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A településkép védelméről szóló, 2016. évi 
LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakor-
lati megvalósulást segítő eszköze a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv.  
A kézikönyv nem kizárólag szakemberek-
nek készül. Elsősorban a települési döntés-
hozók és a lakosság tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok 
útvesztője helyett röviden, lényegre törően, 
és mindenki számára érthető módon mu-
tatja be egy közösség környezetalakítással 
kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meg-
határozza a település településképi jellem-
zőit, a településképi szempontból egymás-
tól jól elkülönülő településrészeket arculati 
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép 
minőségi formálására vonatkozó javasla-
tokat, valamint a településképhez illesz-
kedő építészeti elemeket, beépítési vázla-
tokat, egyúttal irányt mutat az építtetők-
nek. 
 
 
 

BEVEZETÉS 
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Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem lé-
tező, újonnan bevezetett szabályozási mű-
faj. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen 
befolyásolja a település életét, ezért készí-
tésébe bevonásra kerültek a helyi civil szer-
vezetek, lokálpatrióták, a helyi lakosság, 
hogy érdemi módon szólhassanak bele la-
kóhelyük arculatának alakításába. 
Egy település arculata, sajátos értékeinek 
megőrzése, egységes képének megóvása- 
vagy megteremtése, az otthonosság érzé-
sén túl, a helyi közösségek összetartó ere-
jét is növeli. 
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Hajdúsámson Hajdú-Bihar megye észak-
keleti részén, Debrecen város közvetlen 
vonzáskörzetében, a Debrecent Mátészal-
kával összekötő 471. számú főút, illetőleg 
az azonos irányba futó vasútvonal mentén, 
a megyeszékhelytől mindössze 9 km-re 
fekszik. A város mind közúton, mind vas-
úton könnyen megközelíthető, de a kör-
nyező települések többsége is 15-20 per-
cen belül elérhető. A város számára igazi 
előnyhelyzetet Debrecen közvetlen közel-
sége és a megyeszékhellyel kiépült, ma is 
sok szálon bővülő funkcionális kapcsolat-
rendszer biztosít. Hajdúsámson termé-
szetföldrajzi szempontból a Dél-Nyírség 
kistáj, egyben a Ligetalja természeti táj és 
településegyüttes része. Területe Hajdú-
Bihar megye legváltozatosabb felszínű kis-
táján fekszik, amely 100-162 m közötti 
tengerszint feletti magasságú, szélhordta, 
homokkal fedett hordalékkúp-síkság. A ho-
mokból felépülő buckák között 
mélyfekvésű, egykor mocsaras laposok he-
lyezkedtek el. 
 
 

HAJDÚSÁMSON  
BEMUTATÁSA 
Általános településkép, tele-
püléskarakter 
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  Éghajlatilag Hajdúsámson területe a méréskelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati 
öv határán fekszik. A mérsékelten száraz, sőt az északnyugati településrészeken száraz 
éghajlat jelentős vízhiánnyal párosul Hajdúsámson területén, ahol az évi napsütéses órák 
száma 2000-re tehető. Az évi középhőmérséklet 9,6-9,8 oC, az évi csapadékösszeg 560-
590 mm, a vegetációs időszakban 350-360 mm eső valószínű. Hajdúsámson és kör-
nyéke vízfolyások és állóvizek tekintetében meglehetősen szegény vidék.  

Sámson a mai Hajdú-Bihar megye legkorábbi településeinek egyike. Korai történetére 
vonatkozó írott adat 1213-ból való, amikor a Váradi Regestrumnak nevezett tüzespróba-
ítéletgyűjtemény egyik 1213. évi esetében eljáró poroszlót, Mátét, mint ebben a faluban 
lakó személyt említi. Sámson az Árpád-korban – és később is- Bihar vármegyéhez és a 
bihari, majd a váradi püspökséghez tartozott. Az 1291-94 közötti püspöki, majd az 1332-
37-es pápai tizedjegyzékekben is szerepel, mint közepes népességű falu, Tursámson, a 
már említett 1310. évi egyezség szerint Diószegi Miklós és fiainak a részbirtoka, a XIV. 
század előtt pedig a Dorogi alág közös birtoka volt. A településbirtoklástörténetében fon-
tos állomás, hogy valamikor 1311 körül felerészben Debreceni Rophoin bán birtoka lesz, 
aki 1318-ban ezt adja a Szűz Máriának szentelt templommal együtt feleségének. Bihar 
vármegye 1552. évi adóösszeírásában Sámson földesurai összesen mintegy 57 adókö-
teles portával rendelkeztek. Debrecen városa 1701-ben összeírta birtokait, amely szerint 
Sámsonban 95 telket jegyeztek föl, ebből 53 volt Debrecené. Az 1715-ös és az 1720-as 
országos összeírások alapján arra lehet következtetni, hogy Sámson már jelentős népes-
ségszámú település volt, lakossága ebben az időben nagyobb, mint pl. Mikepércsé, Föl-
desé, Egyeké, Nádudvaré, Püspökladányé, Téglásé, Dorogé, Hadházé, vagy éppen Vá-
mospércsé. A XVIII. század során Sámson egy jellegzetes jobbágyfaluvá vált, s majd csak 
a jobbágyfelszabadítást követően, valamikor a XIX. század második felétől kezdtek meg-
mutatkozni a polgári fejlődés jegyei. A mindvégig agrárjellegű Hajdúsámson iparosodása 
a XIX. század közepén kezdődött el, a legfontosabb ágazatok a malom- és szeszipar, a 
későbbiekben a vas- és a kézműipar voltak.  

Hajdúsámson rendkívül gazdag és változatos névtörténetének néhány jellemző állomá-
sát jelentik az alábbi névelőfordulások: Tursamsuna (1213), Tursamson (1312,1347), 
Sámson (1785), Hajdú-Sámson (1898),  Hajdusámson (1902),  Hajdúsámson (1962-).  
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Hajdúsámson különleges természeti értéke 
a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét alkotó, 
a pusztagyepekkel, nedves homoki rétekkel 
tarkított martinkai legelő és a hozzá kapcso-
lódó tölgyes, amely a település külterületén 
található. Hajdúsámson igen jelentős, mint-
egy 82 ha természetvédelmi területtel ren-
delkezik. A változatos táj gazdag állat- és 
növényvilággal rendelkezik, melyek között 
számos védett fajt találunk. Legértékesebb 
tagja a fokozottan védett, és ma már csak a 
nyírségi homokon élő magyar kökörcsin. A 
hajdúsámsoni határ a Nyírségi flórajárás ré-
sze. Jellegzetesebb potenciális erdőtársulá-
sai a tölgy-kőris-szil liget erdök, a pusztai 
tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. Je-
lentős felületeket borítanak a homok-
puszta-gyepek és a homokpuszta-rétek. Az 
erdőgazdasági területeken fiatal- és közép-
korú, elsődlegesen keménylombos, kisebb 
részben lágylombos és fenyőerdők találha-
tók. Figyelemre méltó a sajátos termőhe-
lyek gazdag élővilága. 

