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KÖSZÖNTŐ 
 

  

 
Tisztelt Nagyvarsányi Polgárok! 
 
Kedves érdeklődő ismeretlen, aki ezt a településünkről szóló könyvet kezébe veszi! 
 
Nagyvarsány karakterét meghatározzák az épületek, melyek mindennapjaink részei. Az elmúlt évtizedek túlzott építési szabályai, 
végrehajtási módjai nagymértékben rányomták bélyegüket az építési folyamatokra, melyek így nem szolgálták sem az építtetőt, sem 
pedig a közösségek érdekét. A bennünket körülvevő természeti és épített környezetünk, közterületeink látványa, megjelenése közös 
érdek, örökségünk megóvása mindannyiunk felelőssége. 
Önkormányzatunk, mind a településrendezési terv készítésének, mind az egyes építési tevékenységek szabályozásának területén 
megkezdték az építést segítő gondolkodásmód újraélesztését, mely nem járhat az építészeti örökségünk településképének 
veszélyeztetésével. 
 
Nagyvarsány szép vidéke sajátos természeti értékeivel, hagyományos kultúrájával, külön szokásaival, a békés, nyugodt életre vágyókat 
letelepedésre csábíthatja. A helyiek és az ideköltözők egyaránt korszerű, korukhoz méltó körülmények között szeretnének élni, ennek 
eredményeképpen régi házak felújítására, megtoldására és új lakóházak építésére törekszenek. Sajátos építészeti vonásai 
évszázadokon keresztül alakultak, formálódtak és mai napig őrzik jellegzetességeiket. A modern kor építészeti világa néhány évtizede 
érte el községünket, melynek hatására arculata sokat változott.  
 
Többször felmerül a kérdés, vajon lehet-e oly módon építkezni, hogy az új épületek és építmények korszerű és modern megjelenésűek 
lehessenek, ugyanakkor illeszkedjenek a tájba és a meglévő építészeti környezetbe. Az általunk készített Településképi Arculati 
Kézikönyvvel szeretnénk mind ebben segítséget nyújtani. 
 

 
Tisztelettel: Tóth Sándor 

                                          Polgármester 
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BEVEZETÉS 
 
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk, illetve, hogy milyenre formáljuk azt, s miként tartjuk fent. Nagyvarsányi elődeink gazdag 
építészeti örökséget hagyva ránk – elég csak a templomainkat említenem – már bizonyították igényességüket. A községet körülvevő szép 
természeti adottságok és az épített környezet, nap, mint nap örömmel szolgál léleknemesítő mintát ad a jövő nemzedéknek. Községünk 
gazdasági fejlődése közepette a változó jogszabályi környezetben is szem előtt kell tartani a hagyatékunkat. Most, rajtunk a sor, hogy 
maradandót alkotva hozzá tegyünk az örökséghez úgy, hogy közben értékeinket megőrizzük, vagy javítsuk a környezeti 
megjelenésünket.  
Az esztétikus, és településenként nem is egyforma, helyi sajátosságokat is tükröző környezetünk az életünket is szebbé, jobbá tudja 
tenni. 
 
Településünk most Arculati Kézikönyvet készít. A kézikönyvben meghatározzuk a település építészettörténeti múltján keresztül 
községünk ma jellemző, és a jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő településrészek kijelölésével. Ajánlásokat 
tesz ez a könyv az építtetők, tervezők számára az illeszkedés mikéntjére, s teszi mindezt polgárai, építészei, alakítói összefogásával.1 
 
Nagyvarsány egyedi hangulatát meghatározzák: a bennünket körbevevő természet, az épületek, melyek részei a hely kulturális, 
történelmi örökségének. Új épület építése valamilyen szinten mindig megváltoztatja a környező tájat, ezért tervezéskor figyelembe kell 
venni annak hosszú távú hatását az épített és a természeti környezetére. Egy új épület vagy építmény tervezése során elengedhetetlen a 
helyi építészeti karakter ismerete. Ehhez nyújt segítséget a Településképi Arculati Kézikönyv, mely mindenki számára érhető módon írja 
le az alkalmazható technikákat, a környezetet formáló eszközöket, eljárásokat, jó példákat, melyek alkalmazásával a község karakteréhez 
illeszkedő, értékálló épület építhető. 
 
Nem tartalmazza és nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, de az előbbieket alátámasztó ajánlásaival segít 
megőrizni, védeni és erősíteni  Nagyvarsány építészeti arculatát.  Az ajánlások nem kötelező jellegűek, céljuk nem a tervezési szabadság 
korlátozása, hanem a község karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. 
 
Ennek a könyvnek elsődleges célja az építkezni vágyók segítése, de mindenki számára hasznos lehet aki érdeklődik a község egyedi 
építészeti öröksége és karaktere iránt. Ahogy a Nagyvarsány története, úgy a kézikönyv is folyamatosan tovább íródik. 
 
