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„A felfedezés igazi varázsa nem abból áll, hogy új helyeket ismerjünk meg,
hanem hogy más szemmel nézzük.”

/Marcel Proust/

Besenyőd település a 41 számú főútvonal mentén fekszik
Szabolcs Szatmár Bereg Megye székhelyétől, Nyíregyházától 22
km-re. Fekvéséből adódóan biztosított a jó közlekedési
lehetőség a közeli nagyobb településekre, így könnyen
elérhetőek a lakosság számára helyben esetleg hiányzó
szolgáltatások és a munkahelyek is. A község a híres „Baktai
erdő”-vel határos, ami biztosítja a jó levegőjét. Besenyőd az
elnevezését a honfoglalás kori „besenyők”-ről kapta, arról a
népcsoportról, akik egykoron határőrök és harcosok voltak.

A község határában van a jeles „Turánszky-tanya” - amit
korábban Kis-Besenyődi- tanyának neveztek. A földet még az
1800-as évek végén vásárolta meg a  Felvidékről  idetelepedett
Turánszky  Pál,  aki       jogot  végzett és a  II.  világháború  idején
Szabolcs  vármegye  főispánja  volt.

A Turánszky-tanyán a jelenleg is létező magtárral szemben volt a történelmi család kúriája, a kastély, és mellette
álltak a kiszolgáló személyzet lakásai, az un. „nyolcas”.
Itt állandó lakosok és napszámosok is laktak, hisz növénytermesztés, dohánytermelés és intenzív zöldség- és
gyümölcstermesztés folyt a földeken. Az itt megtermelt növényeket a környező nagyobb települések piacain
értékesítették: Nyíregyházán, és a járási központokban, Nagykállóban, Baktalórántházán.
A mezőgazdaság évszázadokig meghatározó volt a településen és gazdaságilag ma is jellemző, mert jelentősebb

ipari tevékenység nem épült ki a településen. Lakosságunk évek óta 800-900 fő között alakul. Önálló óvodánk és
alsó tagozatos általános iskolánk van.

Építészetileg a faluban vegyes a kép: megtalálhatók a régi tornácos „kétvégű” parasztházak fa-pillérrel, majd az
1950-60-as évekből az un. téglából épült „oncsa – házak” szoba, konyha, kamra és tornác, amit az 1970-es évektől
a 10x10-es kockaházak követtek.  Büszkeségünk és egyben legjelentősebb védett épített értékünk a 1928-ban
épült református templom.

Besenyőd községben a század elején „kis-nemesek” éltek, a község híres volt iskolájáról, református tanítójáról.
Az itt élők, a döntően református vallású lakosság taníttatta a gyerekeiket és a községből  sok  értelmiségi
diplomás  ember  került  ki:  orvosok,  jogászok,  gazdasági  vezetők,  mérnökök,  mesteremberek,  akik  máig
ápolják  a  kapcsolatot   a  szülőfölddel. Ennek szép példája a helyiek és az elszármazottak közadakozásából 2008-
2009-ben megépült református parókia, valamint a Református templom 2012 évi pályázati felújításához adott
jelentős pénzbeli adomány.
Sokan visszajárnak a községbe és haláluk után is a besenyődi ősi temetőben akarnak nyugodni.

A település arculati kézikönyv összefoglalja értékeinket és jó példákat mutat a községről azok számára, akik itt
akarják otthonukat vagy környezetüket megújítani, fejleszteni és a mindennapokat egy összetartó szeretetre épülő
közösségben megélni.

Laskai Tiborné
polgármester

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm  Önt Települési
Arculati  kézikönyvünk  nyitó  oldalán.
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Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság
tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.

Besenyőd bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti
útmutatóval tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki
olyan házat tudjon építeni, ami önmagában is értékes, ugyanakkor
a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a
tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a
valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást
és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni.
Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település
egyaránt.

A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és
gazdagabb képet mutat a településről.
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Besenyőd a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától K-
re, mintegy 27 km távolságra található település.
Közlekedési szempontból jól megközelíthető
település, területét érinti a 41-es út.