ÖRÖKSÉGÜNK 
A településképi szempontból 
meghatározó építészeti, mű-
emléki, táji és természeti érté-
kek, településképi jellemzők. 
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  A város központjában, az áthaladó főút mel-
lett található az olimpiai emléktölgy, közvet-
lenül az újonnan épült általános iskola épü-
lete előtti világháborús emlékmű mögött. A 
kocsányos tölgyet Harangi Imre ökölvívó, az 
1936-os berlini olimpia bajnoka ültette. Aki, 
mint minden győztes, aranyérme mellé egy 
kocsányostölgy-csemetét is kapott, ame-
lyet lakóhelye főterén ültetett el, méghozzá 
saját kezűleg. 

Hajdúsámson a Hajdúsági Tájvédelmi Kör-
zeten kívül több más természeti látnivalóval 
is rendelkezik. a központban. A Kossuth ut-
cán található a műemlék barokk stílusú re-
formátus templom, amely a XVIII. század 
elején épült. Kertjében 2001-ben emléktáb-
lát állítottak Tóth Bálint lelkésznek, aki fél 
évszázadig 1841-től 1890-ig szolgált a köz-
ségben. Az általa írt Adatok a sámsoni refor-
mátus egyház történetéhez (1880) című 
községtörténeti összefoglalás igen értékes 
helytörténeti forrásmunka.  

. 
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  Egyedülálló látnivaló az öntöttvas kályhagyűjtemény, melyet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 
Közművelődési és Muzeális Intézmény kiállítótermében tekinthetünk meg. Mintegy 180 db 
kályha, 150 szenes vasaló, 80 vasmozsár, kisplasztikák és függőlámpák láthatók a kiállításon. 
A gyűjtemény külön érdekessége, hogy a történelmi Magyarország egész területét átfogja, hi-
szen a legkülönbözőbb egykori vasgyárak termékei, úgymint Dolha, Anina, Munkács-
Frigyesfalva, Kalán, Ruszkabánya, Hisnyóvíz, Bólyai Kemence, Debreceni Patkógyár. A gyűjte-
mény legrégebbi darabjai az 1700-as évek végéről származnak. 

 

 

 

A központban, a Szabadság téren több köztéri szobor is található. A legrégebbi a Világháborús 
Emlékmű, melynek szoborcsoportja Némethy László alkotása. Az emlékmű eredetileg az I. vi-
lágháború 273 hajdúsámsoni áldozatának állított emléket, de 1998-ban márványtáblára vésve 
felkerült rá a II. világháború áldozatainak, 122 elesett sámsoni katonának és 188 elhurcolt zsidó 
lakosnak névsora is. Az emlékműnél minden év áprilisában megemlékezést tartanak. 

 

 

http://hajdusamson.hu/wp-content/uploads/2016/02/Bardi-J%C3%A1nos-%C3%B6nt%C3%B6ttvas-k%C3%A1lyh%C3%A1i-3.jpg
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  A legújabb köztéri alkotás a Trianoni Emlékmű, melyet az esemény 90. évfordulójára 
2010-ben állíttatott az önkormányzat.  

A Petőfi fája című alkotás E. LakatosAranka szobrászművész műve. A szobrot 1998-
ban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére 
állítatta az önkormányzat a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány és helyi vállal-
kozók támogatásával. 

2002-ben avatták fel 1956 emlékművét, melyet az 56-os Vitézi Rend ajánlott fel a 
településnek. 
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  Hajdúsámson város Örökségvédelmi vizsgálata (Forrás: Településrendezési terv vizsgálati munkarész. 2017. Cívisterv Bt.) 
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ELTÉRŐ  
KARAKTERŰ  
TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Eltérő karakterű településrészek 
lehatárolása, a településkép, arcu-
lati jellemzők és településkarakter 
bemutatásával. 
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Hajdúsámson településképi jellemzőit tekintve, 
sajátos adottságú, illetve helyzetben lévő telepü-
lés. A Debrecen közelében elhelyezkedő kisváros 
egy korábbi kis településből fejlődött, gyors tem-
póban kertvárossá. Igazgatási területe magában 
foglalja a két egykori zártkertből átminősített lakó-
területet, Sámsonkertet és martinkát is. 
Településképének sajátossága, a megyeszékhely 
Debrecen közelségéből adódó nagyarányú lakás-
építés.  
A Debrecen felöli városrészek így modernebb, 
kertvárosias, meghatározó többségében 
családiházas lakóterületek. A település Debrecen-
től távolabbi (keleti) része jellemzően még ma is 
falusias arculatot mutat.  
Másik sajátossága Hajdúsámson településképé-
nek, hogy a kertvárosi -- kisvárosi lakossági elvárá-
soknak megfelelő intézmények (iskola, óvoda) ke-
rültek elhelyezésre, és elvárás egy igényes telepü-
lésközpont kialakítása is, ott, ahol a történeti jel-
legzetességek jelentős része a nagyarány átépíté-
sek révén lassan megszűnik.  
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  Az eltérő sajátosságú településrészek között, 
a fenti sajátosságok miatt, fontos szerepe 
van a belvárosnak, és annak a „Történetei te-
lepülésrésznek”, ahol a történeti értéket kép-
viselő településképi jellegzetességek meg-
tartása is fontos része a településképi kon-
cepciónak. 

Hajdúsámson különleges természeti értéke a 
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét alkotó, a 
pusztagyepekkel, nedves homoki rétekkel 
tarkított martinkai legelő és a hozzá kapcso-
lódó tölgyes, amely a település külterületén 
található. Hajdúsámson igen jelentős, mint-
egy 82 ha természetvédelmi területtel ren-
delkezik. A változatos táj gazdag állat- és nö-
vényvilággal rendelkezik, melyek között szá-
mos védett fajt találunk. Legértékesebb tagja 
a fokozottan védett, és ma már csak a nyír-
ségi homokon élő magyar kökörcsin. A 
hajdúsámsoni határ a Nyírségi flórajárás ré-
sze. Jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai 
a tölgy-kőris-szil liget erdők, a pusztai töl-
gyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. Jelen-
tős felületeket borítanak a homokpuszta-
gyepek és a homokpuszta-rétek. Az erdőgaz-
dasági területeken fiatal- és középkorú, el-
sődlegesen keménylombos, kisebb részben 
lágylombos és fenyőerdők találhatók. Figye-
lemre méltó a sajátos termőhelyek gazdag 
élővilága. 

 
 
 



 
 

Eltérő karakterű településrészek |21 

  

A történeti településrész utcaszerkezetét a szabálytalanabb vonalvezetés, az időnként 
szélesedő- keskenyedő szélesség, szabálytalanabb formájú teresedések jellemzik. 
A belváros településképének meghatározó része, a Szabadság tér- Rákóczi utca és Kos-
suth utca városközponthoz csatlakozó részének beépítése.  
 
Az itt elhelyezkedő közintézmények, üzletek szolgáltatások épületei utcavonalon állnak, 
előkert nélkül. Az épületek zársorúan csatlakoznak, illetve kisebb közökkel követik egy-
mást. Az utcával párhuzamos tetőgerincű, földszintes és földszint+ 1 emeletes épületek 
sora egyértelműen kisvárosias képet mutat.  
 
