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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. 
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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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Derecske Hajdú-Bihar megye középső te-
rületén, Debrecentől 20 km-re déli irányban 
fekszik. Gépjárművel a megyeszékhely irá-
nyából, a 47. számú főútvonalon közelít-
hető meg. A település saját vasútállomás-
sal rendelkezik Debrecen – Nagykereki 
szárnyvonalon. Derecske döntő része a ter-
mékeny Hajdúság déli (tájföldrajzi szem-
pontból a Dél-Hajdúság) területére esik, 
csak kicsiny, DK-i része nyúlik át a Berety-
tyó-Kálló közére.  

Derecske közigazgatási területét nagy sű-
rűségben szabdalják a különböző feltöltő-
dési stádiumban lévő egykori folyómedrek, 
melyekhez parti- és övzátonyok kapcso-
lódnak.  A felszínközeli üledékekhez kap-
csolódó nyersanyagok közül Derecskén az 
ipari méretű agyag-előfordulás emelhető 
ki. Legfontosabb természeti erőforrást 
azonban Derecske esetében - ahogyan a 
legtöbb hajdúsági település esetében is - a 
löszön képződött termékeny mezőségi ta-
laj jelenti.  

 
 
 

DERECSKE  
BEMUTATÁSA 
Általános településkép, tele-
püléskarakter 
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  Derecske területe vízfolyásokban, folyóágakban gazdag, s ember ásta csatornákkal is 
bőven ellátott, jelentős folyója azonban nincs. Területének É-i részét érinti a Kösely, 
mely a Tócó és a Kondoros összefolyásából keletkezik. Rajta árhullámok csak tavasszal 
és nagyobb csapadékos időszakban szoktak jelentkezni, míg az év többi részében alig 
van víz a medrében. 

A település nevének eredete még ma is vitatott. Egyesek a név szláv eredetére utaló je-
leket fedeznek fel, ami azt is jelenti, hogy a honfoglalást megelőző időkben már a szlávok 
telepedtek le ezen a környéken. Mások szerint a Derecske név maga a település földrajzi 
adottságaira utal. A jelentését a halom, domb nevével azonosítják. Ennek bizonyítéka le-
het, hogy a középkortól jórészt változatlan szerkezetű magja valóban emelkedésre épült 
és a község körül elterülő legelők, nádasok, mocsarak még a XIX. században is jelentősen 
befolyásolták a község fejlődését. 

A nagyváradi püspökség évkönyvei szerint plébániáját a XIII. század elején szervezték. A 
váradi Regestrum 1291-94-es adatai szerint papja 20 kepe tizedet tartozott fizetni a 
váradi püspökségnek. Első ismert birtokosa Rafain (Rafayn) bán, aki IV. (Kun) László ki-
rálytól kapta adományozás útján. A bán fiúörökös hiányában 1311-ben felajánlja roko-
nának, Dósa nádornak, több szomszédos faluval együtt. A XIV. században a debreceni 
uradalom része, s Biharnak a XVI. századi legnagyobb helysége. 

Derecske a XIV. században alesperesség székhelye volt, melyhez 14 falu tartozott. A XV. 
század elején Zsigmond király birtoka, aki Lazarevics István szerb fejedelemnek zálogo-
sítja el.  1445-ben a Hunyadiak kezére kerül a debreceni uradalom részeként, s a honos 
Bajomi családdal együtt bír; az XV. század második felében Mátyás király édesanyjának 
adományozta a helységet, tőle Corvin János örökölte. 1508-tól ismét királyi birtok De-
recske, ugyanis ekkor kerül II. Ulászló király kezére. 1543-ban itt tartott gyűlést Fráter 
György az erdélyi rendekkel, a törököknek fizetendő hadisarc ügyében. 1552-töl már több 
birtokosa is van a településnek: Bajomi, Fekete, Pengő és Drágfy családok.  Derecske a 
maga 189 portájával a környék legnépesebb helyei közé sorolandó. 

 



 
 

A település bemutatása |9 

   A XVII. század elején Bocskai István kb. ezer hajdút telepít le, s ettől kezdve 
(1605) szabad hajdúváros. 1631-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
Gyulafehérvárott kelt oklevelében biztosítja - az Erdélyi András hajdúge-
nerálissal az élén - a Derecskére telepített ezer hajdúvitéz kiváltságait. Vá-
sártartási jogát a XVII. században kapta. 1659-ben és 1693-ban a várost 
teljesen feldúlták a török-tatár hordák. A Hajdúk nemesi kiváltságaikat I. 
Lipót uralkodása alatt veszítették el: feloldotta a hajdúvitézeket a fegyve-
res szolgálat alól és ezzel megszűnt a kiváltság is. 1702-től zálogjogon az 
Eszterházyaké, 1745-ben Eszterházy Pál Antal örökjogon kapja meg Mária 
Teréziától. Ekkor Derecske lett az uradalom központja. Az uradalmi köz-
pont szerepkörén túl, jórészt kedvező földrajzi fekvésének következtében, 
a XVIII-XIX. századi fejlődése sokkal dinamikusabb lett, mint a környező te-
lepüléseké. Ennek köszönheti a XIX. századi mezővárosi státuszát, műve-
lődésben, kereskedelemben, kultúrában betöltött egyfajta centrum jelle-
gét. 

A kiegyezés utáni időszak a településen dinamikus gazdasági és társadalmi 
fejlődést eredményez. Az 1860-as években elkezdődik a birtokrendezés, a 
tagosítás. A II. világháború frontja 1944 októberében érte el a községet. 
1945 tavaszán (csakúgy, mint országszerte) a Községi Földigénylő Bizott-
ság felügyelete alatt megkezdődött a földingatlanok kisajátítása és annak 
szétosztása a földigénylők között. Felosztásra kerültek az egyházak kezén 
lévő birtokok is. 1949-ben kezdődött a lakosság létszámának csökkenése. 
Ebben közrejátszott az is, hogy 50 sokgyermekes családot a Baranya me-
gyei Györköny községbe telepítettek át, az onnan kitelepített svábok he-
lyébe.  

