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KÖSZÖNTŐ 
 

  

 
Tisztelt Kállósemjéni Polgárok! 
 
Kedves érdeklődő ismeretlen, aki ezt a városi könyvet kezébe veszi! 
 
Az elmúlt évtizedek tulzott építési szabályai, végrehajtási módjai nagymértékben rányomták bélyegüket az építési folyamatokra, melyek 
így nem szolgálták sem az építtetőt, sem pedig a közösségek érdekét. A minket körülvevő természeti és épített környezetünk, 
közterületeink látványa, megjelenése közös érdek.  
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. 
 
Kállósemjén szép vidéke sajátos természeti értékeivel, hagyományos kultúrájával, külön szokásaival, a békés, nyugodt életre vágyókat 
letelepedésre csábítja. A helyi és az ideköltözők egyaránt korszerű, korukhoz méltó környülmények 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: Belicza László 
                                          Polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
KÁLLÓSEMJÉN  
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BEVEZETÉS 
 
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk, illetve, hogy milyenre formáljuk azt, s miként tartjuk fent. Semjéni elődeink gazdag 
építészeti örökséget hagyva ránk már bizonyították igényességüket. A községet körülvevő szép épített környezet, nap, mint nap örömmel 
szolgál léleknemesítő mintát ad a jövő nemzedéknek. Községünk gazdasági fejlődése közepette a vűltozó jogszabályi környezetben, 
rajtunk a sor, hogy marandandót alkotva hozzá tegyünk az örökséghez úgy, hogy közben értékeinket megőrizzük.  
 
Településünk most Arculati Kézikönyvet készít. A kézikönyvben meghatározzuk a település építészettörténeti múltján keresztül 
községünk jellemző, jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő településrészek kijelölésével. Ajánlásokat tesz az 
építtetők, tervezők számára az illeszkedés mikéntjére, s teszi mindezt polgárai, építészei összefogásával.1 De nem csak a szakmai 
közvélemény, hanem mindenki, aki Kállósemjénben kíván fejleszteni, építeni, vagy akár csak felújítani és bővíteni építményt, tisztában 
lehet azzal, hogy milyen a környezetének az elvárása, hogyan viselkedjen az épülete megformálásakor azért, hogy ne csak Ő maga 
gyönyörködjön abban, amit létrehoz, de a környezet iselismeréssel adózzon a teljesítményének. Elfogadottá és szerethetővé tegye a 
kállósemjénieknek is azt, amit maga már természetesnek véve az alkalmazkodását a környezetéhez megfelelőnek tartja, most 
szembesülhet mások elvárásával is. 
 
Kállósemjén egyedi hangulatát meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kúltúrális, történelmi örökségének. Új épület építése, 
valamilyen szinten megváltoztatja a környezetét, a tájat, ezért tervezéskor figyelembe kell venni annak hosszútávú 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 a technikákat, eljárásokat, jó példákat, 
melyek alkalmazásával a község karakteréhez illeszkedő, értékálló épület építhető. 
 
Nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, de az előbbiekhez illeszkedő ajánlásaival segít megőrizni és erősíteni 
Kállósemjén építészeti arculatát.  
 
Ennek a könyvnek elsődleges célja az építkezni vágyók segítése, de mindenki számára hasznos lehet aki érdeklődsik a község egyedi 
építészeti öröksége és karaktere iránt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 szakmai előkészítő anyag- „Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK szakmai előkészítő anyag) 
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KÁLLÓSEMJÉN BEMUTATÁSA 

KÁLLÓSEMJÉN TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE2 
 
Kállósemjén nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a  4911.sz. út mentén Nagykálló és Nyírbátor között, 
a  Nyírség   szívében  helyezkedik el. A megyeszékhelytől, Nyíregyházától DK irányban  való távolsága 23 km. Elérhető közúton 
és  vasúton egyaránt, a Nyíregyháza -Mátészalka vonalon. Tipikus főutcás település, melyhez É-i és D-i irányból kapcsolódik a többi utca. 
Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. 