 
 

1./ BELVÁROS 
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Sokat javított a korábban kaotikus település-
képen, hogy az új épületek, és a régi épületek 
homlokzatfelújítása során egységes elvet kö-
vetve, téglaburkolat került az épületekre. Ezt 
az elvet javasolt a továbbiakban is követni. 
Meghatározza a belváros képét a jelentős 
gépjármű forgalom is, amely a 471 főút elke-
rülő szakaszának elkészülte után várhatóan 
jelentősen lecsökken, új lehetőségeket te-
remtve a közterületek használatára, formálá-
sára is. A városközpont sajátossága, hogy az 
egész település ellátó általános iskola és 
óvoda jól megtervezett és impozáns komple-
xumai is itt helyezkednek el. (Utóbbi óvoda 
épület együttese a belváros és a történeti te-
lepülésrész határán.) 
 
 



 
 

Eltérő karakterű településrészek |25 

  



 
 
26 | Eltérő karakterű településrészek 

  A belváros keleti részét a Rákóczi utat kí-
sérő beépítés képezi. Itt az épületek föld-
szintesek, az utcavonalon állnak. Részben 
zártsorúan épültek, helyenként közökkel. 
Utcavonallal párhuzamos nyeregtető léte-
sítése az elvárás, hiszen így alakulhat ki, 
az elvárt kisvárosias utcakép. 
Az utcaszakasz déli oldalát mutatják a fel-
vételek. Az északi oldal jelentős mértékű 
átépítésre szorul, itt az utca szélesítését is 
előírja a szabályozási terv. 
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Az eltérő sajátosságú településrészek lehatárolásakor, külön karakterű területként ke-
rültek lehatárolásra Hajdúsámson azon részei, ahol az egykor még általánosan jellemző, 
sajátos beépítés mód megtalálható.  
Ez a sajátos beépítési mód azt jelentette, hogy a lakóépület mellett egy tároló épület vagy 
nyári konyha is kiépítésre került az utcavonalra, illetve sokszor a lakóépület 1-3 méter 
közötti kis előkerttel lett elhelyezve és csak egy melléképület került az utcavonalra.  Az 
épületek vagy utcavonalra merőleges tetőgerinccel készültek. A módosabb gazdaházak, 
iparos házak, közösségi funkciót ellátó épületek utcavonalra épültek ki, utcával párhuza-
mos nyeregtetővel.  
 
A megyeszékhely közelében jelentkező nagyszabású építések következtében, sajnos 
egyre több helyi hagyományokat őrző épület került elbontásra. Emiatt is fontos, a meg-
maradt értékes régi épületek megőrzése, helyreállítása. Emiatt is fontos, hogy azok az 
utcák, ahol még megtalálhatóak ezek az épületek, úgy legyenek szabályozva, hogy a sa-
játos beépítés megmaradhasson, vagy új építések esetén, lehetőség legyen az 
épületelhelyezés ilyen módját is választani. 
 
 

2./ TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 
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A Kossuth utca még megmaradt épületei és történeti beépítésű utcaképének részletei. 
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A Kossuth utca még megmaradt épületei és történeti beépítésű utcaképének részletei. 
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Árpád utca jellegzetes, helyi védelemre is érdemes épületei 
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  Árpád utca jellegzetes, helyi védelemre is érdemes épületei 
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  Dózsa György út – Az új és történeti elhelyezkedésű épületek által alkotott utcakép. 
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Az eltérő sajátosságú településrészek lehatárolásakor, külön karakterű területként ke-
rültek lehatárolásra Hajdúsámson belterületének azon részei, ahol kertvárosias lakókör-
nyezet alakult ki.  
A város keleti és vasúton túli, északi része az, ami még ma is nagyobb részt falusias ut-
cakép jellemez. 
 
A kertvárosias lakóterületen, néhány kivételtől eltekintve, csak földszintes, magastetős 
épületek helyezkednek el. A beépítés oldalhatáron álló, előkertes. 
Az újabb építésű utcákban többnyire utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, oromfalas 
családiházak épültek. 
Az épületek egységesen sárgásvörös, esetenként szürke vagy barna cserépfedéssel ké-
szülte. Gyakori a tetőtér beépítése is, ilyenkor az oromfalban ablakok, vagy erkély készült. 
Ebből adódóan, az épületek magassági értelemben, nagyobbak, mint a falusias jellegű 
lakóterületeken, ahol a tetőtér általában nem beépített, de az oromfalban erkély hagyo-
mányosan nem készült, sőt zavarná a falusias utcaképet. A kertvárosias beépítésű terü-
leteken azonban ez általános építészeti megoldásnak számít. 
 
A kerítések csak a forgalmas utcák mentén készültek tömör kerítés mezőkkel, védve a 
lakókertet az utca zajától. A csendesebb belső utcákban készülnek ugyan tömör- épített 
kerítések, de ezek időnként áttört mezőkkel oldják a tömörséget. Itt az előkertek és az 
épületek előtti közterület sok esetben, kertészeti értelemben egységet is képez, hangu-
latosabbá téve az utcaképet. 
 
 

3./ ÁLTALÁNOS LAKÓTERÜLET 
a./ kertvárosias beépítésű területek 
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Radnóti utca – kertvárosias beépítésű, rendezett utcakép 
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Radnóti utca  
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Hadházi út kertvárosias beépítésű utcakép. Garai utcai új kertvárosi lakóépületek 
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 A Debrecen irányából bevezető Petőfi út - kertvárosias beépítésű utcakép 
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Az eltérő sajátosságú településrészek lehatárolásakor, külön karakterű területként 
kerültek lehatárolásra Hajdúsámson a falusias léptékű, falusias településképi jellem-
zőket mutató területek. 
 
A területeken az épületek tetőtere általában nem került beépítésre, emiatt az épüle-
tek magassága is, megközelítően egy méterrel kisebb.  
Bár az utcaképet az utcára merőleges tetőgerincű épületek többsége jellemzi, de tel-
jes kontyolású, vagy részleges kontyolású tetők, és sátortetős, manzárd tetős épüle-
tek, épületek is színesítik az utcaképet.  
 
 

3./ ÁLTALÁNOS LAKÓTERÜLET 
b./ falusias beépítésű területek 
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Bezerédi utca, Kölcsey utca – példa a falusias beépítésű településképre 
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Vörösmarty utca, Vámospércsi út – példa a falusias beépítésű településképre 
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Az eltérő sajátosságú településrészek lehatárolásakor, külön karakterű területként jelen-
nek meg Sámsonkert és Martinka, egykori jelentős kiterjedésű zártkertjei, melyeket a ha-
tályos településrendezési terv lakóterületté minősített át. 
 
 

4./ ZÁRTKERTBŐL KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK 
SÁMSONKERT, MARTINKA 
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A hatályos településrendezési terv a zártkertekből kialakuló (kialakult) lakóterületeknek, 
mint területileg különálló településrészeknek, külön lehatárolta a településrész központ 
számára szolgáló területet.  
 
E területeken eltérő szabályokat állapított meg, ami a településképben is jelentkezik. 
Eltérően a településrész többi területétől, itt a földszintes épületek mellett, a fsz+1 eme-
letes épület is elhelyezhető és nagyobb a megengedett legnagyobb beépítettség is. 
Előkertes beépítés az általános, de a közösségi épületek estében az épületek utcavonalra 
történő kihelyezése is megengedhető lenne. A Hész előírásai ezt egyelőre nem tartal-
mazzák. 
 