A 60-as évek elejére Derecskén is sor került a földek kollektivizálására. A 
mezőgazdasági termelést a továbbiakban a létrejövő termelőszövetkeze-
tek határozták meg, de emellett továbbra is jelentős maradt a háztáji ter-
melési mód. Derecske 1979-ben elvesztette járási székhely funkcióját. A 
település városi rangját 1991. január 1-jén kapta vissza. 

 

 

 

 



 
 
10 | A település bemutatása 

  



 
 

örökségünk|11 

 

  

A történelmi Derecske jellegzetesen szép, 
megmaradt épületei a két templomon kívül 
a református parókia és a korábbi polgár-
mesteri hivatal épülete. Függetlenül műem-
léki besorolásuktól a településképet megha-
tározó, megtartandó, emblematikus épüle-
tek. Környezetük egy telek szélességig, füg-
getlenül attól, hogy közterület választja el az 
épületeket „műemléki környezet”, ami ki-
egészítve a főtér funkcióit egyben meghatá-
rozza az épületek környezetének, így város-
képi környezetének védelmét is. 

Emlékművek a templom melletti közpark-
ban találhatók.  Emlékoszlopa van az 
1848-as szabadságharcnak, az első világ-
háborús hősi halottaknak és a második vi-
lágháborúban elesetteknek. A katolikus 
templom és plébánia között Szt. István 
szobra van felállítva pergolával övezve. 

Emléktábla idézi fel a református imaterem 
utcai falán, hogy a városban tartózkodott 
rövidebb ideig Széchenyi István, és emlék-
tábla emlékezik Bajcsy Zsilinszky Endre lá-
togatására a református parókia falán. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK 
A településképi szempontból 
meghatározó építészeti, mű-
emléki, táji és természeti érté-
kek, településképi jellemzők. 
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   Református templom, Templomkert Hrsz: 1354  

A középkori templom 1556-ban lett a reformátusoké, később átépítették, csak a 
torony alapját használták fel újra. Ezt az 1843-as tűzvész elpusztította. Ekkor bon-
tották le a megrongálódott erődítést is, amely kőkerítésből és egy déli toronyból 
állt. Az új, hatalmas templomot Povolny Ferenc tervei alapján készítették, meg-
tartva a középkori torony alsó részét, s a kelet-nyugati tájolást. Ezért építettek a 
főutcának hátat fordító templomra egy keleti portikuszt, amely csak díszlet, valódi 
bejárat nélkül. 1845-re készült el a kissé eklektikus, főként neobarokk jellegű hom-
lokzat a klasszicista keleti oldallal. Belső berendezése is ebből az időből való. Orgo-
náját Mooser Lajos építette 1870-ben. A templom kiemelt podeszten áll, amelynek 
körvonala feltehetően az egykori erődfal nyomát őrzi. 

Római katolikus templom, Templomkert Hrsz: 1351  

Az 1745-ben emelt épületet Csáky Miklós püspök szentelte fel, majd 1865-ben 
építettek hozzá új kőtornyot. Az átalakítás során kapta meg romantikus stílusje-
gyeit. Népies rokokó főoltára a XVII. század második feléből származik.  A barokk 
templom homlokzati része romantikus, neoromán stílusjegyeket visel.  A plébánia 
nevezetessége, hogy itt töltött néhány hónapot gróf Széchenyi István az 1820-as 
években. Többszöri felújítás után 1974-ben alakult ki az új liturgikus tér és a szem-
bemiséző oltár. 

 

Református Lelkészi Hivatal épülete, Köztársaság útja 97. Hrsz:2/2 
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Általános iskola, Szováti út 2. Hrsz: 
1519 

1930-ban épült Református Elemi Fiú-
iskolaként. Csanak József debreceni 
építészmérnök tervei alapján Lipták Já-
nos építőmester kivitelezte, akit a meg-
bízó egyház helybéli munkások alkal-
mazására kötelezett, a munkanélküli-
ség enyhítése végett. A környék legna-
gyobb iskolája volt, alagsori tornaszo-
bája szintén az elsők között létesült. A 
kvalitásos épület a harmincas évek mo-
dern stílusának kubista tömegformálá-
sát ötvözi a klasszicista homlokzat-
kompozícióval, a pártázatos jellegű at-
tikával, a klinkertégla díszítéssel, igé-
nyesen kidolgozott részletképzéssel.  

 

 

 

 

 

Téglatűzfalas, nádtetős pajta, szabad-
kéménnyel (Istókhalom kert) 

Foto: Csécsi Lajos „Derecske népi épí-
tészeti emlékei” c. könyve 
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  Népi lakóház és porta, Nyárfa utca 30. Hrsz: 1949 

A mennyezetgerendájába vésett 1838-as dátum valószínűleg a ma 
álló lakóház építési idejét jelöli. Alig kontyolt utcai oromzatán, a ré-
gebbi típusnak megfelelően csak egy ablak nyílik. Oldaltornáca a rit-
kább, kerek faoszlopos szerkezetű, és gyönyörűen „félresikerült” az 
utcai végének boltíves lezárása. A gazdasági épületek később, a szá-
zad végén épültek. A porta minden épületével, kapujával, egysége-
sen mutat be egy hagyományos parasztházat és udvarát. 
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Lakóház (volt katonaház) Széchenyi utca 22. Hrsz:2389 

1894-ben épület a háromosztatú lakóház kőlábas tornáccal, vályog-
fallal. Tiszta szobája téglapadlós. Pitvarában boltívek tartják a ké-
sőbb elboltozott szabad kéményt, melyet ma füstölésre használnak. 
A hátsó házban megmaradt a búbos kemence suttal és a döngölt 
földpadló. Homlokzatának dísze a kihúzott párkány és az oromzaton 
keretezett évszám. Kerítésvonalban húzódik meg az egyszerű kül-
sejű nyári konyha, a volt kétsejtű katonaház, mely szabad kéményes, 
sütőpadkás, szobájában nagy búbos kemencével.  

