszerű védelme miatt megpecsételt: a gyakran 

szakszerűtlen metszés hatására a fák hamar megbetegszenek és elpusztulnak. A fentiek miatt javasolt minden 

lehetséges helyzetben a légvezetékek föld alá helyezése is. Noha kivitelezésük és fenntartásuk így drágább, 

arculati szempontból mindenképpen előnyösebb. Emellett az utca képére védőtávolságuk okán hatással 

vannak a föld alatt húzódó vezetékek is, ezért a közművek kialakításánál törekedni kell arra, hogy a növényzet 

számára minél több hely jusson. 

Üdítő színfolt, amikor a településképbe kombinálva egy-egy míves részleten megjelenő, közművekhez 

köthető jelzés, szépen kidolgozott műtárgy kap helyet a közterületen. Ilyen lehet egy-egy ivókút, vagy közkút, 

vagy a település arculatába illeszkedő megjelenésű világítótest.  

Köztárgy: 

Köztárgyak nélkül a közterület üres, 

korlátozott funkciók betöltésére alkalmas. 

A köztárgyak kialakításánál a tartósságra, 

minőségmegőrzésre, színhasználatra, 

funkcionalitásra, és nem utolsósorban az 

esztétikai minőségre kell a hangsúlyt 

helyezni. Az egyes utcabútoroknak, 

köztárgyaknak összhangban kell lenniük a 

település teljes arculatával. Nem szabad 

arculatot meghatározó, túl karakteres 

tényezőkké válniuk, de a jól kiválasztott 

utcabútorok, köztárgyak (padok, világító-

berendezések, hulladékgyűjtők, 

növényládák, buszmegállók) kiegészítik, erősítik a település karakterét, illeszkednek abba. 
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Általános ajánlások 

Az utcák a legfontosabb közterületek, hiszen a mindennapi élet színterei, a település „vérkeringésének" 

biztosítói. Egységüket alapvetően határozza meg a keretező teleksoruk beépítettsége. Az azonos beépítési 

módú és homlokzatú épületek, valamint az anyaghasználatában, színében és kialakításában hasonló kerítés 

erősíti a karakteres utcaképet. A családi házas beépítés, így általánosságban a nyitott terek, laza térfalak 

kívánatosak. 

Az utcák gerincét adó úthálózat nyomvonala általában minden településen adott, illetve tudatos 

településtervezés keretében bővül, vagy esetleg szűnik meg. Településképi szempontból az úthálózat 

burkolatának típusa és minősége jelenthet problémát. Az utcák nagy része aszfaltozott, azonban egyes 

útvonalak csak szórt burkolattal vannak ellátva. Az igénybevétel nagysága és a domborzati adottságok 

függvényében e részeken a szilárd burkolat kialakítása javasolt. Az útburkolatok cseréje azonban nagyon 

költséges tevékenység. Időnként előfordul, hogy a meglévő útburkolatot fel kell törni az alatta futó közművek 

karbantartása miatt, javasolt ilyenkor a különböző javítási munkálatokat egyszerre időzíteni, hogy a burkolat 

(és közvetve az utcakép) minél rövidebb ideig és minél kevesebb alkalommal szenvedjen kárt. 

A településen a gyalogos forgalom céljára szolgáló járdák az utakhoz hasonlóan szintén adottak. Járdák 

építésénél alapkövetelmény, hogy azok kellően szélesek (lehetőleg két ember elférjen egymás mellett) és 

biztonságosak legyenek (a forgalom és a közbiztonság szerint egyaránt). A burkolatuk minősége az utakhoz 

hasonlóan településképi szempontból fontos tényező. 