 
 

4./ ZÁRTKERTBŐL KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK 
a/ településrész központok 
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A zártkertekből kialakult (kialakuló) lakóterületeknél is kijelölte (megkülönböztette) a 
hatályos településrendezési terv, a kertvárosias és a falusias használatú területeket. Az 
a szabályozási előírás, hogy a kertvárosias lakóterületeken legfeljebb 4 lakásos, a falu-
sias lakóövezetekben legfeljebb 2 lakásos épületek helyezhetők el, eltérő településkép 
kialakulását is eredményezik, a zárkert lakóterületté alakulása során. 
A kertvárosias lakóövezetekben, melyek az országos utakhoz közelebb helyezkednek el 
(Debrecen megközelítése szempontjából ezek kedvezőbb helyzetben lévő területek) a 
telkenként elhelyezhető 4 lakás, a sorházas beépítés elterjedését eredményezte. 
Ezzel a folyamattal a jövőben is számolni kell, ami természetesen a falusias lakóterüle-
tekhez képest eltérő településképet eredményez. 

4./ ZÁRTKERTBŐL KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK 
b/ kertvárosias lakóterületek 
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A zártkertekből kialakuló lakóterületek, településképi szempontból eltérő harmadik típu-
sába, a falusias településképet mutató területek tartoznak. 
 
E területeken, a hatályos építési előírások legfeljebb 2 lakás elhelyezését teszik lehetővé, 
telkenként. A településrészek központjától távolabb eső területeken, (falusias lakóöve-
zetbe tartozó területeken) földszintes családiházas beépítés alakul ki, de még megtalál-
hatóak a korábbi zártkerti ingatlanok is. 
 

4./ ZÁRTKERTBŐL KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK 
c/ falusias lakóterületek 
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Hajdúsámson természetföldrajzi szem-
pontból a Dél-Nyírség kistáj, egyben a Li-
getalja természeti táj és település együttes 
része. Területe Hajdú-Bihar megye legvál-
tozatosabb felszínű kistáján fekszik, amely 
100-162 m közötti tengerszint feletti ma-
gasságú, szélhordta, homokkal fedett hor-
dalékkúp-síkság. A homokból felépülő buc-
kák között mélyfekvésű, egykor mocsaras 
laposok helyezkedtek el. 

Hajdúsámson különleges természeti ér-
téke a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét 
alkotó, a pusztagyepekkel, nedves homoki 
rétekkel tarkított martinkai legelő és a 
hozzá kapcsolódó tölgyes, amely a telepü-
lés külterületén található. Hajdúsámson 
igen jelentős, mintegy 82 ha természetvé-
delmi területtel rendelkezik. A változatos 
táj gazdag állat- és növényvilággal rendel-
kezik, melyek között számos védett fajt ta-
lálunk 

 
 

 
 

5./ BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETEK 
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ELŐKERTEK VIZSGÁLATA: 
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 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
A településkép minőségi formálására vonatkozó 
ajánlások 

 

5 

Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvása- 
vagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is 
növeli. 

E fejezetben a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások találhatók. A szép 
fogalma ugyan relatív, mégis meghatározható a közösség által általánosan elfogadott 
esztétikai szint, ami a települési környezet általánosan elfogadott, jellemző értékeihez 
való igazodást tekinti mércének. 

Ha külföldön járunk, és szívünkhöz közelinek érzünk egy települést, a maga egységes 
megjelenésével, hangulatával, hiába építünk az ott látottal azonos (pl. mediterrán vagy 
alpesi) házat a saját településünkön, nem éled fel az ott tapasztalt otthonosság érzése. 
Ezt úgy érhetjük el, ha saját települési környezetünk értékeihez, hagyományaihoz illesz-
kedő házat- otthont építünk. 

A település egyes (általában történeti) részei rendelkeznek ezekkel az értékekkel, de ha 
nincsenek ilyenek, nekünk (a közösségnek) kell azokat megteremteni.  
 
Az építészeti útmutató az egyes, jellegzetes településrészek arculatához való illeszke-
désben kíván segítségül szolgálni, bemutatva a településképbe illeszkedő sajátosságo-
kat, és azokat is, melyek a környezettől való bántó eltérést jelentenek és ezért nem aján-
lottak. 
 



 
 
56 | Építészeti útmutató 

    1. BELVÁROS 
/ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 
Hajdúsámson belvárosában az épületek jellemzően 
az utcavonalra épültek ki, zártsorú beépítéssel, vagy 
hézagosan zártsorú beépítéssel. (Utóbbi beépítési 
mód esetében az épületek között megszakítások 
alakulnak ki, de a zártsorúsítás lehetősége megma-
rad.)  
 
Az utcavonaltól hátrébb húzott épület megzavarja 
azutcakép harmóniáját. Az utcára merőleges épü-
letszárnyak esetében is javasolt elkerülni, a „mere-
dező’’ tűzfalak látványát, melyek a belső udvarokra 
néznének. 
A bemutatott beépítési javaslat, a jelenleg hatályos 
szabályozási terv szerint elvárt beépítést szemlél-
teti. 
 
A belváros országos főút menti részén, település-
képi szempontból egyértelműen ajánlott az épüle-
tek zártsorúsítása, míg a belváros déli, jelenleg 
családiházas tömbjeiben, ez csak lehetőség. 
 
 
  



 
 

Építészeti útmutató |57 

  MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 

Hajdúsámson belvárosában földszint+ 1 emeletes, és 
földszintes épületek vegyesen találhatóak, de a föld-
szintes épületek is nagyobb utcai léptéket képviselnek, 
tekintettel arra, hogy vagy régi- nagy belmagasságú 
közösségi épületekről van szó, vagy tetőtérbeépítést 
alakítottak ki.  
Az elvárt zártsorú, „hézagosan’’ zártsorú beépítésből 
következően, az épületeket az utcavonallal párhuza-
mos tetőgerincű nyeregtetővel ajánlott kialakítani. 
A földszintes és földszint+ 1 emeletes épületek egy-
más mellettiségéből adódó zavaró hatás elkerülése 
érdekében, az épületek tömegformálásakor javasolt 
az a földszintes épületeket tetőtérbeépítéssel, pár-
kánnyal, oromfallal magasítani. Javasolt továbbá az 
emeletes épület tömegét, amennyiben földszintes 
épülethez csatlakozik, átmenetet biztosítva, mozgal-
masabbá tenni. 
 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 
épület idegen a hagyományos településképben. Az al-
pesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető 
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 
45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 

Hajdúsámson településképében a natúr, sár-
gásvörös cserépfedés van túlsúlyban, színesíti 
a településképet a helyenként megjelenő barna 
és szürke színű tetőfedés. A szürke palatetős 
épületekhez tartozó melléképületek esetében, 
sokszor szürke hullámpala fedést alkalmaztak, 
de ezek használatát javasolt a jövőben elke-
rülni. A hagyományos azbeszt adalékú palafe-
dés alkalmazása már egyébként sem megen-
gedett, a természetes pala pedig drágább tető-
fedő anyag. Néhány újabb keletű 
épületfelújítás esetén cserép mintázatú fémle-
mez fedést alkalmaztak, ami abban az esetben 
még elfogadható megoldásnak számít, ha 
színe a cserépfedéssel azonos, és felülete nem 
fénylő. Lehetőség szerint azonban, javasolt a 
hagyományos cserépfedést alkalmazni. Az 
épületek homlokzatában a fehér, a sárga, 
drapp színek és ezek árnyalatai a meghatáro-
zóak, melyeket változatosabbá tesz a rózsa-
szín, és a halvány vörös/ téglavörös szín. Ez 
utóbbi színeket az oromfalak és homlokzatok 
díszítésénél is gyakran alkalmaznak. A hideg 
színek (kék, zöld) és főként az élénk színek va-
kolat színeként történő alkalmazása nem java-
solt, mert idegen a hagyományos utcaképtől. A 
szürkészöld szín azonban, a kerítések, kapuk 
esetében hagyományosnak számít. 

