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Tisztelt Nyírgyulajiak! 

Tisztelt Érdeklődők és Építkezők! 

Jelen Településképi Kézikönyv a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásai 

alapján annak érdekében jött létre, hogy a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét szakmailag 

támogassa, elősegítse. 

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végiggondolhatták azt, hogy 

milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék Nyírgyulaj építészeti 

arculatát, kultúráját.  

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól 

elkülönülő településrészei és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására 

vonatkozó javaslatok, valamint a településhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt 

mutatnak az építkezni szándékozóknak. 

Reményeim szerint jelen kézikönyv a helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy 

tartalmával aktív támogatója lesz Nyírgyulaj jövőbeni településkép formálásának. Bemutatásra kerül 

benne a példaként szolgáló múlt, a jelen állapot és irányt mutat a jövőre nézve. 

Az így létrejövő közös eredmény nemcsak a mának, hanem a jövő generációinak is szól. Célunk a 

Kézikönyv megalkotásával az, hogy lehetőséget biztosítson a település folyamatos fejlődéséhez, ami 

által a települést otthonának érezze minden itt élő, illetve a települni szándékozó. 

Az építéshez, otthonteremtéshez sok örömöt és kitartást kívánok. Bízom benne, hogy 

együttgondolkodásunk eredményeként sikerül a régi és új lakosok számára egy esztétikus, élhető 

környezetet teremteni. 

 

         Becsei György 
          polgármester 
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„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé fordulunk.” 

 
Márai Sándor 

Márai Sándor nemes gondolatai valószínűleg az élet számos területén értelmezhetők és jelen esetben is megállják a 
helyüket. A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, 
várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő 
Településképi Arculati Kézikönyv.A tényleges munkában számos szakember mellett a helyi önkormányzat vezetői, a 
lakosság, a civil és gazdasági, gazdálkodó szervezetek képviselői is részt vettek.  
 
Ahhoz, hogy ez a nagy formátumú, közös gondolkodás elvezessen a remélt eredményhez, a helyi viszonyokat értő, azok 
megismerésében és a helyiek véleményén, gondolkodásmódján, tervein, jövőképén alapuló, hasznosítható és 
hasznosuló végeredményig több hónapos együtt végzett munkára volt szükség. Számba kellett venni a település 
meglévő régi és új értékeit, át kellett beszélni szűk körben, vagy népesebb fórumokon a tapasztalatokat, a jelen és a 
jövő céljait. Mindebből merítve, sokrétű támogatás, külső, szakmai vélemény és az anyag folyamatos fejlesztése mellett 
jöhetett létre az a minden jövendőbeli felújítást, átalakítást, új építést tervezőnek szánt Településképi Arculati 
Kézikönyv (rövidítve: TAK), mely nélkül a következő években már el sem képzelhető építési szándék megvalósítása. 
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A TAK a „hely szellemének” megismerésén, az itt érvényes kontextusok vizsgálatán alapul és készítői a lakhatási és 
munkakörülmények biztosítása mellett az élhetőségnek, a változó energetikai, éghajlat változási követelményeknek 
való minél magasabb szintű megfelelést is szem előtt tartották. Előbbieken túl általános kulcsszónak tekintendő az 
illeszkedés, ami esetenként „arányosan” értelmezhető és a településszerkezet, az általános utcaképi megjelenés, a 
részletek vonatkozásában egyaránt elvárható, ugyanakkor nem kíván gátja lenni a kortárs építészet jelenlétének, 
megvalósulásának. 
 
A megszületett gondolatok természetesen nem örök érvényűek, azok az idő múlásával folyamatos odafigyelésre, 
felülvizsgálatra szorulnak, amit akár évente célszerű megtenni. 
 
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó tudatosságig, melynek 
a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az utcakép, az utcák, terek, az 
erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével. 
 
A jelen bevezető immár a teljes kézikönyv megszületését és a bevezető gondolatban említett szolgálat, az emberek 
ügye felé fordulásunk eredményét igazolja és nyugtázza. Forgassák a jelen és a jövő Építői a Településképi Arculati  
Kézikönyvet, a TAK-ot haszonnal és megelégedéssel! 
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NYÍRGYULAJ BEMUTATÁSA 

NYÍRGYULAJ TÖRTÉNELME 

A település történelme egészen a honfoglalás koráig nyúlik vissza. Egyes kutatók szerint már Árpád korában lakott 

terület volt. Szent István ideje alatt pápai tizedet fizetett. A magyarok bejövetelekor itt mindenütt mocsár volt, csak egy 

kis domb emelkedett ki. 1279-ben a Gutkeled nemzetség birtokába került az uralkodó adományozásával. 1328-ban 

készített oklevelekben találtak arra vonatkozó adatokat, hogy ekkor már egyháza és papja volt.Zsigmond király a XIV. 

században a nagytárkányiaknak adományozta. Ezután gyakran cserélt gazdát (Balassa, Bátki, Bogdányi család birtokába 

került). 1659-ben II. Rákóczi György Tököli Istvánnak ajándékozta.1662-ben Báthori Zsófia felvidéki birtokait adta 

érte. 1692-ben Bánfi György erdélyi kormányzó zálogba vette. A község területén állt egy katonai őrhely, ennek a 

maradványa a református templomban található meg.  A XV. századtól kezdve a falu története hozzákapcsolódik a 

reformációhoz. Amikor a huszita felkelést leverték, hívei szétszóródtak Európában. Így eljutottak Nyírbátorba is, ahol 

Báthory, a vár ura katonának felfogadta őket. A várban azonban nem gyakorolhatták vallásukat. Ekkor Báthory István 

nekik adta a falu helyén álló őrhelyet, hogy ott szabadon gyakorolhassák vallásukat. A katonák ekkor kibővítették ennek 

a kis templomnak a fala még most is megtalálható a már említett helyen. Ezeknek a katonáknak még kórházuk is külön 

volt, a mai Cseszpitans ami a cseh+spitál szóból ered, jelentése csehek kórháza. A szabadságharc idején, 1703-ban II. 

Rákóczi Ferenc itt adta ki a pátenst, amelyben megtiltotta katonáinak a kóborlást, a fosztogatást és harcra szólította fel 

őket. A felkelés Tarpáról indult el, ami Nyírgyulajtól nem messze van. Amikor a seregével Rákóczi elindult éjszaka, a 

község határában szállt meg. Erről maradt meg az írásos feljegyzés, innen írt levelet a nemesekhez, hogy csatlakozzanak 

a seregéhez és a levelet így írta alá: "Kelt levelem a Gyulaj melletti táboromból". Erről a történészek sokat vitatkoztak, 

mivel Dunántúlon is van egy Gyulaj nevű község. De végül is arra a megállapodásra jutottak, hogy a felkelés Szabolcs-

Szatmárból indult, ezért csak Nyírgyulaj lehet, ahonnan a levelet írta. Erről a nép között két legenda keringett. Egyik 

szerint a falu határában van egy több száz éves tölgyfa és a monda szerint Rákóczi ez alatt a fa alatt pihent meg. Mások 

azt vallják, hogy a faluban van egy úgynevezett Szentpéteri ház és ebben aludt éjszaka a fejedelem. A települést ebben 

az időben többször pusztította tűzvész, de mindig újjáépítették. Az 1710-es években elnéptelenedett, és 1745. év után 

Károlyi gróf vezetésével ruténekkel telepítették be. A rutének görög katolikus vallásúak voltak. Ez időben a település két 

részre oszlott. A keleti részt Paraszt szernek, a nyugati részt Nemes szernek nevezték. Károlyi gróf a felvidékről hozott 

aratómunkásokkal telepítette be a Paraszt szert. Belőlük lettek az uradalom jobbágyai, akik főként görög és római 

katolikus vallásúak voltak. A parasztok között laktak az úgynevezett zsellérek, akik mindenkor a gróf birtokán dolgoztak, 

illetve napszámoskodtak. Amikor a birtok gazdát cserélt, akkor ezek a zsellérek rendszerint a helyükön maradtak és 

szolgálták az új földesurat tovább.  

 

„Két olyan híres város, mint Bátor és Pócs mellett szinte 
természetes, hogy Gyulajra kevesebb fény jutott, de 
azért érdemes itt is alaposabban szétnézni. Három 
templom, szép, tiszta iskola, tanítani való módon 
kialakított idősek háza, csinosodó közterek és 
kétezerszáz lélek. Tipikus szabolcsi község, tipikus 
szabolcsi gondokkal, örömökkel.” 