A hagyomány szerint a honfoglalás után besenyők
telepedtek meg itt, akikről aztán a falu is nevet
kapott, - d  helynévképzővel; mások szerint viszont
a Besenyődi családról nevezték el a falut. A
néphagyomány talán közel jár az igazsághoz, ui.
alighanem határőri feladatokat ellátó nép
lakóhelye volt. Eszerint a település első megszállói
vagy idetelepített lakosai a besenyők voltak, s a
község őse nyilván beletartozott abba a védelmi
rendszerbe, amely a Nyírlövő-Vaja-Őr-Hodász
mentén húzódó gyepűhöz kapcsolódott.
Az itt található bronzkori leletek arról
tanúskodnak, hogy régen lakott hely volt. A Váradi
Regenstzrumban már szerepel, hogy régen lakott
hely. A XIV. században lisnemesek lakták. Az ilyen
falvakhoz hasonlóan földesurai gyakran változtak,
a XV-XVI. században részt szerzett benne a Vay és
Kércsy család, s birtokosai voltak a Besenyődi
család leszármazottai is. A XVI. században a Vay, a
Kemecsei, az Elek, a Téthi, az Apagyi és a Cseres
családok perlekedtek egy-egy részért. 1618-ban
egyetlen földesura Besenyődi Mihály, akinek 20
jobbágycsaládja van. A XVII. században az erdődiek
mellett a Jármy, a Lövey, az Elek és az Apagyi
családok bírták, mind csupa kisnemesi birtokos.

Az 1773-i urbárium szerint 8 földesura volt,
közölük a tekintélyesebbek a Bónis, az Elekés a
Szunyogh családok. Az urbárium szerint 3 jobbágy-
és 7 zsellércsalád lakott benne. A
jobbágyfelszabadulás idején jellegzetes, nemesek
által lakott falu, amelynek 34 földesura és 766
lakója volt. A XVIII. század elején rutén lakosok
települtek le. (Baranyi, Bezdédy, Bicskey, Borbély,
Czeglédy, Dekmár, Eöry, Ferenczy, Halász, Hideg,
Kecskeméthy, Kis, Kóródy, Ladányi, Laskay,
Lórándy, Lőrinczy, Mikó, Molnár, Nagy, Puskás,
Rácz, Szabó, Szelle, Strogy, Tar, Tarsy, Török,
Udvarhelyi, Zoltay, Zsiday, Jeney, Vékey, Vida.).

2. Besenyőd bemutatása
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1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887

Az Első Katonai
Felmérés

A Második
Katonai Felmérés

A Harmadik
Katonai Felmérés

A település jellegét illetően lényegében
egyutcás, alsó végén háromágú, az északi
oldalon kétágú útelágazásba torkolló,
soros-szalagtelkes útifalu. A község újabban déli
és keleti irányba terjeszkedett.

A faluban a keskeny szalagtelkek a jellegzetesek.
A telkek – ritka kivételtől eltekintve – tisztasoros
elrendezésűek, a lakóház előtt mindig kiskerttel.
Az egy tengelyre felfűzött lakó- és gazdasági
épületek különállók, csak a legritkább esetben
kerülnek egy fedél alá. Az irodalomból ismert
földházakat ma is rekonstruálni lehet de ilyet ma
már nem találunk.

A falu határában szőlőtermeléshez szolgáló
kisebb borházakat, inkább kalyibákat is találunk,
de ezek népi építészeti szempontból csak
részben jelentősek.
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„Minden nagy eredményt hihetetlen
mértékű odafigyelés és végtelen

alaposság jellemzi,
még a legapróbb részletekben is.”

/Elbert Hubbart/
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Az utca felől eső része korábban épülhetett.
A hátsó rész B.R.E. jegyű téglákból készült az
1780-1790-es években, ezt látszik bizonyítani a
tetőcsúcson lévő vitorlába belevágott évszám
is (1788), továbbá a torony vitorlája, amely
szintén ugyanez évszámot tüntette fel. Ezt az
évszámot igazolja reformtus egyházakról szóló
összeírás 1809-ből.

A szószék 1796-ban készült. Régibb a persely,
amelyet N. Török István és N. Puskás Anna
csináltattak. Mennyezetét 1848-ban újították
fel.