 
 
 

                                                           
1 szakmai előkészítő anyag- „Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK szakmai előkészítő anyag) 
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NAGYVARSÁNY BEMUTATÁSA 
 
Nagyvarsány a Beregi-síkságon található, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 68 km távolságra a Tisza mentén megtelepült település. A 41-
es útról Vásárosnaménynál leágazó alsórendű úton közelíthető meg, a településen áthalad a Záhony Mátészalka vasútvonal. Éghajlata a 
mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös határán van. Az évi nap- sütéses órák száma 1950, a középhőmérséklet 9,4-9,5 C, a 
csapadék 630-660 mm. Uralkodó szélirány az északi és a DK-i. Erdőtársulásai között nagyobb arányt képvisel az akác, kisebb területeket 
borítanak a nemes nyárak, a lágy lombúak, a fenyők és a tölgyesek. A feltöltődött részeket nádasok, mocsárrétek, ecsetpázsitos rétek, 
soványcsenkesz legelők fedik. Előfordul tőzegeper,mételykóró és vidrafű is. Talaja fiatal öntéstalajokból áll. 

NAGYVARSÁNY TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE2 
 
Nevéből következtetve, egyike a megye legrégibb településeinek. A korábbi alakjai (Vasján, Vosján, Vassán) valamilyen honfoglalás kori 
nevet takar, de a kutatók közt nincs egyetértés abban, hogy a magyarsággal beköltöző népelem alán, kabar, vagy jász volt-e. A 
megtelepülés és a falualapítás a X. századra tehető.  Az eredeti névforma Vosján volt, majd ebből Vossán >  Vassán, végül az -ss > -rs-
elhasonulással és a szóvégi n  jésülésével Varsány lett. A községnek a következő névváltozatai bukkannak fel: Vosian, Kylwassan, 
Belwassan (a jelzők a megosztott részek helyzetére utalnak), ez utóbbi templomáról Eghazosuosyan (Egyházasvarsány) is, majd a 14. 
században keletkezett Kisvarsánnyal szemben koráról és méretéről az Owossan és Naghwarsan nevet is viselte. A 16. század végétől, 
mintegy két évszázadig Kenderes Warsányként említik. A 18-19. században a következő formákban is írták: Nagy Warsány, Nagy-
Warsány, Nagy-Varsány, Nagyvarsány. 
 
A Gut-Keled nemzetség a falut igen korán, talán már a XII. században megszerezte. A falu másik részét ugyanezen idő tájt a Kaplony 
nemzetség szerezte meg. A XIII. század végén, vagy a XIV. század elején már két részből állt a település, mert 1310-ben egyik részét 
Kül-, a másikat Belvarsánynak nevezték. 
 
A régebbi településű Belvarsányban a XIV. században már templom is volt. E falurészt később az emiatt Egyházasvarsány néven említik. 
A XIV. században újabb névváltozatok is felmerülnek az oklevelekben: Óvarsány és Nagyvarsány. 
 

                                                           
2
 Nagyvarsány Község Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
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A XVI. századi – kétségtelen hitelű – birtoklásból visszakövetelte 
a Gut - Kled nemzetségből származó, Nagykálló melletti Butkáról 
elnevezett Butkay - család az ősi adománybirtokot, 
Nagyvarsányt birtokolta; míg Újvarsány (később Kisvarsány) 
továbbra is a Csaholyi családé volt. 
1423-ban – mikor a Butkay – család tagjai ismét a falun 
osztoztak – közelebbi megjelölés nélkül ismét két Varsányt 
említenek: lehet, hogy ekkor még a Kül- és Belvarsány külön 
állott. Sajnos a következő másfél évszázadról ez idő szerint nem 
ismerünk semmiféle írásos feljegyzést, de a falu állott. Sőt 1550-
ben - mikor már biztos adataink vannak - még mindig a Butkay - 
családé. 
 
A XVII. században a falu földesurai sorából a Butkay-család 
végleg eltűnt. A XVI. század végén a falut Kenderes-Varsány 
néven említik, s ez a név kétszáz évig használatban maradt. 
Ebben az időszakban a Sennyey és Lónyay családokat 
többszörös házassági kötelék kapcsolta össze és ennek 
következtében a nagyvarsányi birtokrészek hol egyik, hol másik 
család kezén voltak. 
A XVIII. században a legnagyobb birtokrésze gróf Gyulay 
Ferencnek, majd örököseinek volt. A Gyulay-család - még nem 
főnemes ekkor - már 1608-ban birtokos volt Nagyvarsányban, 
sőt egy időben a birtokaik központja is itt volt. Az 1741. évi 
nemesi összeírás szerint fiának, ifj. Gyulay Ferencnek 98 
jobbágya és zsellére volt, míg a többi földesúrnak csak egy-egy 
jobbágya lakott itt. 
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A Mária Terézia urbáriuma készítése (1772) idején még 
mindig gróf Gyulay Ferenc volt a legnagyobb földesúr (13 
jobbággyal), a többi birtokos időközben telepített egy-egy 
jobbágyot a birtokrészre, és így hét másik földesúr (gr. 
Barkóczy Károly, gr. Klobustzky István, Eötvös Sándorné, 
Eötvös Miklós, Magyary István, Lónyay Ferenc és br. 
Horváth György) csupán 6 jobbágyon és négy zselléren 
osztozkodott.  
 