Nyírgyulaj Község a Délkelet-Nyírségben, Nyíregyházától 
33 km-re keleti irányban fekszik.  A település innen két 
irányból, a 41. számú főúton és Nagykálló, Kállósemjén és 
Nyírbátor útvonalon közelíthető meg.  A fő és forgalmas 
gazdasági és kereskedelmi útvonalak  elkerülik a 
települést. Nyírgyulaj öt településsel határos: Ófehértó, 
Kántorjánosi,Nyírderzs, Nyírbátor,Máriapócs. Nyírgyulaj 
utolsó hivatalosan becsült népessége 2047 fő Területe 
35,84 km2 Lakások száma 786  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%A1ll%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ll%C3%B3semj%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrb%C3%A1tor
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Vízrajz 

Az 1800-as évek közepéig a domborzati viszonyok sajátosságai miatt a Nyírség legnagyobb része lefolyástalan volt. A 

csapadékos időkben a homokdombok közötti mélyedésekben összegyűlt víz a terület nagy részén lehetetlenné tette a 

földek művelését. A helyzet rendezésére 1879-ben alakult meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat, s készült el a Nyírség 

vízszabályozásának terve. A folyószabályozások következtében ma már a Nyírségnek egyetlen természetes állapotban 

lévő vízfolyása sincs. A község területén folyik át a Gyulaji IV/5 csapadékgyűjtő csatorna. Korábbi mocsárképződmények 

árterületi maradványok Töviskes, Nagylejtő, Demjénkút, Tormás, Kisrét. 

Talaj 

Nyírgyulaj számos folyó egybeszövődött hordalékkupja. A talaj nagyobb részét a futóhomokon képződött barna 

erdőtalaj, más részét a sárga kovárvány réteges homok alkotja. A községben található talajok humusztartalma és 

vízáteresztő képessége változó, ehhez igazodnak a különböző művelési ágak.  Az erősen kötött vizes területeken legelő, 

a homokos részeken szőlő, erdő található, a szántók a jó minőségű barna erdőtalajokon lelhetők fel. A településen belül 

több nagyobb 10-15 m magas homokbucka is fellelhető. Ezek a Duló domb, Kecske-pál hegy, Tyúkos hegy. 

NYÍRGYULAJ TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 

Éghajlat 

Nyírgyulaj község a Délkelet -Nyírség  középső részén, 

helyezkedik el. A térségre a kontinentális zóna, az 

időjárás elemeinek nagy szélsősége jellemző. Az éves 

napfénytartam 1978 óra. Az évi középhőmérséklet 9,6-

10,5 C°, az átlagos éves csapadékmennyiség 550-600 mm 

között változik. a Nyírség nyugati és déli tájain a nyári és 

a kora őszi csapadékszegénység gyakori aszályokat okoz. 

A vadvizek lecsapolása előtt a mezőgazdaság jobban 

elviselte aszélsőséges ingadozásokat. A hótakarós napok 

száma 40, a hótakaró átlagos vastagsága 17–18 cm. Az 

uralkodó szélirány: É-i, ÉK-i és DNy-i. 

 

A Nemes szert a község református vallású őslakói, a kisnemesek lakták. Ezek a különbségek csak 1900 után keveredtek 
el házasságkötések folytán. A görög katolikus templomot 1447-ben említik először az írások. 1750-ben kápolna épült, 
amely leégett, majd 1791-től fából készült kápolna működött. A ma is álló és használatban lévő templom építését 1800. 
szeptember 1-jén kezdték el és 1807-ben fejezték be. A római katolikus vallásról 1328-ból valók az első írásos 
feljegyzések. A reformáció korában Báthori István parancsára a római katolikus templomot átadták a református 
vallásnak.  A község nevét a honfoglaló Gyula nevéről kapta. 1908-ban vette fel a Nyír előtagot. Az első községház a 
jelenlegi Kossuth út 7. szám alatt működött. Majd 1900-ban a falu új községházat épített. Ez az úgynevezett Gulácsi 
telken épült. Az első jegyző Mikolay György volt. Majd utána Nausbart Árpád lett, aki a nevét később magyarosította 
"Mikesi" Árpádra. Egyébként Mikolay főjegyző és családja emlékét a községi református temetőben egy márvány 
síremlék is őrzi, melynek felirata jól olvasható még ma is. Mikesi Árpád után Szabó, majd Andrássy László volt a főjegyző, 
aki 1945. évig volt a község jegyzője. Az első Nyírbátorral összekötő út 1932-ben épült. A település nagysága 1933-as 
adatok szerint - lakott és külső területe - összesen 6442 hold volt. A falu határában van egy középkori településnek, 
Ábránnak helye. A nevét 1364-ben említik először oklevelek. Ekkor a Baksa nembe tartozó Tárkányi László birtoka. Nevét 
templomának vezetőjéről, Szent Ábrahámról kapta. A hajdani falu a mai Ábrány nevű határrész helyén állt. A településre 
a 90-es évek elején jellemző volt az elvándorlás, mely a városi és kisvárosi élet vonzó tulajdonságaira épült. A jelenség 
napjainkra megszűnt, sőt ma már városból is érkeznek a községbe lakók. A címer szerkezetét tekintve három részből áll. 
Bal felső harmadában az egyházakat jelképező templom található, mely a három vallási felekezetet jeleníti meg. Jobb 
felső harmada a község jellegzetes és egyetlen dombját, a "Dúló-dombot" szimbolizálja, tetején egy dohánytőkével, 
ami talán egyik legmeghatározóbb növényi kultúrája a falunak. Az alsó részben almát átszövő szalag található a település 
nevével, illetve az 1328-as évszámmal, mely legkorábbi írásos dátuma a falu létezésének.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1800-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1879
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9l
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Állatvilág 

A Nyírség területén is jellemzőek a Magyarországon elterjedt vadak:  őz,  vaddisznó, róka. Rágcsálói  a  mezei nyúl, 

ürge, hörcsög, egérfélék, valamint jellemzőek a kis termetű ragadozók, például görény, nyest, hermelin. A vízparti 

területeken jellemzőek voltak  a vízi életmódhoz kötődő állatok: vízimadarak vadkacsák,szárcsák, bibicek, vidra, halak, 

békák.  Napjainkra a község határából teljesen eltüntek a folyó és állóvizek.A környék különlegessége a bátorligeti 

fauna, mely jégkorszaki maradványelemeket tartalmaz, pl. elevenszülő gyík. 

 

Növényzet 

A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat során szinte teljesen 

eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, valamint a mélyedések lápmedencéinek 

és vízhatású völgyeinek, és a táj nyugati felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. Erdei kevés kivétellel 

ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és üde gyepek regenerációja 

korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete a Rétközéhez hasonló. 

A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos tölgyesek, kisebb részben 

keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, 

kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati 

felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú 

homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott fragmentumaik.Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a 

hegyvidéki elemek (ujjas keltike – Corydalis solida, fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztyepp-elemek 

(magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis 

elegans), kiemelt fontosságú a réti angyalgyökér (Angelica palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szibériai nőszirom 

(Iris sibirica). Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepjein 

kiemelendő a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. borussicus). 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaddiszn%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mezei_ny%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crge
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rcs%C3%B6g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermelin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vidraform%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halak
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1torligeti_fauna
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1torligeti_fauna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elevensz%C3%BCl%C5%91_gy%C3%ADk
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Növénytermesztés,  

Nyírgyulajban a növénytermesztés 1945 előtt változatos képet mutatott. A családi kisgazdaságokban telmeltek rozsot, 

búzát, amelyet a helsi malomban megőröltették, valamint termeltek burgonyát és kukoricát is.. Általános volt különböző 

takarmánynövények – lucerna, lóhere, bükköny csibehúr marharépa, kukorica termesztése is, valmint foglalkoztak 

dohánytermesztéssel is. A háború után nagy területeket telepítettek be almafával, későbbiekben s meggyfával. A 

településhez négy szőlőskert tartozott A Nemesszeri, szőlő, Ócska szőlő, Puszta kert, és az Újszőlő. Híresek voltak a 

szüreti bálok is, amelyek összehozták a falu lakosságát. A téeszesítés után egyre többen hagyták veszendőbe menni 

szőlőjüket, jelenleg teljesen magára van hagyatva. A cukorgyárak eladásáig jellemző volt cukorrépatermelés is. 

Napjainkban nagy területeken termesztenek kukoricát, burgonyát, kalászos növényeket, vamint dohányt és almát is. A 

kiskertekben mindenfajta zöldség is megtalálható és nagyobb mennyiségben jellemző az uborkatermesztés is.. 

Állattenyésztés 

A háború előtt minden háznál tartottok sertést szervsmarhát, baramfiakat foglalkoztak juhtenyésztéssel is. A 

településen nagyüzemi állattenyésztés nem folyt. Az állattenyésztés jellege napjainkban is hasonló, csak jóval kisebb 

volumenben történik. 