 Az utcaképben idegen hatást keltenek fehér- sárga- vörös árnyalattól eltérő színű 
homloktok, a cserép színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék színűek. 
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KERÍTÉSEK: 
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó 
eleme Hajdúsámson településképének is. A város-
központban, főként a főutak mentén kialakult, 
többnyire zártsorú beépítés esetén, egyértelműen 
a tömör, falazott kerítés építése ajánlott, az épü-
lettel szerves egységben. Itt a kerítések is maga-
sabbak, hiszen a közel 3 méter magasságú épített 
kerítés teszi „egésszé’’ a helyenként megszakadó 
zártsorú beépítést. Ha a kerítés mögötti udvar 
funkciója megkívánja a közterület felé való kapcso-
lódást, a nagyméretű kapunyílás, vagy a teljesen 
áttört kerítés is ajánlható. Ilyen esetben is lábazat-
tal, falazott oszlopokkal ajánlott a kerítést elkészí-
teni, igényes (pl. kovácsoltvas) kerítésmezőkkel. 
A belső utcákon, ahol kisebb léptékű épületek so-
rakoznak, ugyancsak ajánlott a zárt hatású, épü-
lettel összhangban megvalósított kerítés, de itt a 
kerítés mezők deszkából is készülhetnek. Fontos 
itt is a nagyobb kerítésmagasság, a kerítés mezők 
legalább 80 %-os tömörsége. 
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2./ TÖRTÉNETI 
TELEPÜLÉSRÉSZ 
/ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az 
épületek meghatározó többsége ténylegesen az oldal-
határon áll, csak kivételes esetekben helyezték az ol-
dalhatártól 1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. A törté-
neti településrészen az épületek egy része utcavona-
lon áll, vagy előtte csak kis (1,5 m, legfeljebb 3,0 m 
mélységű) előkertet alakítottak csak ki.  
A jogszabályi fogalom használat szerint a beépítés 
módja oldalhatáron álló, előkert nélküli, ugyanis az épí-
tési hely (a teleknek az a része, ahol épületet el lehet 
helyezni) az utcavonalhoz csatlakozik. A köznapi szó-
használat szerint az épületek elhelyezése előkert nél-
küli- illetve kismélységű előkertes beépítés. Az izgal-
mas és jellegzetes utcaképet az alábbi telekbeépítések 
változatossága adja: 
o Előkerttel elhelyezett lakóépület, a telek teljes 

hosszában egységes, áttört kerítésmezőkkel, tö-
mör kapuval. 

o Kis előkerttel elhelyezett lakóépület, gyakran utca-
vonalra kihelyezett tároló épülettel. 

o Utcavonalon álló lakóépület és utcavonalon elhe-
lyezett nyári konyha, vagy tároló épület. 
Az utcavonalon álló épületek és a tömör kerítés 
anyagában, színezésében, építészeti kialakításá-
ban egy egységet alkot. 

o Kis előkerttel elhelyezett lakóépület, jellegzetes 
kerítéssel. (Nagyobbrészt tömör kerítésmezők és 
kapu, az utca homlokzat ablakos része előtt áttört, 
általában kovácsoltvas kerítés mezőkkel. A keríté-
sek felújításakor zavaró megoldásnak számít, ha 
az utcai ablakok előtt is zárttá alakítják a kerítést.   

 
  



 
 

Építészeti útmutató |61 

  MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 
A történeti településrészen a földszintes épületek a 
meghatározóak. Ezenbelül, az utcai homlokzatma-
gasság, viszonylag tág határok (3,5- 5,0 méter) kö-
zött mozog, hiszen utcával párhuzamos tetőgerincű, 
kiemelt padlómagasságú- nagy belmagasságú- 
emelt párkányzatú polgárházak, utcára merőleges te-
tőgerincű- tornácos parasztházak és utcavonalon álló 
-- utcával párhuzamos tetőgerincű tároló épületek, 
nyári konyhák, vegyesen alkotják a jellegzetes utca-
képet. 
Az utcaképet vegyesen alkotják utcára merőleges te-
tőgerincű, oromfalas, utcára merőleges tetőgerincű- 
teljes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos te-
tőgerincű épületek. Ezek változatossága, és a helyen-
ként több azonos tetőformából adódó egyöntetűség 
adja az utcakép sajátos hangulatát.  

TETŐHAJLÁSSZÖG 
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 
épület idegen a hagyományos településképben. Az al-
pesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető 
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 
45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
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  KERÍTÉSEK: 
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó 
eleme Hajdúsámson településképének is. A na-
gyobb arányban előkertes épületek sorát, utca-
vonalon álló épületek szakítják meg helyenként. 
A kerítések általában tömör, épített jellegűek. A 
tömör, egymás után sorakozó táblákat, a kis elő-
kerttel elhelyezett lakóépületek ablakai előtti, át-
tört kerítés elemek szakítják meg. Az áttört kerí-
tés mezők gyakran míves, kovácsoltvas kivitel-
ben készülnek. A tömör kerítés mezők között, a 
kétszárnyú kapubejáró, és a gyalogos kapuk ké-
szültek. A gyalogos kapuk feletti díszített áthi-
daló is általánosnak számít. Statikai (merevítő) 
funkciója mellett, díszíti, kiemeli a bejáratot. 
Az utcakép jellegzetessége, a kerítés vonalába 
kiépített tároló épület, ami a lakóépülettel egy 
építészeti egységet képezve épült.   
 
OROMFALAK KIALAKÍTÁSA: 
Az utcaképet az utcával párhuzamos, és utcára 
merőleges tetőgerincű épületek keveredése, vál-
tozatos elhelyezése jellemzi.  
 
 

Az utcai oromfalban készített nagyméterű nyílás, erkély, ha a szomszédos épü-
letek nem oromfalas kialakításúak, zavaróan töri meg az utcaképet. 

Az utcai ablakok előtti kerítésmezők áttörtek, tömörré tételük zavaró hatású. 
Megfelelő megoldás az is, ha a kerítés teljes hosszában áttört. Jó megoldás 
az is, ha csak az utcai ablakok előtt áttört a kerítés, máshol pedig tömör. 

Különösen zavaró hatású, ha a kerítés lábazat, mezőkre való osztás nélkül 
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3./ ÁLTALÁNOS  
LAKÓTERÜLET  
a./ kertvárosias 
 /ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 
 
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az 
épületek az oldalhatáron állnak, vagy az oldalhatártól 
1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. A beépítés minden-
ütt előkertes.  
 