A növények nagy szerepet játszanak egy település megjelenésében. Az esztétikai hatásukon kívül 

párologtatnak, árnyékolnak, megfogják a szelet és a port, ezért a fával és cserjékkel gazdagon beültetett 

utcákat tekintjük rendezettnek. Fontos, hogy az út mentén (amennyiben ezt a terepi adottságok lehetővé 

teszik) egységes fasor, vagy kettős fasor álljon, melynek életkora, ültetési távolsága, habitusa és lombszíne 

azonos. Kellemesebbé teszi az utcaképet, ha a fák egészségesek, jól karban tartottak, betegségeknek és 

kártevőknek ellenállóak. Mindezek figyelembe vételével az alaktartó, hosszú élettartamú, rendszeres 

alakítást nem igénylő fajokat kell előnyben részesíteni. A nyitottabb térérzet érdekében a konkáv 

keresztmetszetre kell törekedni, ami a fák előtti cserjeültetéssel érhető el. A cserjeválasztéknak kevés fajból 

kell állnia, melyek folyamatos visszatérő elemként növelik az utcakép egységét. Minden más tekintetben a 

fákkal azonos követelmények vonatkoznak rájuk. 

A házak előtti utcakertek állapota jól tükrözi a lakók önmagukról és településükről alkotott képét, és ezáltal 

hangulatuk meghatározó a településre érkezők számára is. Zöldfelületi kialakításukban fontos, hogy 

harmonikus, egységes képet mutassanak, tükrözzék a helyi adottságokat, ugyanakkor ne váljanak túl 

hivalkodóvá, őrizzék meg a zöld háttér szerepüket, amellyel a kiemelt közterületeket támogatják. 

Fontos megemlíteni a fennmaradó gyepes területeket. Egy utcát akkor tekintünk rendezettnek, ha a 

gyepfelületei összefüggőek, gyomtól mentesek és rendszeresen kaszáltak. Előbbi csak akkor érhető el, ha az 

autóval történő ráhajtás akadályozott (pl. kiemelt szegéllyel). Amennyiben a nyílt vízelvezetés miatt ez nem 

valósítható meg, így süllyesztett szegéllyel, szórt burkolatsávval, illetve figyelemfelkeltő cserjesorral érdemes 

védeni a gyepet. Rendkívül személyessé tudja tenni az utcaképet, ha az utcakertekben a lakosok által 

létrehozott egynyári-, illetve évelőkiültetéseket találni, így ezek létesítése, valamint egyedi utcabútorzat 

(virágládák, padok, hulladékgyűjtők stb.) használata egyaránt javasolt. 
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A település utcai arculatának meghatározó elemei a nyitott csapadékvíz-elvezető árkok és a légvezetékek 

sűrű hálózata. Sajnos több helyen tapasztalható, hogy az árok növényzettel sűrűn benőtt, ami felgyorsíthatja 

a hordalék felhalmozódását, így idő előtti feltöltődést okoz, gyakoribb tisztítást igényel. Jelenléte leszűkíti a 

fasorok kialakítására rendelkezésre álló helyet, amit tovább akadályoznak a légvezetékek. Tájépítészeti 

szemszögből akkor tekinthetjük megfelelőnek az utca képét, ha az árokszegély illeszkedik a környező 

terepviszonyokhoz, ha figyelemfelkeltő cserjesorral kellően ellátott, illetve ha a légvezeték-hálózat minél 

inkább egyesített, esetleg föld alatti kábelezéssel fut. 

A földkábelezés, illetve az árok szélének magasítása belátható időn belül nem képzelhető el, így a tervezés 

során a körülményekhez alkalmazkodó eszközöket szükséges bevetni. Az árok körül így megfelelő 

tereprendezés szükséges, fasor telepítésénél pedig a szűk zöldsáv és a légvezetékek miatt megfelelő korona 

és gyökérrendszerű fafajokat kell kiválasztani. 

A település szerkezeti utcahálózata nemcsak a mindennapos átmenő forgalmat bonyolítja, hanem a főbb 

közintézményeknek is helyet ad. E központi szerepkör miatt nagy hatással van a település arculatára. 

Kialakításakor fokozottan törekedni kell a minél reprezentatívabb megjelenésre. Ennek elérésére intenzívebb 

díszt adó növénykiültetéssel történhet. Fontos elvárás, hogy a jelentős közintézmények jól láthatóak 

legyenek, illetve megfelelően ki legyenek emelve, ami különleges szoliter fákkal, eltérő díszburkolattal érhető 

el legkönnyebben. 
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 TEREK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

A különböző teresedések fontos elemek a települések életében. A lakosság találkozási színtereiként 

meghatározó szerepet játszanak a közösségi élet kialakításában, emellett jelentős a rekreációs funkciójuk is. 