Ipar 

A településen gyakorlatilag nincs ipari tevékenység. Ófehértó irányában külterületen található egy dohányszárító telep. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek 

 Református templom 

Nyírgyulaji református templom középkori 
eredetű. A XIII. század második felében épült 
templomot a XV. században átépítették gótikus 
stílusban. A későbbi századok során több ízben 
bővítették, javították, 1773-ban tornyot építettek 
hozzá. A mai jellege szerint homlokzati tornyos, 
egyhajós templom valószínűleg az 1895-ös 
átépítéskor nyerte el jelenlegi formáját.  Az épület 
műemléki védelem alatt áll 6152 törzsszámon, 
8387 KÖH azonosítószámon. 

Parókia és vendégház 
A templomkertben található a parókia.  A 
homlokzatán elhelyezett emléktábla emléket állít 
a Nyírgyulajban született Cseresnyés Sándornak, 
aki Veszprém Vármegye főorvosa és  az első 
magyar Fülészeti  szakkönyv szerzője volt. 
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Volt görögkatolikus elemi iskola 

Szent Miklós Püspök Görög Katolikus 
templom 
 
Pontos alapítási évét nem ismerjük, 
paticsfalú, zsindellyel fedett fatemplomát 
Blazsovszky György püspök (1738–1742) 
szentelte meg. 1758-ban már szilárd 
anyagból épített, toronnyal is rendelkező 
templom állt a településen, 1800-ban új 
templom épült. Ikonosztázionját Vurczer 
Gusztáv nagykárolyi mester faragta. 1936-
ban kifestették, faberendezését 
megújították. 1962-ben lecserélték a régi 
szentségházat. Később többször felújították. 
A templom teljes belső festését Mihai 
Pascariu készítette 2004-ben, felszentelése 
december 5-én volt. Az épület műemléki 
védelem alatt áll 6151 törzsszámon, 8386 
azonosítószámos 

Helytörténeti Gyűjtemény (100 éves volt magtár) 
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Római katolikus templom (Épült 1984-ben) 

Közösségi ház (volt Elekes kastély) 
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1848-as Szabadságharc  
hőseinek emlékműve 

EMLÉKHELYEK  

Megmentésre váró sírkő a Temető utcai 
zsidó temetőből 
„ Itt nyugszik egy fiatalember, ki a Tóra 
útján járt, istenfélő volt és igaz emberként 
viselkedett NAFTALI CIVI, a néhai Jesafa 
Iszar fia Elhunyt av hó 18. napján az 5685-ös 
esztendőben. 
Legyen lelke bekötve az örök élet csokrába 
 

Emlékmű a Görögkatolikus 
templom kertjében a két 
viláháborúan és 1956-ban hősi 
halált haltak emlékére 
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KŐKERESZTEK  
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LAKÓÉPÜLETEK 

Utcára merőleges tornácos lakóépület csonkakontyolt 
tetőszerkezettel oldalkerti előszobával  

Utcára merőleges tornácos lakóépület csonkakontyolt 
nyeregtetővel, üvegezett verandával  

Utcára merőleges tornácos lakóépület csonkakontyolt 
nyeregtetővel  

Utcára merőleges tornácos oromfalas lakóépület 
nyeregtetővel 

Utcára merőleges tornácos lakóépület csonkakontyolt 
nyeregtetővel  

  

A szocializmus időszakának az öröksége 10x10 m-es 
sátortetős lakóépület 
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Természeti értékek a településen 

Nyírgyulajban található a Nyírgyulaji Kis-rét (20125) kiemelt jelentőségű természetmegörzésű terület, a homoki gyepek 

csoportjába tartoztik. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a 

KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is 

kiterjed. A tervezési terület az Országos Ökológiai Hálózat részben magterület (45%), részben ökológiai folyosó (55%) 

övezetének része. A tervezési terület nem érint különleges madárvédelmi területet. A területen több eltérő karakterű 

egység található: 1. homoki legelőgyep, 2. üde gyep – mocsárrétek, szikes rétek, időzsakos vízállásos mocsári élóhelyek, 

3.nyílt vagy felnyíló jellegű savanyúhomokpusztagyep a magyar futrinka jelentős állományával, 4. Gyomosodó réti-

mocsári növényzet, sikertelen nemes nyaras erdőtelepítés helyén, különböző tájidegen fafajok (akác, bálványfa, zöld 

juhar, nyugati ostorfa) haazi fafajok (tölgy, nyír) által alkotott erdőcsoportok valamint a területen áthaladó Gyulaji 

IV/5.jelű csapadékgyűjtő csatorna fragmentális mocsári és hínárnövényzettel. A terület védett állatai a Magyar futrinka 

(Carabushungaricus) és a közönséges ürge (Spermophilluscitellus. A területen jelenleg folyó legeltető gazdálkodás jól 

szolgálja a védett fajok igényeinek fenntartását. Az E- misszió által készített fenntartási terv 11 kezelési területet 

definiált a Gyulaji Kis-rét természeti értékeinek megőrzésére. 

A Gyulaji Kis-rét kiemelt jelentőségű  természetmegőrzésű  NATURA 
2000 terület térképe, a terület kezelési egységei 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ 
TERÜLETEK NYÍRGYULAJBAN 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jelllemzők és a településkarakter 
bemutatásával 

 

4 

Nyírgyulaj többutcás szalagtelkes utifalu. A település kelet-nyugat irányú kiterjedésű. 1745-ben a település csaknem 

elnéptelenedett és Károlyi gróf ruténekkel telepítette be, akik a község keleti részén, a jelenleg Kerekhalomnak nevezett 

településrészen telepedtek le. Abban az időben a település ezt a részét parasztszernek, a keleti részét, ahol módosabb 

gazdák laktak nemesszernek nevezték. Itt található a mostani faluközpont is.  

Nyírgyulaj településképi vizsgálatakor három eltérő karakterű településrészt határoztunk meg. A település belterületén 

két eltérő karakterű településrész található: A településközpont és a kertvárosias, falusias lakóövezet. A harmadik 

kategóriába a beépítésre nem szánt területek kerültek, a beékelődő mezőgazdasági üzemekkel, majorokkal. 
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Jelmagyarázat: 

1. Településközpont 
2. Kertvárosias, falusias lakóterület 
3. Beépítésre nem szánt területek 
Beékelődő mezőgazdasági, üzemi területek 

Vízfelületek (beépítésre nem szánt területek) 
Belterület határ 
Főbb utak 
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A  tágabb értelemben  vett településközpont a két fő utcán, 

a Rákóczi F utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Petőfi utca egy 

rövidebb szakaszán helyezkedik el. Itt található a település 

minden középülete, - iskola, óvoda, bölcsöde, polgármesteri 

hivatal  közösségi ház, a helytörténeti gyűjtemény épülete, 

üzletek, idősek háza, posta, gyermekjóléti  szogálat épülete, 

teleház és az egyházi épületek, a református , a 

görögkatolikus, és a római katolikus templomok is. A három 

főutca találkozásánál kialakult Millenium tér cca 17 éve  

került átalakításra, felújításra és, ekkor történt meg a terület 

parkosítása és új parkolók építése is, ekkor vált igazán a 

település központjává. Ekkor újult meg a tér északi oldalán 

található volt Elekes kastély is, amely most a település 

közösségi háza. A tértől délnyugati irányban a Báthory utca 

elején található a Polgármesteri Hivatal, az egészségház, a 

posta, a bölcsöde, a gyermekjóléti szolgálat épülete és egy 

benzínkút is.  A Bajcsy-Zsilinszky utcán található a három 

templom, az idősek háza, a teleház és az iskola. A Petőfi utca 

elején helyezkedik el az óvoda és itt található a régi 

református iskola kertjében egy szép játszótér is. A 

településközponti területen viszonylag kevés a lakóépület. A 

lakóépületek között található még régi rossz állapotú 

parasztház, 10x10 m-es sátortetős lakóépület, kétszintes 

lakóépület az alsó szinten szolgáltató funkcióval, ikerház. A 

régi református iskola, a régi polgármesteri hivatal és az 

orvosi rendelő is látott szebb napokat, jó lenne, ha meg 

tudnának újúlni és kapnának új közösségi funkciót.  

 

 

 

Polgármesteri hivatal (Báthory utca) 

TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Posta (Báthory utca) 
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Gesztenye óvoda (Petőfi u.) 