Ide tartoznak Hajdúsámson új beépítésű családiházas 
lakóterületei, és azok a régebben kialakult lakóterüle-
tek is, melyek már nem hordozzák a korábbi „történeti’’ 
beépítési jelleget, mert az utcavonalon álló melléképü-
letek az építési előírások alapján elbontásra kerültek, 
illetve az új épületek mind előkerttel lettek elhelyezve. 
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  MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 

A földszintes épületek a meghatározóak. Ezenbelül az 
utcai homlokzatmagasság, 4,0- 4,5 méter között mo-
zog. 
 
Az utcaképet vegyesen alkotják utcára merőleges te-
tőgerincű, oromfalas, utcára merőleges tetőgerincű- 
teljes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos te-
tőgerincű épületek, de az utcára merőleges tetőge-
rincű épületek többségben vannak. A több azonos te-
tőformából adódó egyöntetűség adja az utcakép sajá-
tos, kiegyensúlyozott hangulatát. A kertvárosias kör-
nyezetben jelen vannak, az összetettebb tetőformával 
készült épületek is, de fontos, hogy az utcaképben ha-
gyományos tetőformák kerüljenek alkalmazásra, fi-
gyelembe véve a szomszédos épületeket is. 

Emeletes épület csak elvétve fordul elő, kivéve a vá-
rosközpont szomszédságában elhelyezkedő Széche-
nyi utca központ felőli részét.  

A kertvárosias lakóterületeken a földszintes lakóházak 
építése ajánlott. 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 
épület idegen a hagyományos településképben. Az al-
pesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető 
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 
45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
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KERÍTÉSEK: 
A kertvárosias lakóterületek egyik jellegze-
tességei a szépen parkosított előkertek, az 
épületek előtti gondozott zöldterület, a 
szépen fásított és parkosított utca és a ker-
tek vizuális kapcsolata, ami méginkább nö-
veli az otthonosság érzését. 
A kerítések legyenek díszei az utcaképnek.  
 
Ne legyenek hivalkodóak, ne készüljenek 
extrém- szokatlan formákkal és vonalveze-
téssel. A kialakult magassággal készülje-
nek. A helyben hagyományos, igényes 
anyagok és színek- formák alkalmazása 
ajánlott. A túl hosszú, osztások és lábazat 
nélküli kerítés még akkor is zavaró hatású, 
ha egyébként igényes anyagok kerülnek 
felhasználásra. 
Ajánlott a falazott lábazatot és kerítés osz-
lopokat készíteni, vakoltan, vagy egyszerű 
tégla, kő burkolattal. A kerítésmezők ké-
szülhetnek deszkából, kovácsoltvasból. Ké-
szülhetnek tömör falazott kerítésmezők is, 
de legyen tagolásuk, és helyenként áttört 
kerítésmezők beiktatásával legyen változa-
tosabb. 
 
Az erős és élénk színek alkalmazása nem 
ajánlott.  
A tömör osztások nélküli fémlemez kerítés 
bántóan hat az utcaképben. 
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3./ ÁLTALÁNOS  
LAKÓTERÜLET  
b./ falusias 
 /ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 
 
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az 
épületek meghatározó többsége ténylegesen az oldal-
határon áll, csak kivételes esetekben helyezték az ol-
dalhatártól 1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. 
A beépítés mindenütt előkertes.  
 
Ide tartoznak Hajdúsámson új beépítésű családiházas 
lakóterületei, és azok a régebben kialakult lakóterüle-
tek is, melyek más nem hordozzák a korábbi „törté-
neti’’ beépítési jelleget, mert az utcavonalon álló mel-
léképületek az építési előírások alapján elbontásra ke-
rültek, illetve az új épületek mind előkerttel lettek el-
helyezve. 
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA: 

A földszintes épületek a meghatározóak. Ezenbelül, az 
utcai homlokzatmagasság, 4,0- 4,5 méter között mo-
zog. Az épületek tetőtere általában nem került beépí-
tésre, emiatt az épületek magassága is, megközelítően 
egy méterrel kisebb, mint a kertvárosias karakterű terü-
leteken. 

Bár az utcaképet az utcára merőleges tetőgerincű épü-
letek többsége jellemzi, de teljes kontyolású, vagy rész-
leges kontyolású tetők, és sátortetős, manzárd tetős 
épületek, épületek is színesítik az utcaképet.  
Az emeletes épület, zavaróan hat a földszintes épületek 
között. 
Az utcaképet vegyesen alkotják utcára merőleges tető-
gerincű, oromfalas, utcára merőleges tetőgerincű- tel-
jes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos tetőge-
rincű épületek. Ezek változatossága, és a helyenként 
több azonos tetőformából adódó egyöntetűség adja az 
utcakép sajátos hangulatát. 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős épü-
let idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- 
meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető ugyancsak 
idegen a település képétől. Ajánlott a 35- 45 fok közötti 
hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
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4./ ZÁRTKERTBŐL  
       KIALAKULT  
       LAKÓTERÜLETEK 
a./ településrész 
       központok 
 /ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 

A hatályos településrendezési terv a zártkertekből ki-
alakuló (kialakult) lakóterületeknek, mint területileg 
különálló településrészeknek, külön lehatárolta a tele-
pülésrész központ számára szolgáló területet. E terü-
leteken eltérő szabályokat állapított meg, ami a tele-
pülésképben is jelentkezik. 
Előkertes beépítés az általános, de a közösségi épüle-
tek estében az épületek utcavonalra történő kihelye-
zése is megengedhető lenne. A Hész előírásai ezt egy-
előre nem tartalmazzák. 
 
MAGASSÁG, TETŐFORMA: 

Eltérően a településrész többi területétől, itt a föld-
szintes épületek mellett, a fsz+1 emeletes épület is el-
helyezhető és nagyobb a megengedett legnagyobb 
beépítettség is. 
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4./ ZÁRTKERTBŐL  
       KIALAKULT  
       LAKÓTERÜLETEK 
b./ kertvárosias 
       lakóterületek  
 /ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 
 
A zártkertekből kialakult (kialakuló) lakóterületeknél is 
kijelölte (megkülönböztette) a hatályos településren-
dezési terv, a kertvárosias és a falusias használatú te-
rületeket. Az a szabályozási előírás, hogy a kertváros-
ias lakóterületeken legfeljebb 4 lakásos, a falusias la-
kóövezetekben legfeljebb 2 lakásos épületek helyez-
hetők el, eltérő településkép kialakulását is eredmé-
nyezik, a zárkert lakóterületté alakulása során. 
Az épületek telepítése oldalhatáron álló, előkertes. 
 
MAGASSÁG, TETŐFORMA: 

A lakóépületek földszintesek, magastetővel épültek. 
Általában kisebb építménymagasságúak, mint a köz-
ponti belterületen épült földszintes lakóházak. Az épü-
letek tetőterét általában nem építik be. Gyakori az egy 
telken elhelyezett 4 lakásos társasház, ami valójában 
sorházas telepítésként is értelmezhető.  
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4./ ZÁRTKERTBŐL  
       KIALAKULT  
       LAKÓTERÜLETEK 
c./ falusias 
       lakóterületek  
  /ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 

A zártkertekből kialakuló lakóterületek, településképi 
szempontból eltérő harmadik típusába, a falusias tele-
pülésképet mutató területek tartoznak. 
 