A korai falu története 
A falut az ősfoglaló Balog- 
Semjén nemzettség 
alapította a 11. században. 
Első írásos említése 1271-
re tehető, amikor V. László 
vásárjogot biztosított a 
falunak. Az 1335. évi családi 
osztozkodáskor a Nagy- 
Semjéniek birtoka lett, ekkor 
a helység neve is Nagy-
Semjén. A XIV. században 
a Kállay család birtoka lett. 
A falunév mai 
megkülönböztető jelzőjét a 
szomszédos Nagykállótól 
kapta. 1549-ben már Kallo 
Semian néven említik. Az 
1567. évi összeíráskor török 
uralom alatt állt és Kállói- 

Lewkes János tulajdona volt 37 portával. A XVII. században, mint puszta szerepel a 

                                                           
2 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
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feljegyzésekben, egyetlen jobbágycsaláddal. 1715-ben Napkorhoz tartozó 
puszta. A község újranépesítése a majdnem kihaló Kállay család nevéhez, 
nevezetesen Kállay Miklóshoz fűződik. Az 1785. évi népszámláláskor a 
lakosainak száma kb. 970 főt tett ki. A nemesek száma: 70, a lakóházaké 140. 
A munkáskéz pótlására a 
visszatelepülők mellett 
román ajkú lakosokat 
telepítenek le, s 
megkezdődik a község lassú 
újjáfejlődése. A folyamatos 
fejlődés azt eredményezte, 
hogy 1939-re 4800 főre 
gyarapodik a lakosság. 
Ebben az időben adott 
településünk az országnak 
miniszterlenököt Kállay 
Miklós személyében. A két 
világháború között az 1-5 
holdas kisparaszti családok 
éltek többségben 
Kállósemjénben. A 
nincstelenek a Kállay, 
Gyulaházy, és a Szakolyi 

családok nagybirtokain cselédek, summások, vagy napszámosok voltak. A mindig 
mezőgazdasággal foglalkozó nagyközségben a nagybirtokrendszer megszünésével 
sem lett könnyebb az emberek élete az 1956. évi forradalomig. 1956-1961. közötti időszak kicsivel jobb megélhetést biztosított. A 
szakszövetkezetekből 1979-ben megalakult mezőgazdasági szövetkezet 1990-ig a legnagyobb foglalkoztatónak számított, 400 
dolgozójával, 1000 szövetkezeti tagjával és 300 milliós vagyonával a rendszerváltást követően tönkre ment. 1990. után a szinte egyetlen 
megélhetési forrást a föld biztosítja. A kis parcellás művelés sajnos nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak, de a megélhetést adó 
minimális területi méretnek sem. Kállósemjén közigazgatásilag a a Nagykállói Járáshoz tartozott, 1972-től nagyközségi címmel 
rendelkezik. A rendszerváltozás utáni első önkormányzati választáson független polgármesterét tisztségében, Lipcsei Miklós 
személyében- immáron három ízben erősítette meg a lakosság. Az önkormányzati képviselő testületi tagok száma 12 fő volt. 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, ÉPÍTETT KÖRNYEZET3 
 
A Nagyközségben található a barokk stílusban épült Kállay család kastélya- volt Kállay Miklós miniszterlenök lakóhelye- településünk 
egyik, és a legnagyobbműemléke. Kállay György megrendelésére az olas építő Salvator és Giuseppe Április 1963-ban építette. A kastély 
több mint 200 éves, a II. világháború idején rongálódott és 1964-re állította helyre a műemlékvédő egyesület. Diákotthonként is működött 
1994-ig. A kastélyhoz tartozó nagyméretű park természetvédelmi terület, melynek külön értéke a benne a lévő kastélyhoz vezető hársfa 
sor. A parkban található egy mediterrán jellegű, egyszerű, szerény kápolna, mely alatti kripta a kállay család temetkezési helye. Kűllay 
Miklós egykori miniszterlenök akartának megfelelően, hamvait itt helyezték el végső nyugalomra 1993 április 17.-én.  
 
A községnek- építészeti és műemléki szempontból is kiemelkedő- három temploma van. Ezek közül a legnagyobb műemlék jellegű a 
késő barokk stílusban épült Görög Katolikus templom. 1317 körül Szent Miklós tiszteletére felszentelt templom, melynek 1318-ban János 
nevű, majd 1332-1337-ben István, 1343-ban pedig a Kállay családból származó Péter volt a papja. Ezt a kisméretű templomot 1890-1897 
körül újjáépítették. Az 1700-as években betelepítettek- főleg erdélyiek- görök katolikusok voltak.  
 
Az 1930-as években épült a Római Katolikus templom, mely korábban a Boldogságos Szűz tiszteletére épített kápolnát említ az 1000-as 
évekből származó írás. Az 1715-ben még élő utolsó Kállay sarj, Kállay Miklós – aki református hitről tért át katolikus hitre-valamint a 
század végén Heves megyéből ide telepedő, főleg dohánymunkások nevéhez fűződik a római katolikus vallás újraelterjesztése. 1894-ben 
épült a Református templom, azelőtt kőtemplomuk nem volt.  
 