A mai, 1928-ban épített neogótikus stílusú
templom helyén állott XVIII. századi templomot
elbontották. Az elbontott templom 17 m hosszú,
8 m széles, téglalap alakú fundamentuma a
templomtelek északi oldalához K-Ny irányban
volt elhelyezve. Magassága 4,5 m volt, mindkét
vége a tetőzet alakjának megfelelő tűzfallal.
Fatornya 6 m-re, az utcafronton, tőle élre állott.

A templom építésének kezdetére nincs pontos
dátum, befejezése 1795-ben történt.

A templom két részben készült, mint a bontás
alkalmával világosan meg lehetett állapítani.

Református templom
(Besenyőd, Fő út 32.)

3. Örökségünk
Helyi építészeti védelem alatt álló épület:
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„Tar – családi kripta”

Építészeti értékek:
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Természeti értékek:

Jellemző tájképi eleme nincs a településnek. A
település jellegét a szántóföldek, rétek és legelők
határozzák meg.

Az erdők aránya a településen rendkívül csekély.
Összefüggő erdőterülettel a település déli részén
találkozhatunk.
Erdőtársulásaira akác jellemző, helyenként
találkozhatunk kőris, szil területekkel, valamint
nemes és hazai nyárerdőkkel.
Talaja humuszos homok, kovárványos barna
erdőtalaj és réti talaj.

A homokhátak területei szőlő termesztésre és
gyümölcs telepítésére alkalmasak.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

4. Településképi szempontból
meghatározó területek



Besenyőd - TAK 12

Besenyőd lényegében egyutcás, alsó végén
háromágú – az északi oldalon kétágú
útelágazásba torkolló, soros – szalagtelkes
útifalu. Az község újabban déli és a Bakti út
mellett (most Deák F. u.) keleti irányában
terjeszkedett.

A népi építészetére jellemző, az utca felől
magas palánkkerítéssel határolt telek első
harmadában áll az általában háromosztatú,
szoba konyha +szoba(kisház) alaprajzú
lakóépület. A fehérre meszelt falak sárral
tapasztva általában vályogból készültek.

A gazdasági épületei jellemzői a nagyobb ólak
és istállók vályogból falazottak, a kisebbek
sövényből fontak, vagy dorongfások, esetleg
tengeri- vagy napraforgószárból készültek. A
XIX. század végétől több telekre is épülő
dohánypajta (hodály) favázas szerkezetű,
nyitott oldalfalú, és ugyanilyenek a
különböző rendeltetésű színek is. Szarufás
tetőszerkezetük héjalásához elsősorban
zsúpfedést használtak.

A falu határában szőlőtermeléshez szolgáló
kisebb borházakat, inkább kalyibákat is
találunk, de ezek népi építészeti
szempontból csak részben jelentősek.
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A településen a telkek tisztasoros
elrendezésűek, a lakóházak előtt mindig
kiskerttel.

Az egy tengelyre felfűzött lakó- és gazdasági
épületek különállók. Jellegzetesek a keskeny
szalagtelkek.

Az épületek jellemzően hagyományosan
oldalhatáron állók. Az utcák előkertes
beépítésűek.
Besenyőd lakótelkeit rendezett, földszintes
házak és hosszan elnyúló kert jellemzi.

A lakosság kiszolgálását szolgáló épületek –
élelmiszerüzletek, vendéglátóhelyek – részben
a lakóépületek átalakításával jöttek létre.
A települést falusias beépítésű lakóterület
jellemzi.

A lakóházak külső megjelenésének két
meghatározója van a homlokzat és a
tetőforma.

TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterületi településrész
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A tetőszerkezet kialakítása utcánként, de akár
utcaszakaszonként is eltérő. A jellemzőek a
nyereg- és sátortetős épületek.

A település központi részén találhatóak
jellemzően a települést ellátó igazgatási és
oktatási funkciókat ellátó épületek.

A középületi és szolgáltató funkciójú
épületeknél az utcával párhuzamos
nyeregtető kedvezőbb beépítést tesz
lehetővé. Fontos, hogy az épület
megjelenése az utcaképhez igazodva, de ne
hivalkodva alakítsa és fejlessze a belső
településképet.

Javasolt illeszkedési szempontok:
új ház építésénél célszerű a szomszédos
épületek figyelemebe vétele a telepítés, a
magasság, tetőhajlásszög megválasztása
során.