E területeken, a hatályos építési előírások legfeljebb 2 
lakás elhelyezését teszik lehetővé, telkenként.  
 
MAGASSÁG, TETŐFORMA: 

A településrészek központjától távolabb eső területe-
ken, (falusias lakóövezetbe tartozó területeken) föld-
szintes családiházas beépítés alakul ki, de még meg-
találhatóak a korábbi zártkerti ingatlanok is. Az épüle-
tek tetőformája változatos, hiszen előfordulnak az ut-
cára merőleges tetőgerincű, nyeregtetős épületek, de 
a sátortetős, és utcával párhuzamos tetőgerincűek is.  
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BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETEK 
/ajánlások/ 
 
 
Hajdúsámson természetföldrajzi szem-
pontból a Dél-Nyírség kistáj, egyben a Li-
getalja természeti táj és településegyüttes 
része.  
A tájképi értékekhez való igazodás érdeké-
ben az építmények megjelenésére vonat-
kozó ajánlások kerültek kidolgozásra: 

 Szabadon álló, vagy majorszerűen cso-
portosított, mezőgazdasági építmények 
helyezhetők el. Az épületek homlokzati 
képében a fehér, vagy (a tájban hagyo-
mányosan alkalmazott világos színű) 
homlokzati megjelenés az elvárás. Táj-
idegen színezés (pl. kék, élénkpiros, stb.), 
nem alkalmazható. Az épületeket magas 
tetővel kell kialakítani. 

 A látványvédelem (kilátás, rálátás) szem-
pontjait mind a tervezés, mind pedig a 
megvalósítás során kiemelten kell érvé-
nyesíteni. 

 



 
 
72 | Építészeti útmutató 

   Az építmények megengedett legnagyobb 
épületmagassága legfeljebb 8,0 méter 
lehet, mely alól kivételt képeznek a me-
zőgazdasági üzemi területeken létesülő 
technológiai építmények. Ezen építmé-
nyek esetében az épület falazata, tető-
zete nem készülhet tükröződő felülettel.  

 Tájképet zavaró építménynek számíta-
nak és nem helyezhetők el azok az épít-
mények, melyek a táj alapvetően hagyo-
mányos jellegével szemben erősen mo-
dern, ipari mezőgazdasági karaktert hor-
doznak, a hagyományos tájalkotó ele-
mektől, a tájból erőteljesen elütnek. 

 

 

 

Az egyszerű, nyeregtetős épületek illeszkednek a hagyományos alföldi táj képébe, míg a z 
eltérő hajlásszögű- összetett tetőfelületek (pl. mansard tető), a lapos tető, idegenül hatnak. 
A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az élénk színek alkalmazása, a 
hagyományos eltérő színű tetőfedő anyagok használata. 
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Az utcai kerítés az egyik fontos meghatá-
rozó eleme Hajdúsámson településképének 
is. A nagy arányban utcavonalon álló épüle-
tek sorát, kis (1,5- 2,0- es előkerttel elhelye-
zett lakóépületek szakítják meg helyenként. 
A kerítések általában áttört jellegűek.  
 
A kerítések hagyományosan 1,8 m 
mgassággal készülnek. Lábazattal és oszlo-
pokkal tagolva.  
A bemutatott utcaképen jól érzékelhető, 
hogy az egységesen megválasztott magas-
ságú, egymással harmonizáló színű és jel-
legű kerítések, egy egységes tömegű és 
épületekből álló utcaképet méginkább „ba-
rátságossá’’ teszhetnek. 
És látszik, az utca végén feltűnő eltérő ka-
rakterű kerítésen, hogy az bántóan törheti 
meg az egységes településképet. (Függetle-
nül attól, hogy az egyébként igényesen lett 
elkészítve.) 
 
 
 
 

KERÍTÉSEK 
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A történeti beépítésű (utcavonalon álló 
épületelhelyezés) esetén (egyre ritkábban) a 
tömör kerítésmezők is színesítik az utcaké-
pet. 
Amennyiben kis előkert van csak az épület 
előtt, akkor a tömör, egymás után sorakozó 
táblákat, a lakóépületek ablakai előtti, áttört 
kerítés elemekkel ajánlott megszakítani. Az 
áttört kerítés mezők gyakran míves, ková-
csoltvas kivitelben készülnek. A tömör kerí-
tés mezők között, a kétszárnyú kapubejáró, 
és a gyalogos kapuk is tömören készül ezek-
ben az esetekben. 
 
A forgalmasabb utak mentén, vagy a törté-
neti településrészen, gyakori a csak kismér-
tékben (20-30%-ban áttört) kerítésmezők 
alkalmazása is. 
 
Az alsó képen látható, igényesen elkészített 
kerítés, a történeti beépítés logikájával ké-
szült.  
 
A teljesen áttört, egyszerű kerítés egyik elő-
nye, az utcán közlekedők számára, hogy a 
szépen gondozott kertek „közkincsé’’ vál-
hatnak. 
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Az utcakép jellegzetessége, a kerítés vona-
lába kiépített góré, tároló épület, mely sok-
szor a díszes téglakerítéssel, épülettel egy 
építészeti egységet képezve épült.   
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  A településépben több helyen is hangsú-
lyosan jelennek meg a hátsó kertek. Egy-
részt a település felé közúton érkezve, ke-
leti és nyugati irányból, továbbá a Berettyó 
folyó felől déli irányból és a településtől 
északra lévő mezőgazdasági üzemek felé 
vezető útról. A hátsó kertek a belterületen 
közlekedve is több helyen feltárulnak. A 
kertek hagyományos használata, az ott el-
helyezkedő melléképületek, górék cserép 
fedésű, fehér falú, vagy deszka borítású 
épületei hozzá tartoznak a település han-
gulatához, szépségéhez. 
 
 

KERTEK 
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     A hátsó kertek a belterületen közlekedve is több helyen feltárulnak. A kertek ha-
gyományos használata, az ott elhelyezkedő melléképületek, górék cserép fedésű, 
fehér falú, vagy deszka borítású épületei hozzá tartoznak a település hangulatához, 
szépségéhez. 
 
A településkép fontos részét képezik a kertek, azok hagyományos művelése, a tá-
roló épületek, górék, és az időszakonként változó, tárolt takarmány is. 

 
 
 



 
 

Építészeti útmutató |81 

 
Hajdúsámsonon, a jellemzően földszintes beépítés miatt, az erkély építése nem jel-
lemző, ahol pedig ilyen épült (néhány kivételtől eltekintve) a településképtől idegen épí-
tészeti elemként jelenik meg. 
 
A tornácok az utcakép díszeiként jelennek ugyan meg, mégis kevés helyen számítanak 
hangsúlyos építészeti elemnek, a zárt (tömör) kerítések miatt. 
Az 1900-as évek elején oldal tornácokat, a polgárházak esetében gyakran beüvegezték. 
Általában négyzetes oszlopokkal készültek, fejezetüket ritkábban díszítették. 
 