 

 

 

 

Népi lakóház, Ady Endre utca 20. Hrsz: 686 
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Derecske város Helyi értékvédelmi katasztere – Forrás: Cívisterv Bt. örökségvédelmi hatástanulmány 



 
 
18 | örökségünk 

 

 

  

Derecske város régészeti értékei 



  

Derecske főutcája és főtere a település 
fejlődésével a történelem során fokozatosan 
alakult ki.  A főutca a településen áthaladó 
főútra ráépülve jött létre, ami a maga korában 
természetes volt, hisz a szomszédos 
településekkel kapcsolatot biztosító út 
magába a településbe is életet vitt. Az 
átmenő forgalom aránytalan, már zavaró 
mértéke korunk sajátja. 

A települési társadalmi, központi funkciók 
sűrűsödési helyén, - vásártér, templomok, 
iskola - alakult ki a főtér, melynek jelenlegi 
állapota a település fejlődésével 
folyamatosan változott, de szerkezetében, a 
várostestben, a városi szövetben elfoglalt 
helyzetében, kapcsolataiban, 
hangsúlypontjaiban a megelőző korok 
jellegét őrzi, azok máig élő lenyomata, 
ugyanakkor jellemző az alföldi településekre. 
 
 
 
 
 

ELTÉRŐ KARAK-
TERŰ TELEPÜLÉS-
RÉSZEK 
Eltérő karakterű településré-
szek lehatárolása, a település-
kép, arculati jellemzők és tele-
püléskarakter bemutatásával. 
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  A városkapuk szerepét, funkcióját egyéb jelek, építészeti alakulatok hiányában 
Derecskén a településszerkezetből adódóan az Arany János utca – Köztársaság út 
találkozásánál, illetőleg a Köztársaság u – Bajcsy Zsilinszky u, Petőfi utca 
útelágazásnál kialakult teresedések jelentik. Ezek a teresedések jelzés értékűek, a 
tér érzékelteti, hogy valahová érkeztünk, induló pontja a betorkolló utcáknak, a 
főutca kezdete kijelöli a haladás irányát. 

A főutca enyhén íves vonalvezetésű, a városközpont irányában enyhén öblösödő. Az 
utca íves vonalvezetésből következik, hogy az utcának sodrása van, és heterogén 
beépítése dacára mégis valamilyen egységet képviselő, a mozgással állandóan vál-
tozó utcaképet mutat . Ezt a mozgalmasságot a város széli laza, előkertes, földszin-
tes családi házas beépítésből a városközpont felé haladva magasodó hézagosan-
zártsorú, zártsorú térfalak, a központot kijelölő templomtornyok, az egyre sűrűsödő 
központi intézményi funkciók, kereskedelmi egységek jelentik.  

A főutca nyomvonalának, illetőleg szabályozási szélességének alakulása a minden-
kori településrendezési tervekben összefügg az átmenő forgalommal, és önmagá-
ban is oka lehet a kialakult heterogén beépítésnek. A hatályos településrendezési 
terv azonosan, városképileg is egységesen szabályozza a főutca két oldalának be-
építési módját, az utca nyomvonalának korrekciója azonban házsorok bontását je-
lenti, aminek áldozatul esnének városképi jelentőségű régi, helyreállítható épületek.  

A főutca egyidejűleg több építési karaktert képvisel, a falusias családiházas karak-
tertől a polgáriasodott kisvárosi karakteren át a nagyvárosi karakterű elemekig, ezen 
belül több építési korszak irányzatát képviselve. 

A főutca mindezek következtében a történeti műemléki városmagot is figyelembe 
véve meglehetősen heterogén utcaképet mutat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A szélektől a központ felé haladva, a városszéli előkertes szabadon álló földszintes, 
az előkertben sok zöld felületet tartalmazó beépítés fokozatosan sűrűsödik, tenden-
ciájában fokozatosan megy át zártsorú, hézagos zártsorú-előkertes, még mindig sok 
zöld felületet tartalmazó beépítésbe, a központban a beépítés előkert nélküli zárt-
sorú, amit közterületi fasorok kísérnek, - de ebben a rendben vannak következetlen-
ségek, a tendencia helyenként megszakad. A beépítésbe többnyire előkertes szaba-
don álló, vagy oldalhatáron álló épületek ékelődnek be.  

Az utca térfalai a szélektől befelé haladva emelkednek, földszintesből földszint eme-
letesben folytatódnak, és sűrűsödnek a városközponti közösségi, igazgatási funk-
ciók, feldúsulnak a földszinti üzleti, kereskedelmi funkciók. Összességében domi-
náns a magasföldszintes egykori polgárház és a fszt+1 emeletes, tetőteres újabb 
építésű magastetős társasház. A térfalba nem illő, a környezet magas tetős épüle-
teitől elütő épület pl. a polgármesteri hivatal épülete, amely részleteiben is szegény, 
mondhatni részletmentes, sivár épület. 

A főutca és egyben a település központját a két templom és a korábbi városháza 
épülete jelöli ki, a két templom vertikálisan is. Ezen a központi részen a főutcához 
eredetileg két tér kapcsolódott, a templomok és az új-régi városháza közötti jelen-
legi közpark és kapcsolódott egykoron a szemben lévő oldalon az időközben a mű-
velődési házzal beépített piactér. Ez a fő utcára horizontálisan illeszkedő térkapcso-
lat az alföldi városokban szokásosnak tekinthető.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

eltérő karakterű településrészek|21 

  A parkot a református templom két részre osztja, egy nagyobb, a városháza és a 
templom közti a városi központi park szerepét betöltő térre, és kialakul egy kisebb 
zöld tér a két templom között is. 