1784-ben 54 lakóháza és 328 lakosa volt a településnek 
és hozzátartozott a Bárótanya, Ezredestanya, és a 
Szállásdomb. 1788 körül Eötvös Miklós tábornok részét 
Lónyay László vásárolta meg a tábornok itteni állattartó 
állmonyával együtt és az új földesúr súlyos vitába 
keveredett az egész faluval. 
A jobbágyfelszabadulás előtt már csak br. Eötvös Ignác 
(József apja) gr. Vay Ábrahám és Uvarhelyi Sándor voltak 
a falu földesurai. A falu 84 házában 655 lélek lakott. A 
határbéli 2857 holdból 1434 jobbágytelek, utána 539 hold 
szántó, kaszáló, legelő volt a parasztok használatában, s 
ezeknek volt még 22 holdnyi szőlőskertjük is. A határban 
búzát, árpát, rozst, burgonyát és kukoricát termesztettek. 
A XVI. századig visszamenőleg utalások találhatóak a 
Tisza partra nyúló almáskertekről. Leggyakoribb és 
legtöbbet termő almafajta a kormos- és az olasz alma 
volt. Az itt lakó emberek az almával kereskedtek 
kezdetben inkább a csere volt a jellemző. Egy szakajtó 
kosár almáért ugyanannyi rozst, búzát vagy ritkábban 
árpát kértek. 
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A történelem folyamán a falut többször elpusztították. 1242-ben a tatárok 
dúlták fel a környéket és pusztították el a falut. 1261-ben IV. Béla fiának, 
Istvánnak adományozta a községet. 1437-ben a Budai Nagy Antal-féle 
felkeléssel egyidőben itt is fellázadtak a jobbágyok Tarpai Márton 
vezetésével. 1475 februárjában Nagyvárad alá ért a török sereg és 
Szabolcsot is megsarcolta. 1514-ben a meghirdetett keresztes 
hadjáratba számosan vonultak erről a tájról. Az ezt követő két 
évszázadon át a hadak fő vonulási útjába esik Nagyvarsány. Átvonulnak 
a török portyázók, később a Habsburg uralkodók zsoldosai is itt vonulnak 
Erdély ellen. A zavaros körülmények között maradandó alkotás alig 
jöhetett létre. 
Felvirágzott a reformáció. Ezt az is elősegítette, hogy a földesurak 
protestánsok volta. Ezen a környéken a „magyar Luther" Dévai Bíró 
Mátyás prédikált. A Rákóczi szabadságharc után a népesség nagyon 
megfogyatkozott, ezért ruszin, szlovák, és román családokat telepítettek 
be.  
 
A XIX. század elején többszöri áradások, tűzkárok pusztították a falut. 
1831-ben innen indul el az országos kolera járvány, melynek nyomán 
kihalt falvak, néptelen települések és éhező emberek maradtak. A 
század közepén a községbe betelepült zsidó családok megteremtették a 
polgári fejlődés lehetőségét. 
 
A 20. században bárók, kisebb birtokosok osztoznak a település földjén. 
1927-ben 100 holdnál is több birtoka volt itt Domahidy Elemérnek, 
Weinberger Ernőnek, Rochlitz Dávid fiai és Fiedmenn Adolf cégnek. Ez 

utóbbi rendelkezett a legnagyobb résszel, birtokához tartozott a Gyula-tanya. Itt alakították ki a gazdaság központját. Mezőgazdasági 
feldolgozóipart létesítettek, működő malom, olajütő, szeszgyár biztosította a termékek feldolgozását. Az itt keletkezett melléktermékekre 
és az óriási kaszálókra alapozták az állattartást. Az értékesítéshez a tanyaközpont és Gyüre vasútállomás között 1905-ben kiépítették a 
lóvasutat, hogy a szállítást megkönnyítsék. 
A községhez tartozó Ezredestanya területén a Rochlitz- családok ipari beruházásokat végeztek. A század végére folyamatosan 
megépítettek egy lóvontatású vasutat, amely 6 kilométer távolságra biztosította a szállítási feltételeket. Felújították a gőzmalmot, a 
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szeszgyárat és olaj ütőt telepítettek. Ezen ipari létesítmények lehetővé tették, hogy a községben termelt ipari termékek helyben 
feldolgozásra kerüljenek, s egyben az itt élő embereknek munkalehetőséget biztosítottak. Ezt az is mutatja, hogy olyan települések között 
említik a nevét, melyek az óta városi rangra emelkedtek. 
 
A nagy gazdasági válság idejéig viszonylagos jólét és nyugalom volt jellemző a falu életére. Ekkor a munkanélküliek száma elérte a 28,5 
%-ot. Ennek következtében a falut sokan elhagyták és kivándoroltak. Az itt maradó emberek napszámból és alkalmi munkából tengették 
az életüket.  
 
A II. világháború alatt a bérlőket deportálták. A településen átvonuló hadsereg a gyárakat leszerelte, a faluban élő kommunista érzelmű 
emberek szétosztották a megmaradt terméketek és kikiáltották a „nagyvarsányi 
köztársaságot ". A leszerelt gyárak helyébe újabb ipari létesítmények nem 
kerültek. A lakosság egyre inkább a mezőgazdásai termelés függvényében 
kereste és keresi a megélhetését. 
Újabb lendületet a település fejlődése az 1970-es árvíz után vett, amikor 
kedvezményes lakásépítési lehetőségek voltak, bővült az úthálózatunk az 
úgynevezett „almaúttal". Az 1980-as évek elején megkezdődött az egészséges 
ivóvízzel való ellátás programja. 
 