Ahogy nevük is mutatja, a terek fellazítják a kötött településszövetet, nyitottabbá, szellősebbé teszik azt. 

Nemcsak a lakosság találkozási pontjai ezek, de sok esetben a közintézmények sűrűsödési helyei, éppen ezért 

fontos közlekedési csomópontok is (kialakulásuk alapvető oka is a közlekedési útvonalak találkozása), egyben 

a települések reprezentációs helyszínei is. Fontos ezért, hogy a közterek kialakítása megfeleljen azoknak a 

követelményeknek, melyeket a valós, illetve potenciális használók támasztanak, egyben kommunikáljon a 

településről, mintegy kivonatot adva róla. 

Alapvető tér-képzési alapelv, hogy a különböző funkciójú térrészek egymástól jól el legyenek határolva, 

melyet zöldfallal, kerítéssel, burkolatjelzéssel lehet elérni. (Nem szerencsés, ha például a gyalogos forgalom 

a kerékpárosokkal keveredik, vagy a futók a játszótéren haladnak át.) Amellett, hogy fontos a funkciók 

szétválasztása, nem szerencsés, ha a köztéren a gépjárműközlekedés túlzottan dominál, ez élhetetlenné 

teheti a teret, egyben utat nyithat annak leromlása előtt. Fontos szempont, hogy jól átlátható és napos--

árnyékos helyek egyaránt legyenek a tereken. Mivel a közterek az időtöltés helyszínei is, utcabútorzat 

elhelyezése is elengedhetetlen.  

Köztereken előnyösebb a növényzet alkalmazása térhatároló elemként. A terület szélességéhez mérten kell 

a növényanyagot megválasztani, hogy a térmélység és a “határoló fal” magassága ne keltse bezártság érzését. 

Ezt a különböző alakú és méretű fákkal és a fák előtti cserjék, évelőágyak és egynyáriak kiültetésével lehet 

elérni. Évszaktól függően is változik egy lehatárolt terület nagyságának érzékelése. Az örökzöldek állandó 

térfalat képeznek egész évben, míg a lombhullató növények télen átlátást engednek, megnyitva a teret. 
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 KÖZPARKOK, KÖZKERTEK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Közparkok és közkertek kialakítása, 

tervezése során a legfontosabb 

szempontok: a szükséges funkciók arányos 

és megfelelő elhelyezése, az 

akadálymentes megközelítési lehetőség, a 

sokféle igényt kielégítő, funkciógazdag 

kialakítás, és a magas szintű esztétikum, 

továbbá a gyomosító, inváziós növényfajok 

kerülése. Mivel a feladat komplex, igen 

sokrétű és számos szereplő 

együttműködését követeli meg, javasolt a 

közparkok, közkertek megtervezését és 

kivitelezését szakemberekre bízni. 

A kialakítás, tervezés során a fontosabb, mérlegelést igénylő szempontok: 

 A használók köre: 

A közparkokat, közkerteket általában mindegyik korosztály használja, a használat módja és az igények 

azonban jelentős mértékben változnak korosztályok szerint, mely a funkciók térbeli elhelyezkedésére 

is hatással van. Míg a gyermekek számára elsősorban a szabadtéri játékok jelentik a szinte kizárólagos 

igényt, az idősebb korosztályok felől a mozgás változatosabb formái jelenhetnek meg igényként 

(fitnesz-eszközök, erdei tornapályák, általános és speciális jellegű sportpályák), de értékelik a 

közösségi tereket, díszkerteket is. Mivel a felhasználók ismerik legjobban saját igényeiket, a közösségi 

tervezés fontossága ebben a kérdésben vitathatatlan. 