A városi közpark határoló térfalai adottak, a városháza két tengelyre tervezett, föld-
szintes, méltóságteljes épülete és a református templom abszolút meghatározóak 
nem csak a tér, de a városközpont szempontjából is. Figyelemre méltó, hogy színeik 
közel állnak a monarchia idején meghatározó barokk-sárga színhez, ami gesztus ér-
tékű kapcsolat a település múltja irányába. A parkot nyugatról lezáró Bocskai általá-
nos iskola épületének térfala magasságilag, arányaiban is illeszkedik a térhez, meg-
felelő színvonalú épület.  

A két templom közötti kisebb tér elvész, oda telepítették a városi vízmű 
létesítményeit.  Pozitívumként említhető meg, hogy zöld felület veszi körül, és a fő út 
felől a Szt. István szobrát körül vevő pergola takarja. 

A központi park értékes faállománnyal rendelkezik, figyelemre méltó emlékművek 
vannak a parkban elhelyezve.  
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Derecske városközpontjának jellemzően két eltérő karakterű része alakult ki. Minkét te-
lepülésre jellemző, hogy utcavonalon álló épületek alkotják, részben zártsorú, részben ol-
dalkertes (oldal határon álló beépítéssel.) Léptékét tekintve mégis jelentősen különböz-
nek egymástól. 
 
Az egyiket az országos főutak (Köztársaság út és Rákóczi utca) menti épületek alkotják, 
fsz+1 emeletes tetőtér beépítéses épületekkel és a régi nagybelmagasságú földszintes 
polgárházak, kereskedő házak és városi intézmények nagyobb tömegű, nagyobb ingatla-
nokon elhelyezett épületeivel. 
 
 

1./ VÁROSKÖZPONT 
a/ főutcák menti területek 
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  A……………… 
 
 

Rákóczi út 
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Köztársaság út 
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Köztársaság út 
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A városközpont másik jellegzetes részét, a belső területeken, csendesebb utcákon kiala-
kult beépítés jelenti. Itt is a földszintes és földszint+ 1 emeletes, utcavonalon álló épüle-
tek keveredése a jellemző, de kisebb ingatlanokon, kisebb tömegű épületek találhatóak 
itt.   
Az új emeletes épületek tömege nem csak az ingatlanok mérete miatt kisebb, hanem a 
tetőtér beépítése sem jellemző, mint harmadik hasznos épületszint. 
 
A városközpontban az utcavonalon álló, előkert nélküli utcavonalon álló épületelhelyezés 
ajánlott. A főutak mentén egyértelműen zártsorú beépítési móddal, csak a legszüksége-
sebb esetekben épületközökkel (megszakításokkal).  
 
 

1./ VÁROSKÖZPONT 
b/ a városközpont belső területei 
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Ipar utca – Baptista imaház 
Városháza utca – Iskola – templom park 
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Kölcsey utca – Új lakóház Kinizsi utca 
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A telkek beépítése oldalhatáron álló, a szé-
lesebb és főként saroktelkeken a 
szabadonálló épület elhelyezés is előfor-
dul. A belső városrészt a városközpontot 
körülvevő azon tömbök alkotják, ahol a ha-
tályos szabályozás már régóta megengedi 
a földszintes épületek mellett, a fsz+1 
emeletes lakóházak építését is. Utóbbiak 
ugyan kisebb arányt képviselnek, de a tele-
pülésképben az ilyen léptékű épületekre is 
számítani kell. 
 
A magasságbeli „nagyobb mozgástér’’ 
mellett, az előkertes beépítés mellett, az 
előkert nélküli épületelhelyezés is előfor-
dul, része a településképnek. 
Utóbbi (utcavonalon álló és előkertes épü-
letek vegyes előfordulása) a történeti be-
építésű, külső városrészeknek is jellem-
zője.  
A telepítést tekintve, az utcavonaltól túlsá-
gosan hátrahúzott épület töri meg az egy-
séges utcaképet. Ez különösen akkor za-
varó, ha nem egy átlagosnál szélesebb te-
lek beépítése történik így, hanem egy egy-
séges ritmusú, szalagtelkes beépítés sza-
kad meg ilyen módon. 
 

2./ BELSŐ VÁROSRÉSZ 
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 A belső városrészen, a földszintes és föld-
szint+ 1 emeletes épületek által alkotott ut-
cakép akkor harmonikus, ha az épületek ter-
vezésekor, a környezeti adottságok, a szom-
szédos épületek és az utca jellegzetességei is 
figyelembe vételre kerülnek. 
Az épület tömegének mozgalmasabbá tétele 
„segíthet’’ megfelelő átmenetet képezni, egy 
fölszintes és fsz+1 emeletes épület között. 
Sokszor egy fedett terasz, veranda is segíthet 
ezen. 
 
Az utcában egymást követő azonos tetőfor-
májú épületek sorát bántóan törheti meg, 
egy oda nem illő tömegű, formájú épület. A 
belső városrészt tehát változatos tömegű, 
tetőformájú, előkertes és előkert nélküli épü-
letek alkotják, de adott utca jellemzőit és fő-
ként a szomszédos épületeket is figyelembe 
vevő jó ízlésű tervezés elengedhetetlen. 
 

Deák Ferenc utca  
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  Erzsébet utca – Hunyadi utca  
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Az épületek magas tetővel létesültek, a 
lapostetős épület idegen a hagyományos te-
lepülésképben. Az alpesi- meredek tető és a 
mediterrán kis hajlású tető ugyancsak idegen 
a település képétől. Ajánlott a 35- 45 fok kö-
zötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
 

Rövid utca – Kert utca  
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 Szováti út – Rákóczi út 
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Kossuth utca – Sárostói Sportközpont /városi tornacsarnok és uszoda épülete 
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A tetőformák, épülettömegek változatossága 
segíthet a földszintes és földszint+ 1 emele-
tes épületek egymásmellettiségének zavaró 
hatását megszüntetni.  
 

Kossuth utcai új lakóházak 
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A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron 
álló. Az épületek meghatározó többsége 
ténylegesen az oldalhatáron áll, csak kivé-
teles esetekben helyezték az oldalhatártól 
1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. A törté-
neti településrészen az épületek egy része 
utcavonalon áll, vagy előtte csak kis (1,5 m, 
legfeljebb 3,0 m mélységű) előkertet alakí-
tottak csak ki. Az izgalmas és jellegzetes 
utcaképet a különböző telekbeépítések 
változatossága adja. 
 