A 19. század végén, a 20. század első felében a kisvárdai, a tiszai, 1950-ig a 
Gyüre körjegyzőséghez tartozott, 1950-től pedig a vásárosnaményi járáshoz. A 
község a három megye határán egy rövid ideig Mátészalka székhelyű csonka 
Szatmár-Bereg megye része. Az 1950-es választást követően önálló községi 
tanácsa működött. 1973-tól Gyürével közös községi tanácsot hoznak létre 
Nagyvarsány székhellyel. 1979. január l-jétől Varsánygyüre néven egyesül a 
két település, és Kisvarsánnyal kapcsolódik be a közös tanácsba. 1990. évi 
választástól Kisvarsány és Varsánygyüre külön-külön községi önkormányzatot 
hoz létre. Ezt követően népszavazással döntött a település Varsánygyüre 
szétválása mellett. 1991. január l-jétől ismét Nagyvarsány és Gyüre községek 
jöttek létre az eredeti közigazgatási határral. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI, HELYI VÉDETT VAGY ÉPÍTÉSZETI 

SZEMPONTBÓL VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,ARCULATI JELLEMZŐK ÉS 

TELEPÜLÉSKARAKTER 
 
A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból eltérő területek 
bemutatása. 
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KÖZPONT 
 
A településrészeket a szerint választottuk meg, hogy egyes településrészek és külterületek jellegükben, arculatukban, beépítésükben 
hogyan illeszkednek a természeti környezetbe. A község területén épületet, építményeket a hatályos előírásoknak megfelelően lehet 
elhelyezni. A Településképi Arculati Kézikönyv nem tartalmazza, és nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, de 
az ajánlásaival segít védeni és erősíteni a község arculatát. Építési telkek kialakításánál, valamint az épület helyének kiválasztásakor az 
adott településrészen meglévő, hagyományos épületek elhelyezkedését, telepítését szükséges figyelembe venni, mely esetekben az 
egyik legmeghatározóbb az illeszkedés szabályainak alkalmazása.  
 
Nagyvarsány jellemző beépítési módja az előkertesen vagy előkert nélküli oldalhatáron álló és szabadon álló mód. Az épületek túlnyomó 
része földszintes, egyemeletes, ritkábban kétemeletes. A tetőszerkezetre nem bonyolult és nem összetett szerkezet. Összetett és 
bonyolult teőformát csak néhol találunk. Az épületek és az előttük kialakított zöldfelület a járdákkal, fásítással együttesen egy egységes 
városképet eredményeznek. A központban helyezkednek a lakosság kiszolgálást szolgáló intézmények, valamint a község 
nevezetességei.   
 

TISZA MENTE 
 
Nagyvasrány területének K-i, ÉK-i részén, a Tisza kanyar Ny-i oldalán elterülő erdős- ligetes táj. Mezőgazdasági művelésre a kialakult 
természeti erdősültség közé ékelődve csak kisebb kialakított területe van kialakítva, erre a funkcióra kevésbé alkalmas. Értéke elsősorban 
a természeti adottságaiban és nem az épített értékei jelentik. Az erdős ligetek amorf formáját a természeti adottságok, a terep jelöli ki. 
Építésre nem alkalmas terület. 

FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló, és szabadon álló, akár előkertesen vagy előkert nélküli kialakítással. Túlnyomó részt 
földszintes, vagy emeletes családi házakat találunk. Az épületek tetőgerince egyes esetekben párhuzamos, máshol merőleges az utcára, 
melyek előtti közterület szinte mindenhol gondozott zöldsávval van kialakítva. A túlzott idegenhonos növények alkalmazása nem javasolt. 
A falusias megjelenést mutatja az egyszerűség, mind anyaghasználatban, mind megjelenésben. A kertes házak elengedhetetlen kelléke 
a megfelelő méretű tároló. A tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összehangban, azzal együtt tervezve alakultak ki. A mai kornak 
megfelelő, de a hagyományokat is tükröző friss hangulatú, de illeszkedő kerítések a jellemzőek. 
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GAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZEK  
 
A gazdasági célú területek a község peremterületein helyezkednek el. A településen belüli helyzetük, méretük meghatározó 
településképet eredményez. Jellemző a nem tervezett csoportosulás leginkább a bevezető utak mentén.. Ezen területeken leginkább ipari 
termelés, raktározás, szállítmányozás és egyéb gazdasági és kereskedelmi tevékenységek végezhetőek.  
 
Nagyvarsány gazdasági területein a szabadonálló beépítési mód a jellemző, ritkán fordul elő oldalhatáron álló beépítés. Az új épületek 
építésénél figyelembe kell venni, hogy az illeszkedjen a környezetbe, az esetlegesen már meglévő épületek anyag-és színhasználatához, 
architektúrájához. Javasolt a korszerűbb megjelenés, és pasztellszínek alkalmazása. A hivalkodó, élénk színek alkalmazása kerülendő. 
Az ingatlanon végzett tevékenységhez szükséges reklám, cégér, cégfelirat a hatályos előírásoknak megfelelően helyezhető el, 
illeszkedve az épület stílusához, méretben és anyagában. 
 