 A közpark, közkert vonzáskörzete: 

Egy közterület vonzáskörzetének nagysága több tényezőtől függ, ezek közt azonban mindenképpen 

lényeges a terület nagysága és a funkciók egyedisége. A közpark közlekedési és infrastruktúra-

hálózatát úgy kell méretezni, hogy arányos legyen a várható terheléssel. A túl- és az alulméretezett 

infrastruktúra egyaránt növelik a költségeket, emellett aránytalanságot, vagy fenntartási 

hiányosságokat eredményezhet. 

 Víz alkalmazása: 

A víz megjelenése általában mágnesként vonzza a használókat, különösen akkor, ha az a használattól 

nem elzártan jelenik meg szökőkutas medenceként, vagy kerti tóként. Amellett, hogy a vízfelületek, 

szökőkutak, vízjátékok díszei a területnek, a helyi klímára is jótékonyan hatnak, a használóknak 

hozzáférhető módon alkalmazva pedig jelentős szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. 

 Az alkalmazni kívánt köztárgyak, utcabútorok funkciói, megjelenése, elhelyezése: 

A köztárgyak megjelenése, esztétikai és anyagi minőségének kiválasztása körültekintést igényel a 

tervezéskor: egy rosszul megválasztott bútorzat egy modern kialakítású közterületet modorossá, egy 

historizáló, tájképi kertet idéző kialakítású kertet idegenné, szétesővé, következetlenné tehet. Az 
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egyes bútorok elhelyezési módja szintén körültekintést igényel, attól is függően, mi az elérendő cél: 

kevesebb hulladékgyűjtő kihelyezése egy tájékoztató tábla kíséretében növelheti a használók 

környezettudatosságát, csökkentheti a keletkező hulladék mennyiségét, egy jól elhelyezett pad 

lehetőséget nyújthat nyugodt beszélgetésre, míg ha rossz helyre kerül, senki sem használja. 

 Alkalmazni kívánt növények: 

A tervezett közpark fő alkotóelemei, „építőkövei” a növények, melyek a használók számára árnyat, 

esztétikai élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Mindezek mellett ökológiai szerepük sem 

elhanyagolható, hiszen más emlősök, rovarok számára élőhelyet nyújtanak, más növényfajokkal 

társulásokat alkotnak, így nem megengedhető olyan fajok alkalmazása, melyek kivadulva 

gyomosítanak, invzáziósan terjednek, a meglévő természetközeli élőhelyeket károsítani képesek. 

Mindezek tükrében megjegyzendő, hogy egyetlen közkert, közpark sem kezelhető önmagában, hiszen egy 

nagyobb zöldfelületi rendszenek a részei. A közparkok, közkertek kialakítása, tervezése, fenntartása egy 

települési szintű zöldfelületi rendszer-fejlesztési/fenntartási terv szerint kell, hogy történjen, mely lehetővé 

teszi, hogy azonos szemléletben, azonos minőségben működhessenek a település közterületei, legyen szó 

akár játszóterekről, utcákról, fasorokról, közparkokról. 
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 TELEPÜLÉSSZEGÉLYEK KIALAKÍTÁSÁRA SZÓLÓ JAVASLAT 

Településszegélynek a belterület és a 

külterület határát nevezzük, mely 

határozott védelmet nyújt mind a 

lakóterületeknek, mind a külterületnek az 

ellentétes oldalról érkező hatásoktól, 

egyben tájba illeszti, „keretbe helyezi” a 

települést. Ideális esetben a 

településszegély elsősorban fás-cserjés, 

vagy éppen ligetes, intenzív műveléstől 

mentes terület, melynek a zaj-, por-, és 

klímavédelem mellett kézenfekvő 

funkciója a rekreáció, a természet- és 

tájvédelem.  

A szántóföldek és a lakóterületek közötti sávot fa- vagy cserjesor, esetleg erdősáv telepítése adhatja. Az így 

kialakított zöldsáv esztétikusan választja el a különböző területhasználatokat és védi a településen lakókat a 

portól, hófúvástól, széltől. További előnye ökológiai szerepe: növeli a biológiai sokszínűséget azáltal, hogy 

növény- és állatfajoknak biztosít élőhelyet. 