Egészségház (Báthory utca) 

Gyermekjóléti Szolgálat (Rákóczi F. utca) 

Öreg fák a volt református 
iskola kertjében (Petőfi utca) 
 

Idősek háza (Bajcsy-Zsilinszky utca) 

Játszótér a volt református iskola kertjében (Petőfi 
utca) 
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Kossuth Lajos Általános iskola a Bajcsy-Zsilinszky utcán (Tervező: Bán Ferenc) 

Teleház (az udvaron gazdag növányállománnyal) 
Gazdag növényállomány a  Görög Katolikus 
templom parkjában (Bajcsy-Zsilinszki utca) 
Épült 1984-ben (Bajcsy-Zsilinszky utca) 

COOP abc áruház (Mártírok útja) Helytörténeti Gyűjtemény épületével szemben 
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A település a falusias lakóterületei a három fő utcáról könnyen megközelíthetők. Nyírgyulajban a lakóépület állomány 

vegyes képet mutat. A 70’-es 80’-as évekre jellemző sátortetős kockaházak mellett a tornácos lakóházak is előfordulnak, 

többnyire azonban nem túl jó állapotban. A lakóépületek alapvetően földszintesek, néhány földszint+emeletes családi  

ház is található a településen. Az épületek jellemzően a telek oldalhatárán állnak. A telkek alakja alapvetően hosszúkás, 

szalagszerű. A hosszúra nyúlt telkek végét is hasznosítják, művelik, a lakóépület mögött általában melléképületek sora 

található az oldalhatáron, a csűrök és egyéb gazdasági épületek a telekhatárra merőlegesen tájolva is előfordulnak. 

 

 

KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLET  

Utcakép háttérben a református templommal (Bajcsy-Zsilinszky utca) 

Utcakép Mártírok útja 
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Játszótér a Kerekhalomban 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉS A BEÉKELŐDŐ 

MEZŐGAZDASÁGI, ÜZEMI TERÜLETEK 
A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a közlekedési-, közmű elhelyezési 
területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, gazdasági erdők, egészségügyi, szociális, 
turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a 
vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult tájhasználat szervesen 
kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. 
Nyírgyulaj  összterületének cca 10%-a tartozik  belterületbe, 90 %-a a külterület. A művelési ágak közül a 
szántóterületek aránya kiemelkedő, több mint 50%- a település összterületének, ezt követi a legelő és az erdő művelési 
ág és a gyümölcstermesztés területe. A településen 4 szőlőművelésű zártkerti övezet is található, amelynek nagy része  
napjainkban már  nincs művelés alatt.  A beépítésre nem szánt területen néhány mezőgazdasági üzemi terület is 
találhat: dohányszárító, terményátvevő telep, juhtartó telep illetve itt található egy nagyteljesítményű gázfogadó 
állomás is. 
A település beépítésre nem szánt területeinek egy része NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegörzésű 
terület, ez a Gyulaji Kis-rét, amely legelő és erdőterület.  

Dohányszárító telep Teményfelvásárló  telep 
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AJÁNLÁSOK- TELEPÜLÉSKÖZPONT  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 
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A településközpontban a családi házak telepítése oldalhatáron álló, 
a telken belüli elhelyezkedése az utcára többségében merőleges 
rendszerű, de előfordulnak szélesebb telkek esetén az úttal 
párhuzamos telepítésű házak is.  
A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy 
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi 
házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel 
határolva kialakítható a védett kert. A melléképületek a főépület 
mögött kerüljön elhelyezésre 

Nyírgyulaj településközpontjában a terep-
adottságok nem indokolják a terepalakítást. 

TELEPÍTÉS 

TEREPALAKÍTÁS 

Ajánlás: 

A településrész képébe leginkább a meglévőkkel azonos telepítés 

illeszkedik, mind az előkert, mind az oldalkert tekintetében, ennek 

megfelelően kell bővítést, új építést tervezni. 
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Nyírgyulaj településközpontjában kétszintes  
lakóépületek is találhatóak. Általában ezekben az 
épületekben valamilyen szolgáltató funkció (virágbolt, 
fodrászat)  is található.  A szomszédos épületek 
homlokzatmagassága a tető hajlászsöge, a tetőfedés 
színe  hasonló, a két épület jól illeszkedik egymáshoz  

MAGASSÁG 

Ajánlás: 

Törekedni kell arra, hogy a meglévő épületek közé 
épülő új házak hasonló magassággal épüljenek, mint a 
környezetükben levők. A kialakult legnagyobb 
épületmagasságot meghaladó méretek nem 
ajánlatosak. A túl magas házak nem illeszkednek 
Nyírgyulaj településközpontjának utcaképébe. 
Azonban a fél szint eltérés nem zavaró. Kivételesen 
akár max. egy teljes szint eltérés is biztosíthat 
illeszkedő utcaképet, de ehhez megfelelő építészeti 
eszközök (tömeg lépcsőzés, kis magasságú tető vagy 
eresz) is szükségesek. 

 

Ajánlás: 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas, illetve túl alacsony tetőhajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Nyírgyulaj 
településközpontjának utcaképébe.  

Kivételt képezhet kellő széles telkeken, modern épülettömeg esetén az ahhoz 
igazodó aszimmetrikus, vagy akár részben lapos tető, mely az utcaképben nem 
próbál hivalkodni. Oromfalas kontyolt és sátortetős házak egymás melletisége 
heterogén utcaképet eredményez. Ekkor a közel azonos tetőhajlásszög lehet 
rendező elv. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
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TETŐFORMA 

Ajánlás: 

Az építésnél a házaknak az utcában jellemző tetőforma 
figyelembe vételével kell illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős 
házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület 
kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú. 

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi 
épülethez hasonló tömegű és tetőformájú. 

 

Nyírgyulaj településközpontjának színvilága viszonylag 
vegyes képet mutat.  
 

 
 

SZÍNEK 

Ajánlás: 

Nyírgyulaj központjában a meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a 
rikító színű fémlemezfedés és burkolat. 

Tetőfedő anyagként a helyben használatos, 
hagyományos anyagok és színek javasoltak.  
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KERÍTÉSEK 

Ajánlások: 

Nyírgyulaj településközpontjában az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
kerülendők. 

Áttört kerítések nádszövettel és egyéb módon való zárása 
nem megfelelő. 

A tömör, falszerű, áttörésmentes kerítések nem 
elfogadhatóak. 

Javasolt megoldás: természetes határ, kerítés kialakítása 
növényzetből. 

Javasolt megoldás: teljesen áttört, drótfonatos kerítés 

Javasolt megoldás: Oszlopos kerítés 1/3 lábazat és 2/3 
áttört résszel. 

Nyírgyulaj  településközpontjában nem jellemzőek a 
hagyományos oldaltornácos házak, inkább csak 
újraértelmezett formában jelenik meg néhány épület esetén 
fedett előtérként. 
Ez továbbra is véd az esőtől, a hótól, árnyékol és a 
legegyszerűbb épületet is díszíthetik a faoszlopok, a látszó 
tetőszerkezet, a megmunkált szarufavégek, a fakorlátok és 
mellvédek. A volt Elekes-kastély bejáratát a magas oszlopok 
teszik hansúlyossá. 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 

Ajánlás: 

Új tornác építésekor ügyeljünk arra, hogy a tornác 
kialakítása illeszkedjen az épület többi részéhez 
mind színében és anyaghasználatában egyaránt. A 
tornác és az erkély kialakítása meghatározza az 
épület arculatát, ezáltal hatással van az utca 
képére is, kialakításuk legyen harmonikus. 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a választott nyílászárók 

nagymértékben befolyásolják, öltöztetik az épületet. 

A hagyományos nyíláskialakítás a településközpontban a 

lakóházak esetében általában kétszárnyú, jellegzetesen két vagy 

háromosztatú, az utcai homlokzaton szimmetrikus 

megjelenéssel. 

Az ablakok elé gyakran kerül  az árnyékolás biztosítására redőny. 

A felújított épületeken elhelyezett ablakok őrzik az eredeti 

nyílászárók megjelenését, osztásrendjét illeszkednek a belső 

nagyobb belmagassághoz, archaikus megjelenést kölcsönöznek 

az épületnek 

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Ajánlás: 

Az ablakok keretezése mindig is hangsúlyos eleme volt a 

homlokzatoknak. Ügyeljünk itt is a színek harmonizálására, 

válasszunk megfelelően illeszkedő árnyékolót, redőnyt. 

 

Felújításra váró tornácos parasztház. A tornácoszlopok téglából készültek.  A utcafronti homlokzaton a tornác végén általában ablak 
található  



 
 
30 | AJÁNLÁSOK- TELEPÜLÉSKÖZPONT  

 

 

  

Ajánlás: 

Az épület utcaképi harmóniájának biztosítását az épület 
egyes részleteinek kidolgozása is elősegítheti. Ezért az 
épület ornamentika, a homlokzati hirdetőfelület, egyéb 
műtárgy kialakítása, helye illeszkedjen az épület 
egészéhez. 
 