Az ipari karakter jellegét a nagytömegű indusztriális épületek és összefüggő, nagy kiterjedésű burkolt felületek jellemzik. Törekedni kell a 
burkolt felületek és a zöldfelületek megfelelő arányára. Növénytelepítésénél javasolt az összefüggő, tömbszerű fásítás, védőfásítás. 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
A beépítésre nem szánt területek Nagyvarsány területének túlnyomó részét teszik ki. Ide sorolandók a mezőgazdasági, erdős-, és 
természetvédelmi területek. A szántók, legelők területein kerülendő esztétikai és településképi szempontokból kifolyólag is a mobil 
konténerek, lakókocsik kihelyezése, mivel nem mindegy, hogy a gazdasági célokat és állattartást szolgáló építmények megjelenésükben, 
anyaghasználatukban hogyan illeszkednek a környezethez. Törekedni kell a természetes anyaghasználatra, az ideális színvilágra, 
kerüljük a túlzott, hivalkodó színek alkalmazását. Elengedhetetlen az épületeket takaró és árnyékoló honos növényzet telepítése. Az 
országos védelem alatt álló természetvédelmi területek, különleges természet-megőrzési területek, valamint kiemelt jelentőségű 
különleges természet- megőrzési területek listája megtalálható a kiadványunk végén. Megőrzendő az erős zöldfelületi beágyazottság és 
(háztáji) a gazdálkodás, a külterületi táj és a falusias jellegű településrészek kapcsolata, összhangját létrehozni és fenntartani szükséges. 
Általánosan javasolt a területen beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket képviselő építmények megóvása mellett 
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK 

TELEPÜLÉSKÉP JELLEMZÉS, ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 
Az illeszkedés szempontjai közül elsődlegesen az arányokat kell kiemelten kezelni, mely vonatkozik a településszerkezetre, a közterületi 
arányokra, egyes telkek formarendjére, és nem utolsó sorban az újonnan építendő épületekre, zöldfelületi megoldásokra.  
Az épületek telken való elhelyezésénél a helyi előírásokon, a domborzat, terep és talaj adottságain túl vegyük figyelembe:  

 alaprajzi elrendezésből származó tömegképzést, illetve homlokzatképzést, annak utcaképre gyakorolt hatását 

 a gépjárműterhelések okozta közterületek használhatóságát 

 a gyalogosan és gépkocsival történő optimális megközelítést  

 a környezetbe illeszkedő tetőforma kialakítását, hajlásszögének meghatározását  

 a kert kialakítását és a jó kertkapcsolatot  

 a telken meglévő növényzetet  

 telkek előtti közterületi járdák, árkok, zöldsávok kialakítását 

 a szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, áthallások) 

 az épületgépészeti és egyéb berendezések közterület felől nem láthatóságát 

 épület, építmény építése, bővítése, felújítása esetén a meglévő szomszédos épületektől az építménymagasság tekintetében és 
szintszámok megállapításánál a nagyfokú eltérés kerülendő 

 a szomszédos épületekhez történi illeszkedés a fő szempont 

 azonos magasságú épületek egyenletes és egységes utcaképet alkotnak 

 közművek, légvezetékek, földkábelek településképi és fás szárú növényállomány védelmét szolgáló megfelelő elhelyezését 

 telek kiválasztása esetén olyan helyet ajánlott választani, amely az életmódnak és a tervezett építési programnak megfelelő  

 a telepítés során figyelembe kell venni a történelmi utcaképet és ahhoz történő illeszkedést.  

 a beépítési lehetőségeket meghatározzák a terepviszonyok, a beépítés mértéke és a szomszédos épületekhez való igazodás.  

 fontos a megfelelő tájékozódás a terület sajátos tulajdonságairól, a meglévő és várható beépítésekről, és a közművesítés 
mértékéről.  

 az épület telken belüli elhelyezésénél a helyi előírásokon, a terep és talaj adottságain túl meg kell vizsgálni a szopmszédos 
beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás) is figyelembe kell venni 

 szükséges megvizsgálni a benapozást, szélirányt és kilátást, bővítés lehetőségét 
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KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, KÖZPARKOK, KÖZMŰVEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐJE 
 
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek, parkok és közművek állapota, melyek gondozása közérdek. Minden lakos és 
látogató hozzátehet az által, ha gondozza az előkertjét és az ingatlana előtti közterületet, mely esztétikusabbá varázsolja háza fényét.  
 