A tömeg és a homlokzatképzés segítse a
kedvezően rendezett utcakép megtartását.
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Tetőfelépítmények, napelemek homlokzati
épületgépészeti elemek elrejtése, a homlokzat
zavartalan érvényesülése.

Az épület tömegének és homlokzatának
építészeti megoldása az épület rendeltetését
kell tükröznie.

Napelemek esetén a tetősíkkal azonos szögű
elhelyezés mellett érvényesüljön az arányos
illeszkedés, ne a napelem domináljon a tető
megjelenésében.

Törekedni kell az egyensúlyra a modern és a
hagyományos formák között.

A belterületi településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek

A gazdasági területek jellemzően a külterületen
elhelyezkedő területek. Besenyődön a gazdasági
terület a belterülettől keletre található, a
lakóterülettől jól elhatároltan. Területük fásított,
körbekerített.

A gazdasági zóna funkciójában igyekszik
kiszolgálni az ide települni kívánó
vállalkozásokat. Az épületek a jelenlétükkel
gazdasági, társadalmi, műszaki és technológiai
fejlődést fejeznek ki.

Javasolt illeszkedési szempontok:
Az épület tömegét, elhelyezhetőségét, a tető
kialakítását a rendeltetés határozza meg.

Az önálló gazdasági területen az egyszeri ipari
formákat célszerű előnyben részesíteni.

Az egyszerű tömegeket különböző homlokzati
elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük játékossá.

A gazdasági funkciójú épületek körül törekedni kell
a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.

A zöldfelületeknél törekedni kell az termőhelynek
megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére.
Ezzel biztosítva a környezetük ökoszisztémájának
folyamatos rendszerű működését.

A gazdasági településészt településképi
szempontból egyéb területként javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Tanyák, beépítésre nem szánt területek
és külterületi mezőgazdasági majorok

A település külterületi része jellemzően
beépítésre nem szánt terület.

Összefüggő szántóterületek a lakott területtől
keletre találhatók. Az alacsonyabb fekvésű
településrészen található gyepterületekkel
mozaikosan váltakozva.
A mezőgazdasági táblák megközelítését
szolgáló, többnyire burkolat nélküli utak
mentén sok helyen fasorokat és cserjesávokat
találunk.

Az erdők aránya a településen a kistájéhoz
hasonlóan rendkívül csekély. Erdőtársulásaira
akác jellemző, helyenkét találkozhatunk kőris,
szil területekkel, valamint nemes és hazai
nyárerdőkkel.

A tanyák, beépítésre nem szánt területek és
külterületi mezőgazdasági majorok
településrészt településképi szempontból
meghatározó területként javasolt kezelni.
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Telepítés

A településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a telken belüli
elhelyezkedésük az utcára párhuzamos és/vagy
merőleges.

Nem elfogadható, ha a ház az utca vonalától
elforgatott rendszerben van, valamint a telken
nagy mértékben hátrahúzott ház.

Nem javasolt, a szabadon álló, a telek közepén
elhelyezett épület, mivel így csak az épület
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.

A ház mellett és mögött növényzet telepítése
javasolt, ezzel is teret adva a természet adta jó
közérzet élményének.

Az érintett településrészen a házak magassága
közel azonos. Arányos képet mutat.

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környeztükben jellemző.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése,
nem illeszkednek a lakóterületi utcaképbe.

5. Ajánlások – Belterületi településrész

Építészeti útmutató

Magasság



Besenyőd - TAK 19

Tetőforma

Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos.

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük

Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Az településrészen a házak tetőformája
változatos. Jellemzőek nyereg- és sátortetős
épületek, de itt-ott megjelennek a kontyolt
tetők és az alacsonybb hajlásszögű tetőformák
is.

Új házak építésénél  célszerű a szomszédban
elhelyezkedő épületek tetőformáját figyelembe
venni.

Amennyiben az építési telek körül egyszerű
sátortetős vagy nyeregtetős épületek állnak,
úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez hasonló karakterű
épület.

Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak úgy oda ne
egyszerű sátortetős épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

Kerítés

A településrész színvilága vátozatos, de
többségében hasonló az anyag- és
színhasználat. A  homlokzatok színezete
jellemzően pasztell, a felületek pedig vakoltak.

A házak külső karakterének megalkotása során
figyelemmel kell lenni a harmónikus összkép
megteremtésére. Ez könnyedén megoldható az
egymáshoz illő homlokzati festék, nyílászárók
és cserépfedések színének megtartásával.

Anyaghasználat során javasolt a tégla
alkalmazása, a kerámia cserép fedés natúr,
téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint
homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek
használata. Az épület homlokzatát
dinamikusabbá tehetjük burkolt vagy festett
lábazat alkalmazásával,illetve az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.

Nem illeszkedik a településképbe a  feltűnő,
kirívó színek használata, valamint rikító színű
fémlemez fedés, burkolat.

A településrészen változatos szerkezeti
kialakításúak a kerítések.

Nem alakult ki egységes kép. A legcélcélszerűbb
az áttört és az oszlopos a kerítések kialakítása.

A tömör  és nem átlátható megoldások nem
elfogadhatóak.
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Tornác, terasz,
előtető
Az épület egy szakaszán díszesen vagy egy
egyszerűen kialakított előtető meghatározó
karaktere lehet az épületnek.

Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz pihenés céljára alkamas helyet
biztosíthat számunkra.

Ezek a terek arra alkalmasak, hogy kapcsolatot
teremtsenek a természetes és az épített
környezet között.
A bejárati ajtó körül egyszerűen kialakított
előtető is meghatározó karaktere lehet az
épületnek.

A népi építészet meghatározó elemei a nyitott
oldaltornácos, utcai oldalon faoszlopos
lakóházak. A tornác mai napig fennmaradt a
településen, új házak építésénél bátran
alakmazhatjuk.

Új épület építésénél, felújításkor törekedjünk
egy félig nyitott, zárt tér megalkotására. Ez a tér
terasz, előtető vagy tornác formájában is fontos
elemét képezheti épületünknek.
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Az ajtók és az ablakok a lakóépületeknek az
egyik meghatározó elemei, melyek a külső és a
belső tér között biztosítják az átláthatóságot és
az átjárhatóságot. Nagyban befolyásolják az
épület megjelenését és hangulatát. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé.

A hagyományos nyíláskialakítások a
homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú,
két- vagy háromosztatú, utcai homlokzaton
szimmetrikus kialakítással adják meg a
településrészre jellemző családi házak jellegét.
Megjelennek a díszes ablakkeretezések.

Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag vagy pácolt, festett faanyagú
nyílászáró alkalmazása.

Az utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy
zsalugátert kilakítani, illetve redőnyszekrény csak
beépített, csak rejtett kivitelben létesíthető, a
nyílászáróval megegyező színben.

Ajtók, ablakok
Hő és hangvédelem céljából zsalugáter alkalmazható.
Az új árnyékoló kiválasztásakor vegyük figyelembe,
hogy épületünk színéhez mi illik.

Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket és
ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az
egységes utcakép kialakítását.
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Homlokzatképzés,
anyaghasználat
Az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos, hogy
mi az arc, amit megjelenít. A homlokzat arányossága
adja az épület karakterét.

Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő
kiosztására.

A magastető héjazására, illetve tetőfedés csere esetén
világosabb vagy sötétebb árnyalatú síklemez, azbesztes
négyzetes pala és kerámiacserép használata javasolt.

A síklemez fedésnél színhasználat során javasolt a
sötétbordó, barna vagy sötétszürke színek alkalmazása.
Az azbesztes négyzetes pala során javasolt a
sötétbordó, barna, sötétszürke és világosszürke színek
alkalmazása.
Kerámiacserép használata során javasolt a sötétbordó,
téglavörös, terrakotta, sötétbarna színek alkalmazása.

Az egyszerű, jól kombinált színek alkalmazása
gazdagítja és egésszé varázsolja otthonunkat.

Homlokzatképzés során színazonos, de anyaghasználat
szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla ,
vakolt felületek, faburkolat- részesítendők előnyben.