Egyik nevezetes épület a Gyulaházi kastély, mely az évtizedek során több célra volt hasznosítva. Kezdetben a Megyei Növényvédő 
Állomás, jelenleg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Pszichiátriai Szakkorház nagykállói terápiás részlegeként funkcionál. Az 1848-as 
szabadságharc, majd az I. világháború áldozatainak emlékművei mellett az Önkormányzat Képviselőtestülete a lakosság támogatásával a 
II. világháború áldozatainak állított emléket 1991-ben. 
 
Kállósemjén É-i határában fekszik a nagy kifli alakú Mohos tó. A 25 ha területű Mohos az Alföld egykori lápi vegetációjának gazdag 
lelőhelye, utolsó ingólápja. A nyírségi erdők koszorúzta ősi vizi világát az úgynevezett nyírek úszószigeteit ma már csak ez az egyedüli kis 
folt képviseli. A tó nagy homokbuckák közé ékelődött, suvadással keletkezett, két-három méter mély. Nagy kiterjedésű ingóláp, 
tőzegpáfránnyal, ritka ősi mocsári növényekkel, moszatfajtákkal, májmohákkal teli. Itt található hazánk egyik legritkább növénye a színes 
levelű hídor. Az elmúlt évek aszályos időjárása kedvezőtlen hatással van a tóra és vizi világára, növényzetére.  
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI, HELYI VÉDETT VAGY ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTBÓL VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 
 

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
 
Görög Katolikus templom (Kossuth u. 85, Hrsz.: 852) 
A XV. századi gótikus templomot a betelepített görög katolikus lakosság a XVIII. század végén alakította át barokk stílusban. Támpilléres, 
gótikus szentélye déli oldalán befalazott gótikus ablak nyoma vehető ki, ikonosztáza gazdagon faragott XIX. századi munka. 
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Kállay Kúria (Kölcsey u. 4., Hrsz.:1374/2) 
 
Kállósemjén önkormányzata 2012-ben indított el egy kúria felújítási projektet. A fejlesztés központi eleme a Kállay- kúria felújítása. Az 
épületet az 1920-as éveknek megfelelően renoválták, külsejét és belső tereit a műemlék védelmi előírások alapján újították fel. Az 
épületben hagyományos és interaktív kiállító termek, kávéház, játszóház és rendezvényterem található. A kúria kertjében lévő Kállay-
kápolna és környezetének felújítása során emlékműveket és művészeti alkotásokat helyeznek el, melynek célja, hogy a kegyeletüket 
leróvók méltó körülmények között emlékezhessenek meg a Kállay családról. A kert helyreállítása során hangulatos pihenőpark, sétányok, 
focipálya, teniszpálya, játszótér és képzőművészeti alkotások kerültek kihelyezesére. A Kállay-kúria 2016. június 1.-én nyitotta meg kapuit 
a látogatók előtt. 
Az épület maga barokk stílusban épült, szabadonálló módon. Egyszintes, nyújtott téglalap alaprajzú, két oldalán előreugró építményekkel 
bővített, manzárd tetős épület. Bejárata a déli oldalon ívelt volutás, címerdíszes oromzatú, erősen kiugró, terasszal körbevett előtérbe 
nyílik. Ablakai szalagkeretes, egyenes záródásuak, bennük vasráccsal. Keleti oldalán két hasonló ablak nyílik. Felettük az épület délkeleti 
sarkán balluszteres, barokk jellegű korlátos emeleti terasz. Az északi homlokzat tengelyében kiugró közép rizalit, két sarkán negyed kör 
alaprajzú toldalék. A rizalit előtt kisméretű, kiemelt terasz áll. A homlokzatot egyszerű félpárkány zárja le, tetőterében 7 ablak nyílik. A 
manzárd és kontyolt nyereg tetejét mű pala fedi le. 
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK 
 
Római Katolikus templom (Kossuth u. 102, Hrsz.:53) 

A Római Katolikus 
templom az 1930-as 
években épült, 
korábban a 
Boldogságos Szűz 
tiszteletére épített 
kápolnát említ az írás 
az 1300-as évekből. 
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Református templom (Petőfi u. 5., Hrsz.:64) 
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HELYI ÉRTÉKVÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLET 
 