Javaslatok: 
 

 kerüljük a rikító színeket és mintázatokat, melyek 
hamar idejétmúlttá válnak 

 ahol az utcákat szélesebb zöldsáv kíséri, ott egységes 
fasorok kialakítása javasolt 

 a növények kiválasztása során figyelembe kell venni a 
közmű vezetékek helyzetét és a termőhelyi viszonyokat 

 karaktert adó jellemzően honos növényfajok telepítése 

 a burkolt és zöldfelületek arányára nagy gondot kell 
fordítani 

 esztétikus és időtálló utcabútorok kihelyezése 

 egy adott útszakasz járdafelületei egységes, homogén 
felületet alkossanak 

 lehetőleg kerüljük a településképbe nem illeszkedő 
kisebb építmények, biciklitárolók, és busz megállok 
építését 

 kisebb építmények a helyi arculathoz színben, 
anyagban és léptekben egyaránt illeszkedő, időtálló és 
könnyen megépíthető legyen 

 törekedni a közmű vezetékek terepszint alatti vezetésére 

 egy természetes burkolat sosem megy ki a divatból, hozzájárul a község egyedi hangulatához 

 helyi építőkövek alkalmazása 

 harmonizáló színek alkalmazása 

 a megfelelő mértékű és arányú növénytelepítéssel csökkenthető a por és hő terhelés 
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A REKLÁMOZÁSI TEVKÉNYSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
 
Az utcaképhez, településképhez ugyanúgy hozzá tartoznak a cégérek, reklámfelületek, mint az épületek, építmények és a növényzet.  A 
reklámtáblák megválasztásánál a kevesebb néha több elvet kell alkalmazni. 
 
A reklámelhelyezésre vonatkozó javaslatok: 
 

 a hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet az utcaképbe illően is meglehet tenni 

 a hivalkodó, igénytelen, élénk színvilágú táblák kihelyezése kerülendő 

 méretüket, formájukat és elhelyezésüket a környezet és az épületek karaktere határozza meg 

 az utcaképbe illeszkedés a fő szempont 

 ügyelni kell a megfelelő és esztétikus feliratok kialakítására, a betűtípusok kiválasztására, és színek használatára 

 világító cégérek és táblák kihelyezése nem javasolt 

 ízlésesen megtervezett, igényes arculatú táblák helyezhetőek ki 

 egy szolgáltatást nem javasolt egyszerre több felületen és módon hirdetni 

 egyedi tervezésű, időtálló táblák kihelyezése javasolt 

 az épület díszeit el nem takaró módon ajánlott kihelyezni 

 lehetőleg cégtáblák és reklámtáblák az épület nyílászáróin és kapuin ne kerüljenek kihelyezésre 

 meleg tónusú, nem rikító háttérszínnel ellátott felületek  

 üvege felületeken áttetsző, homokfúvásos reklám alkalmazása 
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A TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, KERÜLENDŐ MEGOLDÁSOK 

 

TELEPÍTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Kertvárosias és falusias településrészeken az előkertes vagy előkert nélküli 
oldalhatáron álló, szabadon álló beépítési mód a jellemző.  
 
Telek kiválasztása esetén olyan helyet ajánlott választani, amely az életmódnak 
és a tervezett építési programnak megfelelő.  
 
A telepítés során figyelembe kell venni a történelmi utcaképet és ahhoz történő 
illeszkedést. A beépítési lehetőségeket meghatározzák a terepviszonyok, a 
beépítés mértéke és a szomszédos épületekhez való igazodás.  
 
Fontos a megfelelő tájékozódás a terület sajátos tulajdonságairól, a meglévő és 
várható beépítésekről, és a közművesítés mértékéről.  
 
Az épület telken belüli elhelyezésénél a helyi előírásokon, a terep és talaj 
adottságain túl meg kell vizsgálni a szomszédos beépítés hatásait (kilátás, 
árnyékolás) is figyelembe kell venni.  
 
Szükséges megvizsgálni a benapozást, szélirányt és kilátást, bővítés lehetőségét. 
 
 



 
 

Építészeti útmutató |23 
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MAGASSÁG 
  

Épület, építmény építése, bővítése, felújítása esetén a 
meglévő szomszédos épületektől az 
építménymagasság tekintetében és szintszámok 
megállapításánál a nagyfokú eltérés kerülendő. A 
szomszédos épületekhez történi illeszkedés a fő 
szempont. 
 
Azonos magasságú épületek egyenletes és egységes 
utcaképet alkotnak. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
  

Egyszerű tetőforma 
és tetőidom 
alkalmazása javasolt. 
 
A tető hajlásszögét is 
ennek megfelelően 
szükséges 
meghatározni. 
 
 A tető fedése 
színében és 
anyagában lehetőleg 
ne legyen tájidegen. 
 
Eltérő hajlásszögű 
tetőforma esetén nem 
egységes az utcakép. 
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HOMLOKZAT SZÍNEK, ANYAGOK   

Az épületek anyaghasználatát 
tekintve az adott ingatlan 
esetében különösen a 
településképi szempontból 
meghatározó területeken, a 
homlokzaton, kerítésen 
törekedni kell Nagyvarsány 
építészeti hagyományait 
tükröző anyaghasználatra. 
 
A színek kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a 
környezethez és az épület 
többi eleméhez való 
harmonikus illeszkedést. 
 
Általánosságban elmondható, 
hogy az élénk és rikító 
színeket érdemes kerülni, 
helyette a lágyabb árnyalatok, 
földszínek használata javasolt. 
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KERÍTÉS  

Kerítések esetén kerülni kell a tömör vagy nem 
átlátszó kerítéseket. Ez alól kivételt képeznek a 
hagyományosan rakott terméskő kerítések.  
 