A mai épületek esetében, inkább fedett teraszokat építenek, melyekre szép példák is ta-
lálhatók a településen. 
 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
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A különböző korokban épület házak, eltérő belmagasságúak, így a nyílászárók arányai is 
másak. A nagyobb belmagasságú épületek estében nyújtott arányú ablakok készültek, 
több vízszintes osztással. Az új épületek esetében előszeretettel alkalmaznak nagyobb 
felületű, szélesebb ablakokat, kevesebb osztással. A nagyobb felületű nyílászárok alkal-
mazásához a jobb hőszigetelésű mutatók is hozzájárulnak. Fontos elv, hogy régi épületek 
felújításakor, átalakításakor, lehetőség szerint ne változtassuk meg az ablakok arányát 
és osztásrendjét.  
Ha az új épület történeti értékű utcakép része lesz, lehetőség szerint hagyományos 
arányrendszerű nyílászárók készüljenek. A nyílászárók arányán sokszor az alkalmazott 
osztásrendszer is javítani tud. A műanyag nyílászárók alkalmazása a fa nyílászárók mel-
lett, ma már elterjedt alternatíva. Fontos azonban a hagyományos színek alkalmazása. 
 

AJTÓK, ABLAKOK 



 
 

Építészeti útmutató |83 

   

A modern épületek egyszerűbb, letisztultabb homlokzattal készülnek, mégis fontos, hogy 
a minőséget is képviselő szép részletek, míves felületek is fellelhetőek legyenek az épü-
leten. A településképbe való illeszkedésnek fontos eszköze a megfelelő színek alkalma-
zása, az épületek homlokzatán, kerítésén.  
Az épületek homlokzatán a fehér- sárga- drapp, színek árnyalatai mellet időnként a hal-
vány rózsaszín, a téglavörös szín is megjelenik. Idegenül hatnak az utcaképben a zöld- 
kék, és egyéb hideg színek. A kerítéseken, kapukon, ajtókon és ablakokon gyakran alkal-
mazzák a barna színárnyalatai mellett, a szürkét, a zöld különböző (nem élénk) színár-
nyalatait is. A vörös (natúr) téglaburkolat, esetleg a kő burkolat, kiegészítő homlokzat bur-
koló felületként is dísze lehet az épületnek.  
  
 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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A régi épületek finom díszítései, nem csak szépek, hanem a szakmai tudást- hozzáértést 
is sugallják. A modern technológia, a teherbíró anyagok alkalmazása feledtette velünk a 
csapolások, áthidalók, erősítő szerkezetek szükségességét, melyek, mint részletek, sok-
szor a díszei is voltak az épületeknek.  
 

RÉSZLETEK 
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  A statika, a szerkezeteket érő erők ugyanúgy működnek, bár a modern szerkezetek al-
kalmazásával egyszerűbb és letisztultabb homlokzatú épületek, kerítések készülnek.  
Ha modern anyagokat alkalmazunk, de szeretnénk a homlokzaton megjelenő részletek-
ben megőrizni valamit a régi hangulatból, ügyeljünk arra, hogy a valódi szerkezeti- statikai 
szerepnek megfelelően jelenjenek meg ezek a díszítések. 

Egymás mellett nézve a régi és az új építésű, míves építészeti megoldásokat, talán jobban 
átérezzük annak fontosságát, és megértjük, hogy a jól megmunkált természetes anya-
gok, a szakmai tudás, az egyszerűség és a finom részletek jól megválasztott aránya min-
dig időtálló és szép lesz. 
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6 
 MAI PÉLDÁK 

Hajdúsámsonban sok új lakóház épül. A kert-
városias területeken épül a legtöbb, közel a 
Debrecenhez vezető úthoz. Több épület is be-
mutatásra kerül, ajánlva azok igényes kivitelét, 
jó arányválasztását, az utcaképhez való igazo-
dását. Az ízléses anyag és szinválasztást. Az 
épület és kerítés összhangját. 
Szeretnén az összállítással példát adni kör-
nyezetünk igényes építészeti alakítására, hogy 
mindenki rátaláljon a szívéhez közel álló meg-
jelenésű otthonra, de úgy hogy közben a 
környzetének, utcaképének az egységes meg-
jelenésére, hangulatáta is oda figyel. 
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Hajdúsámson településképét a széles ut-
cák jellemzik. A történeti településrészen a 
szabálytalanabb, időnként kiszélesedő, 
majd keskenyebbé váló utcák, és teresedé-
sek az általánosak, míg az újabb telepítésű 
részeken a szabályosabb vezetésű és szé-
lességű utca a jellemző. 
Azok az utcák, ahol az épültek előtti, széles 
közterület ezt lehetővé tette, fasorok te-
szik hangulatosabbá az utcát. 
A városközpontban jelenleg nagy jármű-
forgalom halad keresztül, de a hamarosan 
elkészülő elkerülő út elkészülte után 
lahetőség nyílik a kisebb forgalom adta le-
hetőséget kihasználva, a gyalogosok szá-
mára átalakítani a főteret. 
 

UTCÁK, TEREK 
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A füvesített rézsűk, a meder szélére telepí-
tett növényzet nem csak szép, hanem a 
környezet klímáját is jelentősen javítani 
tudja. Az átereszek egységes kialakítása is 
meghatározó tud lenni az utcaképben. 
Mindkét bemutatott képen hangulatos és 
otthonos utcaképet láthatunk. 
 
A régi, kanyargós utca, az alacsony, egysé-
ges arányú, szerény épületek. 
Az új építésű, kertvárosias utca, ahol az 
épületek ugyancsak egységes tömegará-
nyokkal és tetőformákkal, egymáshoz is 
igazodó anyaghasználattal- szinekkel ké-
szültek. 
 
Talán mindkét képből kiderül, mi sz ottho-
nos, „haza hívogató’’ környezet titka. 
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Nemrégiben elkészült játszótér a város 
nyugati részén. 
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A reklámok, hírdetések elhelyezésekor, mindig fi-
gyelemmel kell lenni, a környezetre, az épületre, 
ahol a reklámot elhelyezzük. Fontos, hogy össz-
hangban álljon, az épület építészeti jellemzőivel. 
Igazítsuk hozzá az épület homlokzatához, mintha 
annak eredetileg is szerves részeként lett volna 
megtervezve. Ne zsúfoljuk tele az épületet reklá-
mokkal. A kevesebb néha több! Egy jól kitalált, és 
ügyesen elhelyezett reklám, az épülettel egységet 
alkotva, eredménysebb. 
Az igényes reklám a hírdető igényességét is jelzi. 
  

HIRDETÉSEK,  
REKLÁMTÁBLÁK, 
EGYÉB MŰSZAKI 
BERENDEZÉSEK 
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A baloldali képek arra mutatnak példát, hogy 
egy parabola antennát, vagy a klímaberende-
zés küldső egységét is el lehet úgy helyezni, 
hogy összhangban áll az épület kialakításával, 
tömegével, tagozataival.  
 
A jobb oldali képek nem hajdúsámsonban ké-
szültek. Egyrészt még kevés nepelemet he-
lyeztek még el a homlokzatokon, másrészt, a 
megvalósultak közül, csak kevés tekinthető 
ezek közül példamutatónak. A fényképek ta-
nulsága az, hogy a napelemeket, a tetőfelület 
szerves részének kell tekinteni, hozzá kell iga-
zítani annak formájához. Jó ötlet, a terasz tete-
jének fedése is, nepelemekkel. 
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