Tűzfal jelenléte esetén kisméretű téglából falazott
homlokzatrész teheti külömlegessé a házat.
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Az egyszerű igényes, jól kitalált szépen megépített
részletek gazdagíthatják épületeinket.
Egy-egy burkolattal, eresszel vagy tetőcsatlakozással,
díszesen megmunkált  faanyagokkal is különlegessé
tehetjük épületeinket. De akár egy növény vagy egy kerítés
részlet is szolgálhat díszítőelemként.

A homlozaton megjelenő apró díszítő elemek fokozzák az
épület hangulatát.
A lakóház homlokzati színezése, az ablakok körüli
díszítőelemek és az előkertbe telepített színes virágok
együttesen harmonikus összképet teremtenek.

A szépen megmunkát faanyagokkal is egyedivé tehetjük az
épületet. A hasonló megmunkálású faragott faoszlop és a
közműóra takaró fadoboz részleteiben szép hatást ér el.

Részletek
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Besenyődön változatos anyag-
használattal találkozunk.
Jellemző az áttört, illetve a fából vagy
kovácsolt vasból készített kerítés

A természetes anyagok használata, mint
a fa, vagy a fém kerítés jó példája lehet
a harmonikus utcakép
megteremtésének, de találkozhatunk
kő, tégla anyagokkal is.

A kerítések kialakításakor át lehet venni
a lakóépületnél alkalmazott anyagokat
és színeket is. Ezzel még harmonikusabb
és egységesebb képet alapíthatunk ki.

A tömör, falszerű nem átlátható
kerítések kialakítása kerülendő.

Kerítések
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A kert az épülethez szorosan tartozó, azzal
egyenértékű, élettér erősítő hatású természeti
környzet. Az otthonnak az a része, ahol a
természettel érintkezik az ember. Az épület és a
kert csak egymással harmonikus egységben
képes működni, ezért törekedni kell, hogy
illeszkedjenek egymáshoz.

A településrészre jellemző elő- és oldalkert,
amely nem csak díszítő, hanem védelmi szerepet
is ellát. Fontos, hogy a kert meghitt, rendezett és
hangulatos legyen, ennek megteremtésére
cserjék, honos és díszes virágok ültetésével
törekedhetünk.

Kertek
A garázst lehetőleg az épületekben alakítsuk ki, hogy
több hely maradjon a kertben és ne terhelje a
környezet látványát egy újabb építmény.

Az utcai, valamint kerti gyümölcsösök és rendezett
kertek jó példával szolgálnak arra, hogy a portánk
rendbetartásával hozzájárulhatunk az épített és
természeti környezet összhangjához.
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Utcák
Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település
életében.

Tervezéskor fontos, hogy alkalmazkodjunk a meglévő utcahálózathoz,
a környzeti adottságokhoz és az építészeti elemekhez. Figyelemmel
kell lenni arra, hogy amennyiben az utca széles, akkor a zöldsáv
elválaszthatja a közutat a járdától nagyobb lombkoronájú faj is
telepíthető, ha azonban az út keskeny, és a kellő szélességű zöldsáv
már nem fér el, ebben az esetben csak a szűk utcák fásítására
alkalmas faj telepíthető.
Ha az utcán végigsétálunk megfigyelhetjük a jellemző beépítési
módokat.

Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés,
kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.

A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcákat
több növénnyel és kertészeti elemmel díszíteni.
A  közút mellett elhelyeztt oszlopfőkön gólyafészkeket láthatunk.
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A közösségi szabadterek, ahol
településhez, településrészhez és a helyi
közösségek tartozásunkat a természethez
kapcsolódva szabadon építhetjük fel.
Mivel rendszerint hosszabb ideig
tartózkodunk ezeken a helyeken,
megjelenésük fokozatosan fontos.

A köztereknek, közparkoknak és
közkerteknek a település nagyon fontos
terei, közösségképző és közösségfenntartó
erejük van.

Közparkok, közterek tervezésekor
alkalmazkodjunk a már meglévő
utcahálózathoz, teresedésekhez, építészeti
elemekhez és a környezeti adottságokhoz.

Virágokkal beültetett- és rendezett zöld
felületével hozzájárul a település kellemes
hangulatához. A közterületek többi részét
az utcai zöldsávok teszik ki.