A nyitottabb, átlátható kerítések naposabbá, 
levegősebbé teszik a kertet és jobban 
illeszkednek a kialakult településképbe. 
 
Kerülendő a tájidegen anyaghasználat. 
 
Anyagában és színében illeszkedjen a 
főépülethez. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

KÖZPONT  
 
Közterületi megjelenés 
 

 közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 

 illeszkedni kell a meglévő utcaképhez, rendhez és épületek ritmusához, harmóniájához 

 a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 a kapubehajtók kialakítására különös figyelmet kell fordítani 

 gyalogos és gépkocsival történő optimális megközelítés 

 az épület bejárata legyen építészetileg hangsúlyos és jól látható 

 egy jó kert kialakítás és jó kertkapcsolat hosszú távon élhetőbbé és szebbé teszi az épületet és környezetét 

 
Telepítés 
 

 oldahatáron álló és szabadon álló beépítési mód 

 a kialakult állapotra tekintettel kell az épület pontos helyét kijelölni 

 új épület és építmény esetén igazodni kell a szomszédos épületekhez és környezethez 

 figyelembe kell venni a terület sajátos tulajdonságait: széljárás, benapozás, szabályozás, kilátás 

 tájékozódni szükséges az utcaképbe történő illeszkedés miatt a jellemző beépítési módra, tetőformára, a fedés típusára, a meglévő 
kerítések anyaghasználatára és kialakítására, színek alkalmazására 

 
Épület 

 hasonló tömegű, építménymagasságú, szintszámú és egyszerű tetőformájú épületek kialakítása 

 a túlzottan meredek és túl alacsony hajlásszögű, bonyolult tetőforma alkalmazása nem javasolt 

 földszintes épületek a jellemzőek, kisebb számban kétszintes épületek 

 a homlokzat többségében visszafogott díszítésű, vakolt felületű 
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 mind a homlokzatnál és mind a lábazatnál követni kellene a természetes anyaghasználatot: kő, tégla, vakolat 

 meleg, pasztell és föld színek alkalmazása 

 a tervezés során figyelembe kell venni a  bővítés lehetőségeit 

 szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület többi eleméhez való harmonikus illeszkedést 

 élénk és rikító színeket érdemes kerülni, a lágyabb árnyalatok, földszínek előnyösebbek 

 előnyben kell részesíteni a helyi, természetes anyagokat 

 kerülendő a túl sok féle anyag használata 

 mérlegelni kell a tartós és felújítható, időtálló anyagok használatát 

 átgondolt alaprajzi kialakítás 

 

FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Közterületi megjelenés 
 

 kerítés építése esetén törekedni kell az átláthatóságra, a 
tömör és falszerű kerítések kerülendők, illeszkedjenek 
anyagukban és színükben az épületekhez 

 törekedjünk a hagyományos kerítések kialakítására 

 Kerítések esetén kerülni kell a tömör vagy nem átlátszó 
kerítéseket. Ez alól kivételt képeznek a hagyományosan 
rakott terméskő kerítések.  

 A nyitottabb, átlátható kerítések naposabbá, levegősebbé 
teszik a kertet és jobban illeszkednek a kialakult 
településképbe. 

 a kert és ingatlan előtti zöldfelületek, zöldsávok növényzete 
alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 
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Telepítés 
 

 táj karakterét tisztelő, jellegzetességét tükröző épületek, építmények 
építése  

 jó telepítés, arányos tömegformálás, környezetbe illeszkedő 
anyaghasználat és ésszerű alaprajzi elrendezés meghatározó  

 oldalhatáron álló és szabadon álló beépítési mód a jellemző  

 oldalhatáron álló beépítés esetben az épületek, építmények helye és a 
homlokzati nyílászárók elhelyezése korlátozott  

 egy jó arányú oldalhatáron álló épület jól tagolható és rugalmasan 
bővíthető 

 egyszerű tetőforma ajánlott  

 fontos az utcaképbe való illeszkedés, az egyensúly megteremtése a fő 
és melléképületek, valamint a szomszédos épületek között 

 ikres beépítés esetén gondoskodni kell az épülettömegek és homlokzat illeszkedéséről, a kertkapcsolat kialakításáról és 
harmóniájáról 

 
Épület 
 

 figyelembe kell venni a terület sajátos tulajdonságait: széljárás, 
benapozás, szabályozás, kilátás 

 tájékozódni szükséges az utcaképbe történő illeszkedés miatt a 
jellemző beépítési módra, tetőformára, a fedés típusára, a meglévő 
kerítések anyaghasználatára és kialakítására, színek alkalmazására 

 Az épületek anyaghasználatát tekintve az adott ingatlan esetében 
különösen a településképi szempontból meghatározó területeken, a 
homlokzaton, kerítésen törekedni kell Nagyvarsány építészeti 
hagyományait tükröző anyaghasználatra. 