A településkapuk a bevezető utak mellett, a település szegélyén elhelyezkedő figyelemfelkeltő objektumok, 

a falu kezdetét jelzik. A zöldkapu egy felkiáltójel, ami az érkezőket színes, a településre jellemző 

motívumokkal fogadja, és felkelti a figyelmet. Itt kaphatnak helyet a dekoratív kiültetések, virágágyak, 

virágládák, információs táblák és a helyi látványosságokról tájékoztató táblák is. Két okból is fontos elemei a 

bevezető utak menti zöldkapuk a település arculatának: egyrészt esztétikus keretbe foglalják a köztük futó 

főutcát, megkülönböztetik a szomszédos településektől és felkeltik az emberek figyelmét. Másrészről a 

zöldkapukban már sok mindent el lehet mondani a településről. Egy jól megszerkesztett táblával egyszerre 

lehet üdvözölni a látogatókat és felhívni a figyelmet az értékekre és a szolgáltatásokra, egyben a kapu által 

megmutatni a falu rendezettségét is. 

A zöldkapukat a bevezető út két oldalán szimmetrikusan elhelyezett díszítés alkotja. A kapu lehet az út két 

oldalára telepített 50-100 méter hosszú kettős fasor, két szimmetrikusan telepített fa vagy facsoport. A 

fafajok megválasztásakor törekedni kell a termőhelyi feltételeknek megfelelő fajtára. A fákat kiegészítő 

mutatós egynyári kiültetés is kerülhet a zöldkapuba. A kiültetéseknél át kell gondolni, hogy lesz-e lehetőség 

a fenntartásra, ezért fontos hogy jól megközelíthető helyen legyenek. Az adott kiültetésnél is az a megoldás 

az esztétikusabb, ha szimmetrikusan készül, vagyis az út mindkét oldalán megtalálható. A zöldkapu elemei 

között lehetnek építészeti, vagy művészi megoldások is, például egy köztéri szobor vagy térplasztika. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, 
KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

Leszögezhetjük, hogy az alábbiakban szereplő példák kiragadottak, nem törekedtünk a teljes körű 

bemutatásra. Célunk annak felvillantása volt, hogy többféle megoldás is tekinthető jó példának. Nem kell 

tehát egyen-településtől félni, mindenki számára nyitva áll a sajátos jellegű épület, illetve telekállapot 

megteremtése. 

A jó példák orientálnak, vezetnek, de nem irányítanak. A markáns településvonások megállapításán túl 

számolunk azzal, hogy nem egy skanzen részei vagyunk, hanem egy folyamatosan változó település 

mindennapjait éljük. 

A példák mennyiségi alapját a településen fotózott képek alkotják, ugyanakkor a „jó példa” bemutatásánál 

többször is alkalmaztunk más településen talált elemeket, így téve teljessé az elképzeléseink bemutatását, 

az építkezők inspirálását. 
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A) ÉPÜLETEK 

Végigjárva a település területét megállapítható, hogy az épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket 

mutat föl. A Katonai Felmérések idejéből fennmaradt történeti köz- és lakóépületek, a 60-as évek „Kádár-

kockái”, a 70-80-as évek nagyra nőtt utcai erkélyes családi házait a mai kor mediterrán-modernista-népi 

hagyományokat felelevenítő stílus-kavalkádja jellemzi. A jó példáknál, éppen ezért, többfajta épület is 

képviselteti magát. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy épület: 

 építészeti értéke; 
 arányhelyes tömege; 
 minőségi anyaghasználata; 
 környezetéhez való alkalmazkodása; 
 visszafogott színhasználata; 
 gazdag növényi háttere; 
okán. 
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B) ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK, TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, 
HOMLOKZATKÉPZÉS) 

  

Az épületrészletek fotózása rávilágította a figyelmünket azokra az épületekre is, amelyek egészében talán 

nem tűnnek ki, ám részleteikben jó példaként szolgálhatnak. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy építészeti részlet: 

 arányhelyes kialakítása; 
 természetes anyaghasználata; 
 táji jellege; 
 míves formai elemei; 
 épületszínezéshez alkalmazkodó színhasználata 
okán. 
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C) KERÍTÉSEK 

A kerítések szerepe a településkép formálásában óriási. Ezek adják a közterület és a magántelek határát. Ezek 

látványa jelenik meg legmarkánsabban az utcaképben.  