3./ LAKÓTERÜLET 
TÖRTÉNETI  
BEÉPÍTÉSSEL 
 

Vasvári Pál utca – Móricz Zsigmond utca 
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Bacsó Béla utca 
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Csokonai utca 
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Móricz Zsigmond utca kerítések 
 

Keskeny utca kerítések 
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Bajcsy - Zsilinszky utca 
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A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron 
álló. Az épületek meghatározó többsége 
ténylegesen az oldalhatáron áll, csak kivé-
teles esetekben helyezték az oldalhatártól 
1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. 
A beépítés mindenütt előkertes.  
 
Ide tartoznak derecske új beépítésű 
családiházas lakóterületei, és azok a ré-
gebben kialakult lakóterületek is, melyek 
más nem hordozzák a korábbi „történeti’’ 
beépítési jelleget, mert az utcavonalon álló 
melléképületek az építési előírások alapján 
elbontásra kerültek, illetve az új épületek 
mind előkerttel lettek elhelyezve. 
 

4./ LAKÓTERÜLET 
HAGYOMÁNYOS  
BEÉPÍTÉSSEL 
 

Arany János utca 
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Pázmány Péter utca 
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Derecske közigazgatási területét nagy sű-
rűségben szabdalják a különböző feltöltő-
dési stádiumban lévő egykori folyómedrek, 
melyekhez parti- és övzátonyok kapcso-
lódnak.  

 A felszínközeli üledékekhez kapcsolódó 
nyersanyagok közül Derecskén az ipari 
méretű agyag-előfordulás emelhető ki. 
Legfontosabb természeti erőforrást azon-
ban Derecske esetében - ahogyan a leg-
több hajdúsági település esetében is - a lö-
szön képződött termékeny mezőségi talaj 
jelenti.  

 

 

 
 

5./ BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETEK 
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 Derecske területe vízfolyásokban, folyóágakban gazdag, és ember ásta csatornákkal is bő-
ven ellátott, jelentős folyója azonban nincs. Területének É-i részét érinti a Kösély, mely a 
Tócó és a Kondoros összefolyásából keletkezik. Rajta árhullámok csak tavasszal és na-
gyobb csapadékos időszakban szoktak jelentkezni, míg az év többi részében alig van víz a 
medrében. A Kösély vízminőségét Debrecen szennyvizei annyira tönkreteszik, hogy torko-
lata alatt még a Hortobágy, Berettyó is végig harmadosztályú lesz. Ugyancsak K-i irányból 
érkezik a Kati-ér, mely egyéb vizekkel együtt a településtől D- re már Derecskei-Kálló néven 
fut tovább, és a Konyári-Kállóval egyesülve alkotja a Kálló főcsatornát, mely ugyancsak a 
Berettyóba ömlik. A város területét érinti többek között a Derecskei- főcsatorna és a Sár-
réti-főcsatorna északi része. A település legnagyobb állóvize a Derecskei-víztározó. 

Derecske területe növényföldrajzi szempontból a Tiszántúli flórajárásába tartozik, s ma jel-
legzetesen mezőgazdasági táj. Vizenyősebb, gyengébb talajú területein legelők, s minimális 
területi kiterjedésű erdőtársulás maradványok (tatárjuharos lösztölgyesek, sziki tölgyesek 
és tölgy-kőrisszil ligeterdők) találhatók.  

A talajadottságokból adódóan a szántóföldi igénybevétel csaknem kizárólagos, ami erős 
kultúrsztyep jelleggel jár együtt (Nagy-Mező, Pergelőge-dűlő). A szántóföldek uralmát csak 
az utak melletti akácos ligetek, valamint a magasabb talajvizű szikes laposok, legelőnek 
használt füves foltjai bontják meg hellyel-közzel. Főleg a Berettyó-Kálló közéhez tartozó 
K-i, DK-i határperemen maradtak még meg ártéri liget- és láperdő maradványok, főleg fü-
zes-nyáros, itt-ott sziki tölgyes faállománnyal. Ezen az alacsony fekvésű síkságon gyen-
gébb termőképességű réti talajok találhatók. Az itteni növényzeti-morfológiai maradvá-
nyokat igyekeznek megvédeni a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet kisebb-nagyobb foltjai. 

 

 
 

Derecske város Helyi természeti értékei– Forrás: HB megye TrT. Természetvédelem c. 
tervlapja (Cívisterv Bt.) 
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 ELŐKERTEK, ÉS ÉPÍTÉSI HELY 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. 
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  1./ VÁROSKÖZPONT  
/ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 

Derecske városközpontjának jellemzően két eltérő ka-
rakterű része alakult ki. Mindkét településre jellemző, 
hogy utcavonalon álló épületek alkotják, részben zárt-
sorú, részben oldalkartes (oldal határon álló beépítés-
sel.) Léptékét tekintve mégis jelentősen különböznek 
egymástól. 
 
Az egyiket az országos főutak (Köztársaság út és Rá-
kóczi utca) menti épületek alkotják, fsz+1 emeletes te-
tőtér beépítéses épületekkel és a régi nagybelmagas-
ságú földszintes polgárházak, kereskedő házak és vá-
rosi intézmények nagyobb tömegű, nagyobb ingatla-
nokon elhelyezett épületeivel. 
 