Közterek, közparkok, közkertek
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5. Ajánlások – Gazdasági területek

Építészeti útmutató

Telepítés

Tetőforma

Telepítéskor a gazdasági épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati
épületektől megfelelő távolságban, tagoltan
elhelyezni.

A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

A telkünk beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő, nagyobb környezeti terhelést
igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület
létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink
közvetlen és közvetett környezetében
törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű
növényállomány ültetésére (fák, bokrok).

Besenyőd gazdasági területén a nyeregtetős,
félnyeregtetős tetőforma a javasolt.

A tetőhajlásszög a szerkezeti tartóváz
adottságaihoz igazodjon, ne legyen 45 °-nál
meredekebb.

Anyaghasználat és homlokzati
színek

Az érintett településrészen a cserépfedés, a
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztető fedés az elfogadott. A lemez
lehet hullám és trapézlemez.

Az épület színhasználata során kerülendő a
harsány, tájidegen színek használata.
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A gazdasági területek kialakításakor az
elsődleges szempont a rendeltetés. Ez
határozza meg az épület tömegét,
elhelyezhetőségét.

Figyelemmel kell lenni az épületek arculatára
és annak településképbe való illeszkedésére.

A gazdasági épületek egyszerű kialakításúak.
Jól kombinált színek alkalmazásával,
homlokzati elemek beiktatásával
mozgalmasabbá tehetjük az épületet.

Minden esetben törekedni kell a meglévő
épületek homlokzati kialakítására,
színvilágára, anyaghasználatára, tetőformák
megválasztására, a tetőszerkezet
hajlásszögére.

Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari
formákat részesítsük előnyben.

A holmokzat kialakításakor törekedni kell a
hagyományos arányok megtartására.
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Építészeti útmutató

Különálló épület elhelyezése jó telekhasználatot biztosít.

5. Ajánlások – Tanyák, beépítésre nem
szánt területek és külterületi mezőgazdasdági
majorok

A tömbösített elrendezés nem javasolt.

A kevés fa nem biztosítja a megfelelő szélvédelmet.

Telepítés

A beépítésre nem szánt jelleg megtartása
érdekében építési beavatkozások esetében a
tájba illesztés, a tájkarakter megóvása
elsődleges szempont.

A tájba illesztés a nem védett területeken is
elsődleges szempont.

Telepítéskor a mezőgazdasági, valamint
állattartó épületeinket a kiszolgáló és lakó
épületeinktől megfelelő távolságban, tagoltan
kell elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

Külterületen kiemelten fontos a szévédelem,
beépítéskor igyekezzünk több zöldfelületet
kialakítani, törekedjünk kétszintű, illetve
háromszintű növényállomány ültetésére.

A természetvédelmi terület megóvása
érdekében az alkalmazott növényvilág
lehetőleg őshonos növényfajokbnól álljon.
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Tetőforma

Magasság

Az érintett településrészeken beépítéskor
törekenünk kell, hogy a házak magassága közel
azonos legyen.

A tetőhajlásszög ne legyen 45°-nál
meredekebb.

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony
házak elhelyezése.

Kerítés

Áttört és növényzettel történő telekhatárolás
javasolt, amennyiben a telepített technológia
igényli abban az esetben a tömör, nem
átlátható megoldások is elfogadhatóak.

Ne használjunk zavaró, tájidegen
határolóelemeket.

A település külterületein jellemzően a
nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma is
elfogadott.

A lapos tető, túlságosan tördelt vagy a manzard
tetőforma nem javasolt, nem illeszkedik a
tájképbe.

Anyaghasználat és homlokzati
színek

Az épület külső színezésekor világos, tájhoz illő
színek használata javasolt.  A  héjjalás cseréppel
és fémlemezzel elfogadott, tájba illő színek
használata javasolt.

A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő színek alkalmazása (sötétbarna,
téglavörös).
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Jó példák bemutatása
Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok,
tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés) kerítések, kertek zöldfelületek
kialakítása

A lelkészi hivatal épülete modern
mégsem hivalkodó.

Az oszlopos, lábazatos bejárat anyagában
és színvilágában illeszkedik az épülethez.
Az épületen a természetes és egymással
harmóniában lévő anyaghasználat a
kiemelkedő.