Az áttört jelleg elvárását a környezeti terhelés, a történeti hagyományok, vagy az építészeti koncepció 

elvárása felülírhatja. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy kerítés: 

 arányos magassága; 
 minőségi anyaghasználata; 
 szép részletképzései; 
 épülettel való összhangja; 
 szép utcaképi jellege 
okán. 
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D) KERTEK 

A kertek intim magánterületek. A jó példák az utcáról feltáruló részleteket mutatják. Az ellentmondás itt 

feszül e két állítás között, elbizonytalanítva bennünket, hogy láthattuk-e a település igazán szép kertjeit, 

megismerkedhettünk-e a felüdülést adó rejtett lugasokat, szaletliket. 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy kert: 

 jól elrendezett elemei; 
 nyugalmat árasztó volta; 
 gondozott jellege; 
 minőségi kerti építményei; 
 néhány meghatározó fa jelenléte; valamint 
 színes – változatos növényállománya 
okán. 
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E) ZÖLDFELÜLETEK 

Zöldfelületeken a település közterületi, közintézményi zöldfelületeit értjük. 

 

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy zöldfelület: 

 jól kidolgozott funkcionalitása; 
 burkolt felületeket visszaszorító volta; 
 díszítő funkciók megléte; 
 vízfelület megléte; 
 néhány meghatározó fa jelenléte; valamint 
 színes, változatos növényállománya 
okán. 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
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A) SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

 FOGALOMMAGYARÁZAT 

Az Étv. 2. § 18. pontja szerint: 

„18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és 
energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék 
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 
továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek 
létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű 
településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a 
rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van 
szükség.” 

Az Étv. 6. pontja szerint: 

„6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és 
szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-termelés 
mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító vezeték, a földgáz-
célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek 
vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen 
vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.” 
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 VILLAMOSENERGIA TOVÁBBÍTÁSI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

Javasolt felhívni a figyelmet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény VET 119/B. § (1)-(4) 

bekezdésében szereplő lehetőség kihasználására, amely kimondja: 

„(1) A helyi önkormányzat a működési területéhez tartozó belterületen lévő közintézményi 
felhasználó és a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportlétesítmény esetében, továbbá a 
műemlék tulajdonosa a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: 
Kötv.) szerinti műemlék felújítása esetében a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint jogosult az 
elosztótól a 132 kV-nál kisebb névleges feszültségű szabadvezetékek földkábelre történő cseréjét, 
valamint e cserével összefüggésben a csatlakozó-, kapcsoló- és átalakítóberendezések indokolt 
átalakítását vagy cseréjét kezdeményezni (a továbbiakban együtt: kábelcsere). 
(2) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéseknek köteles eleget tenni. Közintézményi 
felhasználó és sportlétesítmény esetében az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezések alapján 
– a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével – kábelcsere-ütemezési tervet készít. Az 
elosztó a kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtja. A kábelcsere-
ütemezési tervet a Hivatal hagyja jóvá és évente felülvizsgálja. 
(3) A kábelcsere során a szabadvezeték földkábelre történő cseréjét, illetve a csatlakozó-, kapcsoló- és 
átalakítóberendezések cseréjét vagy átalakítását a műszakilag indokolt mértékben kell elvégezni úgy, 
hogy az az ellátásbiztonságot ne veszélyeztesse. 
(4) A kábelcsere során a szabadvezeték lebontásával, a földkábel beszerzésével, lefektetésével, 
valamint befedésével közvetlenül érintett, az eredeti állapot helyreállításához szükséges indokolt 
költségeket az elosztó viseli.” 