A városközpont másik jellegzetes részét, a belső terü-
leteken, csendesebb utcákon kialakult beépítés jelenti. 
Itt is a földszintes és földszint+ 1 emeletes, utcavona-
lon álló épületek keveredése a jellemző, de kisebb in-
gatlanokon, kisebb tömegű épületek találhatóak itt.  Az 
új emeletes épületek tömege nem csak az ingatlanok 
mérete miatt kisebb, hanem a tetőtér beépítése sem 
jellemző, mint harmadik hasznos épületszint. 
A városközpontban az utcavonalon álló, előkert nélküli 
utcavonalon álló épületelhelyezés ajánlott. A főutak 
mentén egyértelműen zártsorú beépítési móddal, csak 
a legszükségesebb esetekben épületközökkel (meg-
szakításokkal).  
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 

A belső, keskenyebb utcákon a Földszintes épületeket 
ajánlott minél magasabb párkánnyal, tetőtéri 
parapetfallal magasítani, a fsz+1 emeletes épületek 
esetében pedig ajánlott a további magasítást eredmé-
nyező tetőtérbeépítést, álló tetőablakot, további tető-
felépítmény elkerülni. Ezzel elkerülhető lesz, a föld-
szintes és fsz+1 emeletes épületek váltakozásából 
eredő, zavaró utcakép. Ajánlott továbbá, az épülettö-
megek magassági értelemben történő kisebb mozga-
tása is, főként a szomszédos alacsonyabb, vagy ma-
gasabb épület felé átmenetet is biztosítva. 
A főutak mentén kialakult beépítés esetén is a föld-
szintes és fsz+1 emeletes épületek keveredése a jel-
lemző.  
Itt is ajánlott az épülettömegek magassági értelemben 
történő, mozgalmasabb kialakítása. Hasonló hatást 
lehet elérni, álló tetőablakok, tetőn megjelenő oromfa-
lak, tetőfelépítmények építésével is. 
 
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 

Derecske településképében a natúr, sárgásvö-
rös cserépfedés van túlsúlyban, színesíti a te-
lepülésképet 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 színként 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 Derecske településképének is. A városköz-
pontban, főként a főutak mentén kialakult, több-
nyire zártsorú beépítés esetén, egyértelműen a 
tömör, falazott kerítés építése ajánlott, az épület-
tel szerves egységben. Itt a kerítések is magasab-
bak, hiszen a közel 3 méter magasságú épített ke-
rítés teszi „egésszé’’ a helyenként megszakadó 
zártsorú beépítést. Ha a kerítés mögötti udvar 
funkciója megkívánja a közterület felé való kap-
csolódást, a nagyméretű kapunyílás, vagy a telje-
sen áttört kerítés is ajánlható. Ilyen esetben is lá-
bazattal, falazott oszlopokkal ajánlott a kerítést 
elkészíteni, igényes (pl. kovácsoltvas) kerítésme-
zőkkel. 
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./ BELSŐ 
VÁROSRÉSZEK 
/ajánlások/ 

TELEPÍTÉS: 

A telkek beépítése oldalhatáron álló, a szélesebb és fő-
ként saroktelkeken a szabadon álló épület elhelyezés 
is előfordul. A belső városrészt a városközpontot kö-
rülvevő azon tömbök alkotják, ahol a hatályos szabá-
lyozás már régóta megengedi a földszintes épületek 
mellett, a fsz+1 emeletes lakóházak építését is. Utób-
biak ugyan kisebb arányt képviselnek, de a település-
képben az ilyen léptékű épületekre is számítani kell. 
 
A magasságbeli „nagyobb mozgástér’’ mellett, az elő-
kertes beépítés mellett, az előkert nélküli 
épületelhelyezés is előfordul, része a településképnek. 
Utóbbi (utcavonalon álló és előkertes épületek vegyes 
előfordulása) a történeti beépítésű, külső városrészek-
nek is jellemzője.  
A telepítést tekintve, az utcavonaltól túlságosan hát-
rahúzott épület töri meg az egységes utcaképet. Ez 
különösen akkor zavaró, ha nem egy átlagosnál széle-
sebb telek beépítése történik így, hanem egy egységes 
ritmusú, szalagtelkes beépítés szakad meg ilyen mó-
don. 
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  MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA: 

A belső városrészen, a földszintes és földszint+ 1 
emeletes épületek által alkotott utcakép akkor har-
monikus, ha az épületek tervezésekor, a környezeti 
adottságok, a szomszédos épületek és az utca jelleg-
zetességei is figyelembe vételre kerülnek. 
Az épület tömegének mozgalmasabbá tétele „segít-
het’’ megfelelő átmenetet képezni, egy fölszintes és 
fsz+1 emeletes épület között. Sokszor egy fedett te-
rasz, veranda is segíthet ezen. 
Az utcában egymást követő azonos tetőformájú épü-
letek sorát bántóan törheti meg, egy oda nem illő tö-
megű, formájú épület. A belső városrészt tehát válto-
zatos tömegű, tetőformájú, előkertes és előkert nél-
küli épületek alkotják, de adott utca jellemzőit és fő-
ként a szomszédos épületeket is figyelembe vevő jó 
ízlésű tervezés elengedhetetlen. 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős 
épület idegen a hagyományos településképben. Az al-
pesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető, 
(utóbbi főként akkor, ha keskeny telkek orában, hagyo-
mányos hajlásszögű épületek között helyezik el) 
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 25- 
45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása. 
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KERÍTÉSEK: 
A kisvárosias, utcakép jellemzője, az épülettel 
egyéget képező, épített jellegű kerítés, így e tele-
pülésrészen főként ezek létesítése ajánlott. E ke-
rítések magassága is nagyobb, mint a település 
külső, előkertes részein. A kerítések vagy tömö-
rek, vagy csak kisebb mértékben áttört kerítés-
mezőkkel készülnek. 
 
A bemutatott, ajánlott példák is ilyenek. 
Természetesen áttört (átlátható) kerítésmezők 
is készülnek, és ezek sem idegenek az utcakép-
től. Fontos, hogy épített jellegűek legyenek, 
vagyis készüljön falazott lábazat és legyenek fa-
lazott kerítésoszlopok is. 
Zavaróak a településképben a környezettől ide-
gen, élénk színek, a teljesen tömör, lábazat és 
osztás nélküli kerítések, főként, ha ezek szegély 
nélküli lemezből készülnek. 
A fémes megjelenésű lemezkerítés különösen 
zavaró az utcaképben. 
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3./ KÜLSŐ VÁROSRÉSZ 
TÖRTÉNETI  
BEÉPÍTÉSSEL 
/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, góréval. 

o Utcavonalon álló lakóépület és utcavonalon elhe-
lyezett nyári konyha, vagy tároló épület, góré. 
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 kerítésmezőkkel. A kerítés 
gyalogos kapuja fölött díszített áthidalóval.  