RÉSZLETEK 

Egy épület homlokzatának a kialakítása az 
építtető felelőssége. A kialakítás módja, a 
választott szín és anyaghasználat mind 
befolyásolják és meghatározzák a kialakult vagy 
kialakulóban lévő utca képét.  
 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

Ajánlás: 

 Igyekezzünk a homlokzatot úgy megtervezni, hogy a választott színek és anyagok harmonizáljanak egymással, 
ugyanakkor az épület a környezetével is összhangban legyen, így egy egységes arculat hozható létre, melyre büszkék 
lehetünk.  

Műszaki berendezések, táblák elhelyezése 
Az épületeken megjelenő műszaki berendezések (parabola antenna, légkondicionáló berendezések, napelemek, 

napkollektorok stb.), reklámtáblák nagyban befolyásolják az utca képét, ezért nem mindegy hova és milyen minőségben 

kerülnek elhelyezésre. 

Az egészségház ereszkialakítása fekvő eresz- 
csatornával, díszítő párkánnyal kiemeli az épület 
megjelenését. 

A tégla pillérek, a fehér vakolat és a szürke cserépfedés 
harmonikus megjelenést ad az épületnek 

A vakolatok színe, az ablakkeretezés, és a cserépfedés 
kellemes megjelenést eredményez   
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Ajánlás: 

A műszaki berendezések utcafronton, illetve 

homlokzaton való elhelyezését kerülni kell, 

helyette válasszunk kevésbé frekventált helyet, 

ahol kevésbé zavaró a látványuk. Légkondicionáló, 

parabola antenna elhelyezésére például alkalmas 

lehet az erkély, loggia vagy az épület hátsó, oldalsó 

fala. 

Az alternatív energiaforrások használata 

háztartásunkban pozitív és támogatandó. 

Ügyeljünk arra, hogy a napelemek lehetőleg 

egységes felületet képezzenek, ne folt szerűen 

telepítsük őket. A napelemek tartószerkezetét 

lehetőség szerint a tetőcserép színével 

harmonizálva valósítsuk meg.  

Sajátos építményfajták, vonalas létesítmények 

(közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, 

vízellátási és vízgazdálkodási létesítmények) 

elhelyezésékor javasoljuk az erre vonatkozó 

jogszabályok betartásán túl az illeszkedés elvét 

szem előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket 

a föld alatt vezessük be az épületbe, ha szükséges 

az épület oldalfalán vezessük a kábeleket, 

csöveket, ahol kevésbé zavarják a látványt.  

Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek 

elhelyezésekor vegyük figyelembe az épület 

stílusát, korát, ahhoz színben, anyagban 

harmonizálva illeszkedjünk. Javasolt az épület 

homlokzatának védelme érdekében az épület 

falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé 

kihelyezett álló táblák alkalmazása. 

Az egészségház hátsó homlokzatán 
elhelyezett nem feltűnő Klíma kültéri 
egység és napelemek 

Kerítésben elhelyezett információs 
pont 

Jó megoldás az épület oldal 
homlokzatán nem feltűnő  klimabe 
rendezés kültéri egysége. 
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KERTEK 

A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be szerepét, 
ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. Törekedjünk arra a kertalakítás során, hogy az épület 
és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen egymással.  
A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely nem csak védelmi, hanem díszítő 
szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; 
jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához.  
 

Ajánlás: 

Érdemes olyan növényfajokat választani, amelynek nem csak 
a virágai, a levelei és a termésük is díszítő értékkel 
rendelkezik, így az év minden szakában lesz miben 
gyönyörködni.  
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és a 
meglévő környezethez illeszkedő fajokat válasszunk. 
 Az előkertbe mutatós, gazdag színvilágú növényeket 
ültessünk. A fák közül leginkább a közepes méretű, laza 
ágállású fajokat válasszuk. Bizonyos mértékben 
használhatunk örökzöldeket is, de kerüljük a magasra növő 
fajokat, melyek kitakarják a házat és télen nem engedik be a 
napfényt.  
Az alacsony örökzöld növényekből kialakított sövények 
viszont összekapcsolhatják az épületet az utcával vagy akár 
térhatároló fal is kialakítható belőlük. Ilyen sövény 
kialakítható például puszpángból (Buxus sempervirens) vagy 
japán kecskerágóból, illetve ennek fajtáiból (Euonymus 
japonicus). 
A kert és az épület harmóniája ugyanolyan fontos, mint a 
kerítés és az épületé. A növényzet ne takarja el túlzottan az 
utcaképben megjelenő épületet, hagyjuk látszani a kertet. A 
kerti bútorok, építmények épülettel azonos anyaghasználata, 
színezése, a burkolatok anyagválasztása rendezett képet 
mutat, összhangot teremt kertünkben. 
 

Kellemes oldalkert kialakítások örök- zöldekkel, pázsittal, alacsony napelemes világítással, fehér kavicsfelülettel. 

Az örökzöld bukszus és az egynyári virágok színben és 
formában jól kiegészítik egymást és kiemelik az 
egyszerű fehér vakolatot 
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KERÍTÉSEK 

Falazott kerítésoszlopok között fabetétek kerülteltek elhelyezésre. Az kerítésen alkalmazott színek jól harmonizálnak 
egymással és az épület színeivel. 

Falazott kerítésoszlopok között fabetétek kerülteltek elhelyezésre. Az kerítésen alkalmazott színek jól harmonizálnak 
egymással és az épület színeivel. 

Falazott kerítésoszlopok között áttetsző acél kerítés elemek kerültek elhelyezésre, amelyek engedik láttatni az előkert 
növényeit és az épület előtti tornácot. 
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A települések úthálózatának kialakulása általában 
visszavezethető a tájalakulás történetére. Az egykori 
természeti adottságok meghatározták a letelepedés 
helyét, a kialakult lakóhelyeket pedig közlekedésre 
alkalmas utakkal kötötték össze.  
 
Egy település arculatához az utak, utcák állapota, 
megjelenése nagymértékben hozzájárul. A település 
főbb utcáinak megjelenése meghatározza a 
településről alkotott véleményünket, ezért különösen 
fontos, hogy az utak mindig karban legyenek tartva, az 
út menti növényzet ápolva legyen rendszeresen.  
Fontos szempont a csapadék elvezetése is, amelyet 
vagy folyókák, vagy csapadékkgyűjtő nyílt 
árokrendszer biztosít. A településen lakók az árkok 
szélét növényzettel ültetik be és rendszeresen 
gondozzák. 
 
A kerítések előtt az utcai zöldsávban kiültetett 
növények gazdagítják az utcák megjelenését. 
Régen a kerítések előtt kispadok, lócák és sok helyen 
gyümülcsfák voltak, árnyékot adva a beszélgető 
szomszédoknak, amely így a közösségi élet színtere is 
volt. Ezt a szép szokást újból vissza lehetne hozni. A 
falusias övezetben még minding találhatók kerítés 
előtti padok. 
  
 

Az út mentén mindkét oldalt vízelvezető folyóka  található, 
mellett  pedig járda fut végig, így a gyalogos forgalom 
megoldott. A kerítés előtt dísznövények találhatók. 
 

A kerítés elé ültetett növények gazdagítják az utca látványát. 

UTCÁK 

közterületek településképi útmutatója 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 

közterületek településképi útmutatója 

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol 
a településhez, településrészhez és a helyi közösséghez 
tartozásunkat a természethez kapcsolódva, 
szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint 
hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, 
megjelenésük különösen fontos. Rendszerint ezért a 
teresedések összetett tervezését szakemberek 
csoportja végzi.  
Nyírgyulajban 2000-ben került átalakításra és 
felújításra a főtér. Sétányok, készültek, a terület 
parkosításra került, archaikus utcabútorok kerültek 
elhelyezésre és a padokkal harmonizáló díszvilágítás 
készült. A közintézményekhez (posta, közösségi ház, 
egészségház) parkolók kerültek megépítésre térkő 
burkolatokkal. 
 
A településközpont másik parkja a volt református 
iskola kertjében található, közel az óvodához Itt 
játszótér került kialakításra.  
 
 Ajánlás: 

A teresedések kialakításakor fontos felmérni a 
használók várható szokásait, a használók számát, a 
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű 
és minőségű teret szükséges biztosítani a 
tevékenységhez és a közlekedéshez. A növényfajok 
megválasztása és ültetése során azok térigényét is 
figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, 
egymásra árnyékolásukkal.  

Az utcabútorok tervezésekor előnyös az időjárásnak 
ellenálló anyag választása, mely nem igényel sok 
karbantartást a későbbiekben.  