Előírás javasolt a belterületi 132kV-nál kisebb szabadvezetékek földkábelre történő cseréjének általános 

előírására. 
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 HÍRKÖZLÉSI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

A hírközlési tevékenységgel kapcsolatos építményfajtákra korlátozás nem állapítható meg, hiszen az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (4a) bekezdése kimondja: 

„(4a) Az elektronikus hírközlési építmény elhelyezését a közterület tulajdonosa (használója vagy 
kezelője) tűrni köteles. A helyi önkormányzat a közterület használati hozzájárulást annak 
kérelmezésétől számított 30 napon belül köteles kiadni.” 
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 EGYÉB CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

A lenti fotón egy valamikor a bányászathoz kötődő, aknatoronyként funkcionáló, mára kilátónak szánt 

építmény látható. Az ilyen típusú funkcióváltás nem példanélküli, hiszen a Mátrában Sástónál felállított 

kilátótorony egykor olajfúró torony volt, amelyet Algyőről szállítottak jelenlegi helyére. 

Az ilyen típusú funkciók számára nehéz építészeti előírást megfogalmazni, hiszen a kilátók esetén éppen a 

környezetéből való kimagasodás, színében akár attól való elütés is megengedett.  
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 HONVÉDELMI ÉS KATONAI, VALAMINT NEMZETBIZTONSÁGI CÉLÚ, ILLETVE RENDELTETÉSŰ 

A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű sajátos építményfajtákra 

korlátozás nem állapítható meg, hiszen az OTÉK 321. § (2) bekezdése kimondja: 

„(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények valamennyi építési övezetben, 
illetve övezetben – a telek megengedett beépített területére és beépítési magasságára e rendeletben, 
továbbá a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásokra tekintet nélkül – elhelyezhetők.” 
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B) REKLÁMHORDOZÓK 

A településkép védelméről szóló törvény 11/B.§ (19 bekezdése kimondja: 

„(1) A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben meghatározott – fokozott 
védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – 
jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el.” 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet Szabályozási előírások közterületekre és 

köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozóan című 1. melléklete kizárólag az alábbi területfelhasználásokon 

engedi meg reklám közzétételét, valamint reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezését: 

„1. Vegyes terület 
1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges. 
1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges. 
2. Lakóterület 
2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges. 
2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges. 
3. Különleges terület 
3.1. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett. 
3.2. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.” 

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet Szabályozási előírások magánterületekre 

vonatkozóan című 2. melléklete kizárólag az alábbi területfelhasználásokon engedi meg reklám közzétételét, 

valamint reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezését: 

„5.14. Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési 
területen belül kerül elhelyezésre: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezése nem megengedett, kivéve a vasútállomások és buszpályaudvarok 
területét. 

A fenti szigorú reklámszabályozás a településképi rendelet részéről további jelentős korlátozások előírását 

nem teszi szükségessé. Az előírások közé az óriásplakát településképi szempontból meghatározó területről 

való kiszorítására azonban született előírás. 

Ezen túl azonban az önkormányzati rendelet – jogszabályi lehetőségeivel élve – két esetben felmentést adott 

a fenti jelentős korlátozások alól: 

 Az egyik esetben a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében.  

 A másik esetben építési tevékenység idejére, építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése 

céljából. 

A felmentés területi hatálya a teljes közigazgatási területre kiterjed. A védelmi kategórián és a településképi 

szempontból meghatározó területen belül ettől eltérő szabályozás kidolgozására nem került sor.  
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C) EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény használja az „egyéb műszaki 

berendezések” fogalmát, a tárgyi eszközök egyik fajtájaként értelmezve azt. 

Ide sorolhatók a számítástechnikai eszközök, egyéb berendezések. 

Az elfogadott értelmezés szerint ide tartoznak a vállalkozás tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló 

berendezések, gépek. 

Arculat szempontjából sokféle berendezés sorolható az egyéb műszaki berendezések közé. 

 

 TERMELŐ BERENDEZÉSEK, KÉMÉNYEK, SZELLŐZŐK 
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