A kerítések felújításakor zavaró megoldásnak számít, 
ha az utcai ablakok előtt is zárttá alakítják a kerítést.   
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  MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 
A történeti településrészen a földszintes épületek a 
meghatározóak. Ezen belül, az utcai homlokzatma-
gasság, viszonylag tág határok (3,0- 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 emeletes épület, vagy az utcai oromfalban kialakí-
tott, emeleti szintként megjelenő nyílászárók zava-
róak az utcaképben. 
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 Derecske településképének is. A nagyobb 
arányban előkertes épületek sorát, utcavonalon 
álló épületek szakítják meg helyenként. A keríté-
sek általában tömör, épített jellegűek. A tömör, 
egymás után sorakozó táblákat, a kis előkerttel 
elhelyezett lakóépületek ablakai előtti, áttört ke-
rítés elemek szakítják meg. Az áttört kerítés me-
zők gyakran míves, kovácsoltvas kivitelben ké-
szülnek. A tömör kerítés mezők között, a két-
szárnyú kapubejáró és a gyalogos kapuk készül-
tek. A gyalogos kapuk feletti díszített áthidaló 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 utcaképben za-
varó hatású, ha az oromfalban nagyméretű nyí-
lás, erkély létesül. 
 
 

Az utcai oromfalban készített nagyméterű nyílás, erkély idegen az utcaképtől. 

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./ KÜLSŐ VÁROSRÉSZ 
HAGYOMÁNYOS  
BEÉPÍTÉSSEL 
/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 Derecske új beépítésű családiházas la-
kóterületei, és azok a régebben kialakult lakóterületek 
is, melyek más 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. 
   
 
  

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. 
Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa. 
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA 

A földszintes épületek a meghatározóak. Ezenbelül, 
az utcai homlokzatmagasság, 4,0- 4,5 méter között 
mozog. 
 
Az emeletes épület, zavaróan hat a földszintes épüle-
tek között. 
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 Derecske külső, hagyományos beépítésű 
lakóterületeinek településképében is. 
Az előkertes beépítési módból adódóan, az áttört 
kerítésmezővel készült kerítések a jellemzőek. 
Zavaró a településképben, ha a kerítések a kiala-
kultnál magasabbra, vagy alacsonyabbra épül-
nek. 
Különöse zavaró, ha a teljesen tömör kerítés ta-
golás nélkül, fémlemezből készül, ahol még a szí-
nezése is elüt a környezetétől. 
Fémlemezből is készíthető úgy kerítés, hogy az 
ne tűnjön ki a hagyományos kerítések sorából. 
Fontos, hogy felöleti tagozása, színe is megfelelő 
módon legyen megválasztva. Készüljön kerete-
zése is, ami a hagyományos deszkakerítések jel-
lemzője volt. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETEK 
/ajánlások/ 
 
 
E területeken a tájképi értékekhez való iga-
zodás érdekében az építmények megjele-
nésére vonatkozó ajánlások kerültek kidol-
gozásra: 

 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. 
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   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. manzárd 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 Derecske településképének is.  
 
A kisvárosias, utcakép jellemzője, az épület-
tel egységet képező, épített jellegű kerítés, 
így e településrészen főként ezek létesítése 
ajánlott. E kerítések magassága is nagyobb, 
mint a település külső, előkertes részein. A 
kerítések vagy tömörek, vagy csak kisebb 
mértékben áttört kerítésmezőkkel készül-
nek. 
 
A bemutatott, ajánlott példák is ilyenek. 
Természetesen áttört (átlátható) kerítés-
mezők is készülnek, és ezek sem idegenek 
az utcaképtől. Fontos, hogy épített jellegűek 
legyenek, vagyis készüljön falazott lábazat 
és legyenek falazott kerítésoszlopok is. 
Zavaróak a településképben a környezettől 
idegen, élénk színek, a teljesen tömör, lába-
zat és osztás nélküli kerítések, főként, ha 
ezek szegély nélküli lemezből készülnek. 
A fémszínű, festetlen megjelenésű lemez-
kerítés, főként a trapézlemezből, hullámle-
mezből készültek, különösen zavaróak az 
utcaképben. A kovácsoltvas, vagy fémpálcás 
kerítésmezők esetén a tüzihorganyzott és 
festett fémszerkezet alkalmazása is ajánl-
ható. 
 

KERÍTÉSEK 
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  A kerítésben létesülő bejárati ajtók, kapuk, 
az eredeti deszka- fa kivitel helyett, már 
fémlemezre cserélődtek. 
Ez az anyagváltás abban az esetben illesz-
kedik a hagyományos utcaképbe, ha színe a 
fa kapuk megjelenésével azonos. (Nem 
fénylő, natúr fémlemez hatását kelti.) Fon-
tos, hogy felületi megjelenése (bordázott-
sága) ugyancsak a deszkából készült „társa-
ikhoz’’ hasonló, sima felületű- vagy tagolt, 
esetleg díszített legyen! 

 



 
 

Építészeti útmutató  | 66  

  



 
 

67 |Építészeti útmutató 

 

 

  

Gyakran a kerítés betétek is fémlemezre 
cserélődnek, ami különösen zavaró hatású, 
ha egyrészt a kapuk esetében leírt elvárá-
soknak nem tesz eleget. A fémlemezből ké-
szülő kerítések esetében különösen fontos, 
hogy a kerítések mezőkre való osztottsága, 
lábazati rész kialakítása maradjon meg. 
Fontos továbbá, hogy a kerítésmező látható 
felső (esetleg alsó) éle ne maradjon meg a 
fémlemez vékonyságában, hanem vastag-
ságot mutató szegéllyel készüljön! 
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A településépben több helyen is hangsú-
lyosan jelennek meg a hátsó kertek. Egy-
részt a település felé közúton érkezve, to-
vábbá a mezőgazdasági területek felé ve-
zető utakról. 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 településkép fontos részét képezik az 
épületek előkertje és udvarai, főként, ha 
áttört (átlátható) kerítések készülnek. A 
kertek sokszor az épület előtti területek 
parkosításával egészülnek ki. 