Burkolatok esetén válasszunk könnyen tisztítható, 
kevésbé elszíneződő fajtákat. 
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AJÁNLÁSOK  FALUSIAS LAKÓTERÜLET  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 

Nyírgyulajban a falusias lakóterületi településrészeken a családi házak telepítése 
jellemzően oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára többségében 
merőleges rendszerű. Kivételt képeznek az 1970-80-as évek sátortetős un. kockaházai. A 
nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott családi 
ház építése nem javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött 
növényzettel határolva kialakítható a védett kert. 
 

 

TELEPÍTÉS 

TEREPALAKÍTÁS 

Nyírgyulaj lakóterületei alapvetően sík felületűek, a 
terepadottságok nem indokolják a terepalakítást. 
 

Ajánlás: 

A településrész képébe leginkább a meglévőkkel azonos telepítés illeszkedik, mind az 

előkert, mind az oldalkert tekintetében, ennek megfelelően kell bővítést, új építést 

tervezni. Szélesebb telek esetén utcával párhuzamos elhelyezésű épület is elfogadható. 

 

A lakóházak az utcára 
merőlegesen kerültek 
elhelyezésre, azonos előkerttel, 
hasonló beépítési 
paraméterekkel. 
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Nyírgyulaj lakóterületein a családi házak magassága 
többnyire egységes képet mutat, az épületek 
földszintesek, de azért találhatók  földszint tetőteres 
kialakításúak, amelyek magasságban minimálisan 
térnek el aföldszintesektől és található néhány 
kétszintes lapos tetős kialakításu lakóház is.  

Ajánlás: 

Az új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint 
a környezetükben lévő épületeknek. A túl magas, illetve 
túl alacsony házak nem illeszkednek az utcaképbe. 
 

 

MAGASSÁG 
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Ajánlás: 

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük, mint környezetükben 
levőknek. A túl magas, illetve túl 
alacsony tetőhajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek 
a kialakult utcaképbe.  

TETŐHAJLÁSSZÖG 

TETŐFORMA 

Nyírgyulaj kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén lévő családi 

házak tetőformája többnyire egyszerű, a szomszédos házak tetőformája 

általában illeszkedő egymáshoz.  
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Ajánlás: 

Új házak építésénél az utcában jellemző tetőforma figyelembe 

vételével kell tervezni a tetőt.  

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból 

álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a 

szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú.  

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda 

ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez 

hasonló tömegű és tetőformájú. 

 

 

Nyírgyulaj lakóövezetében a családi 
házak tetőhajlásszöge változatos.  
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Nyírgyulaj lakóterületi övezetének színvilága változatos. Kevés a 
kirívó színhasználat.  

 

SZÍNEK 

Ajánlás: 

A meglévő épületek színvilágához illeszkedő új 
épületek építése ajánlott. Színválasztásnál 
használjunk semleges, környezethez illő színeket. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a 
rikító színű fémlemezfedés és burkolat. Tetőfedő 
anyagként ajánlott a helyben használt hagyományos 
anyagok és színek alkalmazása.  

 

Kellemes színösszeállítás, a fehér, a drapp színek, a fenyő 
szíbű látszó faszerkezet jól harmonizálnak egymással 

 

Kellemes színösszeállítás, a zöld tető és a sárga szín 
árnyalatai  kellemessé teszik az épületet 
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A tornác a népi építészet egyik jellegzetes 
eleme. Az Alföld némely vidékén, pl. a 
tanyákon a szegénység jele volt a tornác 
hiánya. Nyírgyulajban szép számban 
találunk tornácos házakat, a 
faoszlopokkal és a kőoszlopokkal 
alátámasztott tornác is jellemző. Sok 
helyen felfuttattják a növényeket a 
tornác oszlopaira, ezzel egy bensőséges 
teret létrehozva. 

A fedett tornác egy olyan tér, mely 
lehetőséget nyújt arra, hogy a szabadban 
legyünk, mégis az épület oltalmát 
élvezzük. A tornác a közösségi élet 
színtere lehet, ahol az emberek 
összegyűlnek, beszélgetnek, miközben 
élvezhetik a kert látványát. 
 

KERÍTÉSEK 

Ajánlás: 

Nyírgyulaj falusias lakóterületi településrészén az 
áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem 
átlátható megoldások kerülendők. 

Áttört kerítések nádszövettel és egyéb módon való 
zárása nem megfelelő. 

A tömör, falszerű, áttörésmentes kerítések nem 
elfogadhatóak. 

Javasolt megoldás: természetes határ, kerítés 
kialakítása növényzetből. 

Javasolt megoldás: teljesen áttört, drótfonatos 
kerítés 

Javasolt megoldás: Oszlopos kerítés 1/3 lábazat és 
2/3 áttört résszel. 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 

Az erkély hasonóan a tornáchoz, lehetőséget 
nyújt arra, hogy élvezzük a természet közelségét 
és a szobából kilépve közvetlen kapcsolatba 
kerülhessünk a környezetünkkel. Az erkély akár 
pótolhatja is a kertet, ahol annak kialakítására 
nincs lehetőség. Az erkélyt különböző cserepes 
növényekkel, kerti bútorokkal tehetjük még 
otthonosabbá.  Nyírgyulajban található néhány 
erkély. de nem jellemző. Középületek esetén 
fontos a abejárat előtti tornácok akadálymentes 
megközelítése is. 

 

 

Ajánlás: 

Új tornác építésekor ügyeljünk arra, 
hogy a tornác kialakítása illeszkedjen az 
épület többi részéhez mind színében és 
anyaghasználatában egyaránt. Ezek az 
elvek különösen fontosak azok számára, 
akik utólagosan döntenek úgy, hogy 
hozzáépítenek egy tornácot az 
épülethez. A tornác és az erkély 
kialakítása meghatározza az épület 
arculatát, ezáltal hatással van az utca 
képére is, kialakításuk legyen 
harmonikus. 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók 

nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a 

külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt.  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Ajánlás: 

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa 

mintázatú, matt üvegezésű osztott ablakok beépítése 

javasolt.  

Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert 

kialakítani. Redőnyszekrényt beépített, rejtett formában 

alkalmazhatunk, különösen ügyelve a nyílászáróval való 

színbeli egyezésre.  

A nyílászárók színe harmonizáljon az épület homlokzatán 

használt színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színeket.  

 



 
 

AJÁNLÁSOK FALUSIAS LAKÓTERÜLET |43 

  

Az épület anyaghasználata, a meleg homlokzati színek  
(faburkolat, ablakok , orom és ereszdeszkázat, a 
pasztel színű vakolat) biztosítják a homlokzat 
környezetbe illeszkedését. A háború előtt épült házak 
még őrzik a népi építészeti hagyományokat,  a 
későbbiekben épült házak szépsége 
egyszerűségükben rejlik 
  

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

Ajánlás: 
 
A homlokzat kialakítása során törekedjünk a természetes 
anyagok választására, a terméskő, tégla, vakolt felületek, 
faburkolatok alkalmazása javasolt. A tető fedésére 
választhatunk beton vagy kerámia cserepet egyaránt, itt is 
ügyeljünk arra, hogy a homlokzati színhez passzoló, 
természetes árnyalatot keressünk, ugyanez vonatkozik az 
ereszcsatorna színének kiválasztására is. 
Régi épületek felújításánál törekedjünk az egyedi, markáns 
stíluselemeket megőrizni.   

A kőburkolatos pillérlábazat, a látszó faszerkezetek  
harmonikus megjelenést adnak a terasznak.  

A pasztel színű homlokzati vakolat, a terméskő  lábazat a 
látszó faszerkezetek színe kellemes látványt teremt. 

Egyszerű homlokzat, oromzati falburkolattal, egyszerű 
osztású ablakokkal  

Felújított népi lakóház, a téglaburkolatos tornác- 
oszlopok, terméskő lábazati fal, a fehér homlokzati 
vakolat valamint a látszó faszerkezetek kellemes 
homlokzati megjelenést biztosítanak.  
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A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek 
gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy 
burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, vagy tetőcsatlakozás, 
párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is 
felfogható. Az apró részletek (tornáckialakítás, korlátok) határozzák 
meg egy épület végső karakterét.  

 

RÉSZLETEK 

Baráti beszélgetések helye a kispadon 

Ajánlás: 

Ügyeljünk arra, hogy az épület jellegének megfelelő részleteket 
alkalmazzunk. Ne alkalmazzunk tájidegen részleteket, ügyeljünk a 
mértéktartásra és az illeszkedésre itt is.  

Házszám táblák 

Fa tornácoszlopok faragott kitámasztásokkal 

Oromfal kialakítása 
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Műszaki berendezések, táblák elhelyezése 

Az épületeken megjelenő műszaki berendezések (parabola 

antenna, légkondicionáló berendezések, napelemek, 

napkollektorok stb.), reklámtáblák nagyban befolyásolják az 

utca képét, ezért nem mindegy hova és milyen minőségben 

kerülnek elhelyezésre. 