A színek használata és az alkalmazott
anyagok egyszerűek, de mégis egységes
képet mutatnak.

A természetes és egymással harmóniában
lévő anyaghasználat a kiemelkedő példái
figyelhető meg.

A telekhatáron elhelyezett kerítés,
formájában, anyag és alkalmazott
színhasználatával kiegészíti az épületet.

Az alkalmazott anyagok habár egyszerűek
és különbözőek, de egységessé varázsolják
az épületet.

A lakóépületek különlegességét a
homlokzati díszítettség adja.
Kedvező utcaképi megjelenést biztosít.
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Amennyiben álmaink otthonát
egy modern, mediterrán házként
képzeljük el a képen látható
épület követendő példa lehet
számunkra. Az alkalmazott
anyagokkal az épület - a
lábazattól a cserépfedésig -
különleges, friss és modern
hangulatot áraszt.

Szép példáját láthatjuk egy régi
épület rekonstrukciójának.
Az alkalmazott anyagok és színek,
a vakolt falfelületek, az
ereszcsatorna együttesen
harmonikus és esztétikus
megjelenést áraszt.
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Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos épületekre,
építészeti részletekre, kerítésekre, kertek és zöldfelületek
kialakítására
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A reklámok, reklámhordozók településünk
arculatának szerves részét képezik, éppúgy,
mint az épületek vagy növényzet.

A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek megfelelően azok szín- és
anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni. Az utcaképbe illőnek kell lennie.
Az épületek megjelenését nagyban
befolyásolhatják a gépészeti berendezések, a
klímaberendezések, napelemek stb.

A reklámok, cégérek településünk arculatába
való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az
igényes reklámhordozók elhelyezésére.

A közterületi tájékoztató táblák lehetőleg
természetes anyagból - fából - készüljenek,
fontos, hogy az utcakép rálátását és adott
esetben a kilátást ne akadályozzák.

Egy reklámhordozó tervezésekor,
elhelyezésekor vegyünk figyelembe épület
karakterét, az alkalmazott anyagokat, hogy
reklám részét képezze épületnek, de mégis
elérje tájékoztató funkcióját. Fontos, hogy a
már meglévő hirdetőtáblákhoz,
utcabútorokhoz illeszkedjenek.

Védett épület elé bármilyen műtárgyat,
berendezést elhelyezni csak olyan módon
lehet, hogy az építmény látványát az ne
zavarja.

Jó példák sajátos
építményfajták –
Sajátos építményfajták, reklámhordozók,
egyéb műszaki berendezések



Besenyőd - TAK 45

í
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Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos
építményfajtákra, reklámhordozókra és egyéb műszaki
berendezésekre
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besenyod.hu)
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kézikönyv, 2017 (szakmai előkészítő anyag)

- Lechner Tudásközpont- Építészeti útmutató
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- Szabolcs - Szatmár Megye Műemlékei
- Internet (www.mapire.eu.hu; www.

wikipedia.org.hu; www.epiteszforum.hu)

Tervezők:

Önkormányzati közreműködők:

Köszönet a tervezőcsoportnak, akik munkájukkal
hozzájárultak Besenyőd Településképi Arculati
Kézikönyv elkészüléséhez. Köszönet az
önkormányzati résztvevőknek, a folyamatos
iránymutatásért és az együttműködésért továbbá
külön köszönet a lakosságnak, akik
hozzájárulásukkal támogatták e szakmai kiadvány
létrejöttét.

Laskai Tiborné - polgármester
Marosán Andrea - főépítész

Felhasznált irodalom:

Köszönetnyilvánítás

Készítette:

IMPRESSZUM

Minden jog fenntartva!

„Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, fojtjuk el saját
történelmünknek, az a nemzeti, táji, kulturális és
történeti identitástudat belső meghasonlottságához
vezet. Minden igaz kultúra alapja az ősök tisztelete.”

/Meggyesi Tamás/

Ugochukwu Georgina - településtervező,
terület- és településfejlesztési szakértő



Besenyőd Község Önkormányzata

4557 Besenyőd,
Kossuth L. u. 1.

Tel.: (06-42) 249-060
E-mail: besenyodhivatal@freemail.hu

besenyod.hu
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