 
 
 



 
 

71 |Építészeti útmutató 
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Az erkélyek a családiházas beépítésű területeken, viszonylag ritkább elemei az utcakép-
nek. A bemutatott példák, jól megépített és valóban használt erkélyek.  
 
Egy régebbi időszakban, „divat’’ volt az utcára merőleges tetőgerincű házak oromfalában 
erkélyt kialakítani, ami sokszor funkció nélkül maradt, még a korlát sem került fel, befeje-
zetlenül maradt. Ezek az oromfalban készült erkélyek, akkor zavaróak az utcaképben, ha 
egy falusias (alacsonyabb) léptékű utcaképben jelentkezik. 
 
A tornácok a régebbi a régi lakóházak elengedhetetlen elemei voltak. Ma a fedett tera-
szok építése jobban elterjedt, de mindenképpen hasznos elemei a lakóházaknak. 
 
 

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 
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 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- hozzáér-
tést is sugallják. A modern technológia, a teherbíró anyagok alkalmazása feledtette ve-
lünk a csapolások, áthidalók, erősítő szerkezetek szükségességét, melyek, mint rész-
letek, sokszor 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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Derecskén sok mai, új épület található. Ne-
héz ezek közül kiválasztani azokat, melyek 
jó példaként szolgálhatnak azok számára, 
akik építkezni szeretnének. Ezek közül ke-
rült kiválasztásra, a néhány bemutatott 
példa.  

Fontos azonban elmondani, hogy egy épü-
let soha nem önmagában áll, mint itt egy 
lapon bemutatva. Lehet egy épület ízléses, 
jól használható, igényesen megtervezett 
és megépített, ha nem illeszkedik abba a 
környezetbe, ahol megépült.  

A bemutatott épületek, a környezetükben 
is jó érzékkel lettel megtervezve. 

 

MAI PÉLDÁK 
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Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras feugiat 
auctor efficitur. Nunc hendrerit mattis 
finibus. Etiam sed nisi vitae arcu auctor 
luctus nec sed lectus. Vivamus urna 
arcu, finibus a nulla iaculis, consequat 
consequat nisi. Suspendisse condimentum 
et nulla sollicitudin interdum. 
Etiam at feugiat turpis, et cursus ante. 
Quisque placerat justo mauris, sed 
tempus sem hendrerit id. Vestibulum 
neque dui, dapibus eu magna sit amet, 
blandit condimentum sapien. Proin justo 
dolor, ultrices ut facilisis at, maximus sed 
sem. Fusce cursus ornare ullamcorper. 
Mauris malesuada et eros sed efficitur. 
Ut dictum sapien non lorem volutpat, a 
tempor lorem malesuada. 

Derecske településképét a széles utcák jel-
lemzik. A történeti településrészen a sza-
bálytalanabb, időnként kiszélesedő, majd 
keskenyebbé váló utcák, és teresedések az 
általánosak, míg az újabb telepítésű része-
ken a szabályosabb vezetésű és széles-
ségű utca a jellemző. 
 
Meghatározó a városképben a belvároson 
keresztül haladó 47 sz. országos főút, me-
lyen autók, kamionok tömege hömpölyög, 
nap, mint nap. Megnyugvást jelent, a város 
szívében, álló két templom környezetében 
kialakított, szépen gondozott park. A két 
templom és környezete Derecske város 
jelképnek is mondható. 
 
 
 

UTCÁK, TEREK 
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Kicsit távolabb a főúttól, már csendeseb-
bek, ottonosabbak az utcák. 
Ahol a közművek lehetővé teszik, ott az ut-
cafásítás sokat jelenthet a településkép-
ben is, de látható, mindkét felvételen, hogy 
az épületek előkertjének növényzete, mi-
lyen sokat jelent a környezetünk alakításá-
ban. 
Jól kell megválasztani az utca szélén, és az 
előkertekben telepítendő növényzetet. 
Azok a bokrok vagy fák, melyek „túl nővik’’ 
a környezetüket, falszerűen eltakarják a 
mögöttük elhelyezkedő épületeket, nem jó 
választás. 
 
A nyílt árkú csatornákat kísérő gondozott 
gyepterület nem csak a környezet klímáját 
javítja, hanem látványnak is szép. 
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A városközpont belső, régebben épült tár-
sasházak lakóinak számára sokat jelent az 
épületek melletti közterületek gondozott-
sága, a parkosított környezet. 

Több emlékmű, szobor került elhelyezésre, 
a kisebb teresedésekben, közparkokban. 
Az emberi léptékű, csendes, esztétikus 
parkok, sokat jelentenek az itt élők szá-
mára. 
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A településen, sok közterületen megjelenő 
reklámtábla, hirdetés található. Ezek több-
sége a városon keresztülvezető országos 
főút és mellékutak melletti kereskedelmi 
szolgáltató vállalkozásokat hirdeti, sokszor 
figyelembe sem véve a településképi, kör-
nyezeti elvárásokat, ami sajnos minden te-
lepülésen elmondható. Az itt bemutatott 
néhány példa, a jó és mértéktartó megoldá-
sokat ajánlja. Az épületekre kerülő reklámok 
esetében fontos alkalmazkodni, az épület 
adottságaihoz, figyelembe venni a homlok-
zati rendet, az építészeti kialakítást. Az ötle-
tes és jól elhelyezett reklám sokszor többet 
ér, mint a reklámok „tengere’’. 
 
 
  

HIRDETÉSEK,  
REKLÁMTÁBLÁK 
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