Ajánlás: 

A műszaki berendezések utcafronton, illetve homlokzaton 

való elhelyezését kerülni kell, helyette válasszunk kevésbé 

frekventált helyet, ahol kevésbé zavaró a látványuk. 

Légkondicionáló, parabola antenna elhelyezésére például 

alkalmas lehet az erkély, loggia vagy az épület hátsó, oldalsó 

fala. 

Az alternatív energiaforrások használata háztartásunkban 

pozitív és támogatandó. Ügyeljünk arra, hogy a napelemek 

lehetőleg egységes felületet képezzenek, ne folt szerűen 

telepítsük őket. A napelemek tartószerkezetét lehetőség 

szerint a tetőcserép színével harmonizálva valósítsuk meg. 

Sajátos építményfajták, vonalas létesítmények (közlekedési, 

hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és 

vízgazdálkodási létesítmények) elhelyezésékor javasoljuk az 

erre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az illeszkedés 

elvét szem előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket a 

föld alatt vezessük be az épületbe, ha szükséges az épület 

oldalfalán vezessük a kábeleket, csöveket, ahol kevésbé 

zavarják a látványt. Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek 

elhelyezésekor vegyük figyelembe az épület stílusát, korát, 

ahhoz színben, anyagban harmonizálva illeszkedjünk. 

Javasolt az épület homlokzatának védelme érdekében az 

épület falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé 

kihelyezett álló táblák alkalmazása. 

Az épület oldalhomlokzatán elhelyezett parbola 
antenna 

Az épület oldalhomlokzatán elhelyezett parabola 
antenna 
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KERÍTÉSEK 

A kerítés része otthonunknak, ezt látjuk meg először, ha 
hazaérkezünk, ez fogadja a látogatókat, ez az első olyan 
épített elem, ami alapján véleményt formálunk, ezért 
fontos, hogy ne hanyagoljuk el a kerítés megtervezését. 
 
Nyírgyulaj falusias lakóterületi részein változatos 
anyagokból készült kerítésekkel találkozunk.  
Előfordulnak az egyszerű betonoszlopos, fémlemezből 
készült kerítések, falazott zárt kerítések, a betonoszlopos 
lábazatos, kerítések közöttük vízszintes vagy függőleges 
gyalult deszka betéttel. A településen gyakoriak az acél 
vázszerkezetű kerítésléccel  készült kerítések, de 
előfordulnak a falazott oszlopokkal, kovácsolt vas 
betétekkel  készült kerítések is. 

Ajánlás: 

A kerítés kialakításakor használjunk az épületen is megjelenő anyagokat, színeket, így megteremthetjük a kapcsolatot 
közöttük harmóniát hozva létre. Kerüljük a túldíszített betétmezők alkalmazását 
A kertkapu kialakításakor alkalmazhatunk hangsúlyosabb elemeket is, de ügyeljünk arra, hogy az ne legyen hivalkodó, 
ízléstelen. 
Ne essünk túlzásokba, ne építsünk a szükségesnél magasabb és vastagabb kerítést. Tartsuk szem előtt, hogy a 
vagyonvédelem érdekében épített erődítményszerű kerítések nemcsak otthonunkat, értékeinket fedik el, de az 
esetleges illetéktelen behatolót is elrejtik majd, aki így észrevétlen marad.  

 

Kovácsoltvas kerítések Mögöttük érvényesül az épület 

Népies jellegű faoszlopos vízszintes deszkakerítés  
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KERTEK 

Ajánlások: 

A kertvárosias, falusias lakóterületi településrészen fontos, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek a 
környezetbe. A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő 
természetes hátteret adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a kertben és 
az épületben tartózkodás is kellemesebbé válik.  

Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi 
alkotást. Az épület tájba illesztését nagyban segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A földmunkák során 
próbáljuk megóvni a területen lévő növényzetet, hiszen egy beállt ökoszisztémával rendelkező kert kialakulásához 
hosszú éveknek kell eltelnie.  

Az épület mellett kertünk megtervezésére is fordítsunk kellő időt és energiát, ha tehetjük kérjünk szakmai segítséget.  
A kert funkcióit tervezzük az egyes épületrészekhez igazodva, így a kert és az épület egy egységes látványt és életteret 
fog biztosítani számunkra. A volt zártkerti és majorsági területeken törekedjünk az egykori használat megidézésére. 
Ha módunban áll, alakítsunk ki haszonkertet, ahol termeszthetünk zöldséget, gyümölcsöt. 

A garázst lehetőleg az épülethez kapcsoljuk, így nem vesszük el a teret a kertünkből. Burkolatok választásánál keressük 
a vízáteresztő, könnyen tisztítható fajtákat, használhatunk régi, bontott téglát is a kevésbé intenzív használatú 
részeken. A régi anyagok újra felhasználása a környezet szempontjából is előnyös. A bontott téglát sokféle módon 
felhasználhatjuk kertünkben, a járóburkolathoz, lépcsőkhöz, szegélyek, térfalak, virágágyások kialakításához, 
szalonnasütők köré 
 

KERTEK 
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Figyeljünk arra, hogy a kertünkben a burkolt és a zöldfelületek aránya egyensúlyban legyen, ne essünk túlzásba, 
kerüljük a nagy felületek leburkolását, hagyjunk meg inkább nagyobb méretű zöld foltokat, így kertünk pozitív hatásai 
jobban érvényesülhetnek. 
 
A növények megválasztásánál vegyük figyelembe kertünk mikroklímatikus jellemzőit és próbáljuk úgy összeválogatni 
kertünk növényfajait, hogy minden évszakban legyen valami dísze kertünknek (virág, termés, lombszín stb.). 
 
Déli kitettségű, napfényes helyre javasoltak a mediterrán térségből származó növények, díszfüvek, fűszernövények és 
sziklakerti évelők is, mint például a levendula (Lavandula angustifolia), zsálya (Salvia officinalis), sásliliom 
(Hemerocallis), pompás varjúháj (Sedum spectabile), molyhos madárhúr (Cerastium tomentosum). Fák, cserjék közül 
ajánlható erre a fekvésre a kislevelű hárs (Tilia cordata) és a som (Cornus mas), loncfajok (Weigela), orgona fajok és 
fajták (Buddleja davidii, Syringa vulgaris), illetve különböző gyümölcsfák. 
 
Az északi, árnyékos oldalra ajánlott fajok: a hortenzia (Hydrangea macrophylla), árnyliliom (Hosta sp.), puszpáng 
(Buxus sempervirens), magyal (Ilex sempervirens), kis vagy télizöld meténg (Vinca minor). 
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UTCÁK, TEREK 

közterületek településképi útmutatója 

Ajánlás: 

A közterületek tervezésekor igazodjunk a meglevő 
adottságokhoz, vegyük figyelembe a környezetet, 
elképzeléseinket azzal harmonizálva valósítsuk meg. A 
virágos, zöld utcák, ápolt, gondozott parkok 
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy 
település élhetőbb legyen. A nyírgyulaji emberek 
nemcsak a kertjüket gondozzák,  
 

A településen szinte mindenhol széles utcák találhatók, 
így az út két oldalán lehetőség van a zöldsávok 
díszítésére is. A nyírgyulaji emberek nemcsak a 
kertjüket gondozzák, de fontosnak tartják a portájuk 
előtti terület rendben tartását is. Évelő és egynyári 
virágok vamint virágos bokrok és fak is díszitik a telkük 
előtti területet, amelyet gondosan ápolnak. 
A nyílt csapadékgyűjtő csatornák környezetét is 
gondozzák. 
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AJÁNLÁSOK- BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK  
ÉS A BEÉKELŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI, ÜZEMI TERÜLETEK 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 
Általános ajánlások: 
 
Meg kell ismerni és be kell tartani a település területét érintő Tájvédelmi Körzetre, Érzékeny Természeti Területekre, 
Magas Természeti Értékű Területekere, Natura 2000 területekre, Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó 
kezelési terveket, ajánlásokat, továbbá a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatkozó 
szakmai előírásokat. A mocsár, nádas, sziklás terület természetközeli területnek minősül, az erre vonatkozó 253/1997. 
Korm. rendelet 30/A § (2) bekezdés értelmében természetközeli területeken épületet nem lehet elhelyezni. 
Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, a növény-, és állatvilág indokolt 
védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére.  
 
Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési 
koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, 
a területen jellemző természetes anyagú fedési móddal. Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg 
faanyagú megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel. 
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Nyírgyulaj jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, gyümölcsösként 
hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások érvényesek: 
 
A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek 
védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, 
a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti alatti vizek 
szennyeződéséhez vezethet.  
 
 Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a 

talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag tartalmának növelését, a talajélet védelmét 
célozzák meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények 
alapján elmondható, hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. 

 A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó hagyományos 
művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők előnyben. A mezőgazdasági szennyező források 
mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához.  

 A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet 
megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni.  

 Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni. 
 Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését. 
 A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, 

kopár területek felszámolása és a művelésbe való bevonásuk.  
 Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bálványfa kiszorítják a természetes 

vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb meg kell 
állítani, állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló eszözökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.). 

 Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott állattartó telepek felújítása és 
üzembe helyezése. 
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Telepítés 

Nyírgyulaj  külterületén, az Ófehértó felé vezető úton, a Rákóczi út 

végén, a Kerekhalmi úton és a Bátori úton találhatók mezőgazdasági 

üzemi területek,  dohányszárító telep, juhhodályok, termény 

felvásárló telep, terménytároló silók. 

 

Ajánlás: 

Telephelyen belüli épületek egységes tetőkialakítású épületek 
készüljenek. A főépület tetőgerinc iránya lehetőség szerint kövesse 
a környező telepítésre jellemző irányú elhelyezést. 

Hasonló tetőformák alkalmazásakor egységes, nyugodt összkép jön 
létre. Eltérő hajlásszögű vagy kialakítású tetők alkalmazása 
megzavarja a látványt. 

Tetőhajlásszög  

 

Tetőforma 

 

Tanyák, majorok építésére vonatkozó ajánlások: 

 > Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést 
megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési 
koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, egyszerű 
építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen 
jellemző természetes anyagú fedési móddal.  

 > Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú 
megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, 
illetve fa betétmezőkkel. 
Minden telephelyen szükség van iroda épületrészre, fizikai 
dolgozókat kiszolgáló szociális helyiségekre, melyek a telephely az 
épületek arculatformálásánál kedvezőbb, igényesebb kialakítással 
készülhetnek. Előbbiek miatt ezek a funkciók kívánkoznak a 
tömbösített, vagy pavilonosan megfogalmazott épületállományunk 
utcafronti településképet is érintő részére. Az iroda-szociális 
épületrész akár teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű műhely 
épületszárnyat. A több kisebb épület rendezett egysége 
harmonikusabb, kellemesebb képet mutat, mint az egy nagy, túl 
hosszú, vagy túl nagy épület. Az egyes épületek, melléképületek 
egymáshoz való illesztése nem javasolt. 
 
 

Ajánlás: 

A településrészen a meglévőkhöz hasonló tetőhajlásszögű, 
magastetős új épületek tervezése javasolt. A 35-45° közötti 
hajlásszög illeszkedik a településrész képébe. 

Jelentősen eltérő hajlásszög alkalmazásakor az utcakép, ill. a 
telephely képe nem egységes. Magastetős épületek közé kevéssé 
illik az alacsony hajlásszögű, vagy lapostető. Ugyanez fordítva is 
igaz. 
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épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása  
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Ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink 
tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden területén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez 
képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük az 
elkövetkezendő nemzedék számára. Legfontosabb hogy megtaláljuk az épület funkcióját, amely lehet az eredeti funkció 
pl lakóház, vagy próbáljuk  valamilyen közösségi épületként hasznosítani, hogy unokáink is  is láthassák azokat, és 
tisztelettel emlékezzenek elődeinkre.  

-A településen található Duló-
ház igazán jól sikerült felújítás 
eredménye. A nyílászárók 
osztása, színe  a korábbi 
nyílászárók alapján készült.  Az 
ablakok körüli vakolat díszítés 
kiemeli a nyílászárókat. A 
kéményfejek kialakítása is 
archaikus. 
 
A falazott kerítés oszlopok 
színe és fallefedése, valamint a 
vízsintes deszkázat és annak 
felületképzése illeszkedik az 
épülethez. 
Az előkertben  és az oldal 
kertben gazdag növény állo- 
mány található.   

A felújított Pataki-ház szintén a gazdája gondosságát dícséri.  Szép részletei az épületnek a felújított faoszlopok,  a 
pallótokos ablakok a külső táblás árnyékolóval, a mellvédkorlát. Jó megoldás, hogy a  napkollektorok a tető hátsó 
traktusán kerültek elhelyezésre. A tornác szélén a piros  fazekakban elhelyezett dísznövények régmúlt időket idéznek. 
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A Bajcsy-Zsilinszky utcában található épület szép példája a felújításnak. Az épület feltehetően nem egészen így nézett 
ki, de az újragondolt felújítás,  a ragasztott régi téglából készült burkolatok és az egyszű vakolt felületek  harmonikus 
megjelenést adnak az épületnek. A tornác elé ültetett bukszus, a mellvéden elhelyezett cserepes dísznövények szintén 
gazdagítják az épület megjelenését. Szintén jó megoldás az épület hátsó részén  elhelyezett parabola-antenna is. 
 

Pasztel színezésű egyszerű 
kialakítású sátortetős lakó- 
épület cserépfedéssel, 
fanyílászárókkal. A kerítésen 
levő kőburkolat színe 
harmonizál a vakolat  színével. 
Jó megoldás a kerítés előtti 
coulé-kavics sáv, a kapu 
telekhatártól való visszahúzása 
és a kerítés előtt elhelyezett 
rönkfából készített pad is. 
Szintén jó megoldás a 
gázvezeték fallal azonos színűre 
való festése. Az előkert színes 
virágai és az ablakokban 
elhelyezett muskátlik 
gazdagítják az épület látványát.  
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A nyírgyulaji népi hagyomá- 
nyokat követő 
csonkakontyos nösszetett 
nyeregtetős épület, fehér 
vakolt felülettel és 
kőlábazattal. Az épület 
bejáratát az íves kialakítású 
fedett előtér emeli ki. A 
térburkolaton szintén kő 
virágvályuk találhatók, 
illeszkedve a lábazathoz. A 
homlokzatra  egyszerű, 
modern kültéri világítótest 
került felhelyezésre.  

Utcára merőleges gerincű lakóépület nyereg tetővel, cserépfedéssel, faburkolatú oromzattal. A beüvegezett íves 
tornácnyílások kiemelik az épület megjelenését.A bejárat elé kinyúlik az épület tetőszerkezete, amely faoszloppal került 
alátámasztásra. a mennyezete pedig faburkolattal készült. Jó megoldás az épület mellett  kialakított növénysáv is.  
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Az udvarok megjelenését gazdagítják a különböző kerti berendezések, a faszerkezetű pavilonok, kerekes kutak, 
fagyermekjátékok, kemencék, padok is. Fontos szempont, hogy azok igazodjanak a lakóépület stílusához színben 
anyaghasznátban és  formai elemekben. 
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JÓ PÉLDÁK – SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
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Tájékoztató tábla a Mária-útról és Nyírgyulaj történelméről, 

A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, küllemének is. Az utcaképet 
nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelületek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja 
elsősorban a figyelemfelkeltés, ezért sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével 
próbálják ezt elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is megtehetjük.  
 
A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az épület 
jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó 
helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.  
 
Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien 
kialakított, fafargott oszlopokon álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet. 

 

Irányító tábla a Nyírgyulaji közintézményekhez  

Nyírgyulajban a házszámok változatos képet mutatnak. Készülhetnek fából kőből, fémből, lehetnek egyediek és típus házszámtáblák. 
Az egyedi ötletek alapján megvalósított feliratok is díszítik az épületet. 
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 Az igényes, rendezett utcaképhez 
hozzátartozik az is, hogy hogyan 
jelennek meg a különböző feliratok, 
jelzések az épületek homlokzatán. A 
feliratok megtervezésekor 
törekedjünk a homlokzat színével 
harmonizáló betűszín választásra. A 
felirat stílusa, betűtípusa, sajátos 
kialakítása figyelemfelkeltő, magára 
vonzza a tekintetet.  
 
Az egyedi készítésű utcanévtáblák 
szintén emelik az adott utca képét. 
Nem javasoljuk a rikító, színben, 
anyagában és formájában nem 
odaillő táblák használatát. Ajánlott a 
természetes alapanyagokból készült, 
az épület homlokzatával harmonizáló 
táblák kihelyezése. 

Helyesen elhelyezett klíma kültéri egység és parabola  
antenna  az épület hátsó homlokzatán 

Intézmény feliratok, cégtáblák 

Biztonságos fából készült játszótéri játé- 
kok a Kerekhalmi játszótéren és a volt 
református iskola parkjában. A játékok 
alatt elemes gumi burkolat található.  
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