 A színek kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az 
épület többi eleméhez való harmonikus illeszkedést. 
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 Általánosságban elmondható, hogy az élénk és rikító színeket érdemes kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek használata 
javasolt. 

 a túl alacsony, illetve túl magas tetőhajlásszög az egységes utcakép érdekében kerülendő 

 agyagcserép fedés használata hozzájárul az egységes településképhez 

 kerülendő a nem természetes színű és anyagú héjazatok alkalmazása 

 szín kiválasztásánál vegyük figyelembe a környezethez és az épület többi eleméhez való harmonikus illeszkedést 

 élénk és rikító színeket érdemes kerülni, a lágyabb árnyalatok, földszínek előnyösebbek 

 tömegarányaiban az épület illeszkedjen a szomszédos épületekhez és a településképbe 

 a fő és melléképületek architektúrájukban és megjelenésükben egymáshoz igazodjanak 

 ajtók, ablakok kialakítása befolyásolja az épület arányosságát, megjelenését 

 anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok használata  
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GAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Közterületi megjelenés 

 

 a közterületen a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó 

 a beépülő területeken a fásításra figyelmet kell fordítani  

 mindenkor ajánlott a közterületi, utcai növénytelepítés esetén a nagykoronás, jelentős árnyékot biztosító, egységes 

lombhullató fafajokat alkalmazni három-, négyszintes növényállományban és védősávokban, melyekben a védő hatás 

fokozása érdekében örökzöld fákkal kiegészítése javasolt 

 csak az áttört kerítés alkalmazása javasolt 

 a tömör kerítésmezők kerülendők, helyettük élő sövény alkalmazható, 

 a burkolt autóbeállóknál elsődleges tervezési szempont a rálátás és közlekedési biztonság szem előtt tartása  

 a határoló élő sövény ápoltan tartása az ingatlan használójának feladata, így a közterületre, járdára, kerékpárútra benövő 

növényi részek eltávolítása is 

 
Telek, telepítés 
 

 a telken belüli jelentős összefüggő zöldfelület kialakítása ajánlott 

 burkolt és zöldfelületek megfelelő aránya 

 a kötelezően előírt zöldfelületként, ill. védőfásítással jelölt területeken háromszintes növénytelepítés javasolt  

 törekedni kell az ingatlanokon belül történő csapadékvíz elvezetésére (talajban történő elszikkasztásra), vagy tárózást 

követően egyéb, nem ivóvíz minőséget igénylő célra (pl.: öntözés,) történő felhasználásra  

 a szabadonálló beépítés a jellemző 

 kerülni kell a túlzott mértékű, idegenhonos (pl. örökzöld) növényalkalmazást, törekedni kell az őshonos (jellemzően 

lombhullató) növények ültetésére 
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Épület 
 

 törekedni kell az egységes megjelenés megtartására, kerülendő a „lakóházszerű” tervezési kialakítás 

 az épület és építmény megjelenése fejezze ki annak ipari, kereskedelmi funkcionális jellegét  

 korszerű anyagok, egyszerű épületszerkezeti megoldások alkalmazandók, a mai modern ipari épületek előnyös tulajdonságait 

adaptálni szükséges 

 nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok építése 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

Közterületi megjelenés 

 az erdők látványa hozzátartozik Nagyvarsány mindennapjaihoz 

 erdőben indokolt esetekben lehetséges épületeket elhelyezni 

 a rétek, legelők és gyümölcsösök esetén kerüljük a tájat elcsúfító konténerek kihelyezését 

 a közterületen a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó, 

 a közművek vezethetőségét biztosítani szükséges, de kerülendő a közutak fasorainak közműfenntartás, létesítés miatti 

megszüntetése 

Telek, telepítés 

 alapvetően a mezőgazdasági termelési tevékenységgel érintett területek tartoznak ide 

 jellemző beépítés oldalhatáron álló, vagy szabadonálló 

 a melléképületek jobbára a takarmányozási célokat szolgálják 

 megőrzendő az erős zöldfelületi beágyazottság és (háztáji) a gazdálkodás, a külterületi táj és a falusias jellegű 

településrészek kapcsolata, összhangját létrehozni és fenntartani szükséges. 

 épületeket takaró és árnyékoló honos növényfajok telepítése 
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 általánosan javasolt a területen beépítetlen jellegének megőrzése a már kialakult és értéket képviselő építmények megóvása 

mellett 

Épület 

 érdemes egyszerű tetőformájú épületekben gondolkodni 

 lehetőség szerint kerülni kell a további beépítéseket 

 törekedni kell az egységes megjelenés megtartására, az egyszerű, nyugodt építészeti architektúra alkalmazása javasolt, 

 az épületek díszítettsége mellőzendő  

 az földszintes épületek jellemzők, megtartása ajánlott 

 csak a magas tetős épülettömeg alkalmazandó, a tetőidomok tördelése kerülendő 

 kerülendők a feltűnő, formai izgalmakban bővelkedő, harsány megoldásokat 

 épületek, építmények esetén a természetes anyaghasználat javasolt 

 a tömör kerítések kerülendők, átlátható és természetbe illő kerítés építése 

 élénk, rikító színek használata nem megengedett 
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JÓ PÉLDÁK 
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KERÍTÉSEK, KERTEK 
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UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMFELÜLETEK, FELIRATOK 
 
  

8 
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RÉSZLETEK 
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IRODALOMJEGYZÉK 
 
Nagyvarsány Község Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
 
Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
 
„Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
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