A valaha Gróf Wolkenstein Oswald tulajdonában álló, ma magtárként számon tartott épület (Kossuth u. 94., Hsrz.: 1400) 
 

A kúria szomszédságában található a Wolkenstein kastély, mely színtén 
felújításra került. Az épület földszintjén jegypénztár, információs iroda, büfé, 
illetve ajándékbolt működik. A korábbi urasági kiszolgáló épületben a 
csalédszoba, garázs, kerékpár „múzeum” és kölcsönző kerül kialakításra. A 
garázs büszkesége egy 1931-es Ford A modell. A kastély szecessziós 
stílusban, feltehetően a századfordulón épült. Az egykori Wolkenstein-kastély 
ma Multifunkcionális Közösségi Épület előtt már három bronz szobor és egy 
gránitalkotás áll. Kállay Béni teljes alakos bronz szobra állít emléket az 
Osztrák- Magyar Monarchia egykori pénzügyminiszterének. Mellszobrot kapott 
Kállay Rudolf főorvos és Kállay András főispán. A Kállay család címere pedig 
gránitba faragva díszíti a kastély előtti teret.  
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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 ÉS KÖRNYÉKE 
 
A karakterek lehatárolásánál azt vizsgáltuk, hogy egy-egy jellegében elkülönülő városrész, vagy külterületi egység hogyan illeszkedik az 
épített és a természeti környezetbe. A karakterek jellemzői közül legfontosabbak elsősorban a rendelkezésre álló területek, és annak 
használata, az építés csak másodlagos. Kállósemjén központjában kerültek megépítésre a község templomai, és találhatók meg a 
nagyobb üzletei, intézményei. Semjén központjára a kisvárosias jegyeket tükröző jellemző beépítési mód hasonlít, az azt körülvevő 
kertvárosias és falusias beépítésre. Jellemzően szabadonálló és oldalhatáron álló beépítés a megfigyelhető, hol előkertesen, hol előkert 
nélkül. A településközpont kiemelt jellegzetességei közé sorolhatók az esztétikus közterületek, közparkok, közkertek, melyek fejlesztése, 
megőrzése mindenki számára közfeladatot jelent.  
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KERTVÁROSIAS ÉS FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Ezen településrészek a szűk központot ölelik körbe. A községen meglévő és újonnan építeni kívánt épületekre általában az előkertes, 
vagy előkert nélküli szabadonálló, oldalhatáron álló, illetve ikre beépítési mód a jellemző. A házak nagy többsége általában földszintes, 
ritkán egyemeletes, nyeregtetős kialakítású. Az épületek az utcától azonos távolságban helyezkednek el, mely egységes utcaképet 
eredményez. Elsősorban a már meglévő épületekhez hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületek tervezésére kell törekedni. A 
lakóházak mögött épületek a falusi életformához, gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen melléképületek. Új és meglévő épületeke, építmények 
bővítése, felújítása, építése esetén ügyelni kell az egységes, vagy összehangolt anyag- és színhasználatra, megjelenésre. Építés esetén 
fokozott figyelmet kell fordítani az illeszkedés szabályaira. Alkalmazkodni kell a már kialakult rendhez. A kertvárosias és falusias 
településrészek főbb jellemzője a nagy kiterjedésű zöldfelületek, saját ingatlanon belül és közterületen is. A közterületek zöldövezeteinek 
kialításában, fejlesztésében a település lakói is szerepet vállalhatnak. A lakóházaknak a dísze a gondozott előkert. Az ingatlan előtti 
terület ápolásával, dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével, formás kiültetésekkel harmonikus és esztétikus utcaképet 
teremthetünk. Kertvárosban az utakat helyenként szélesebb zöldsáv kíséri, itt lehetőség van egységes fasorok kialakítására. A 
növényválasztásnál figyelembe kell venni a termőhelyi viszonyokat, őshonos fajok ültetése javasolt, valamint a felsővezetékek helyzetét.  
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
A gazdasági célú hasznosításra alkalmas területek Kállósemjén peremterületein helyezkednek el. Ezen területeken gazdasági, 
kereskedelmi, ipari tevékenységre létesülő épületek és kiszolgáló épületeik jellemzők.  Az általános beépítést jellemzi a szabadonálló, 
illetve oldalhatáron álló beépítési mód. A gazdasági, vagy nagy alapterületű épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati 
módja. Irányadó a tájképbe illeszkedő tetőforma, fedés. Javasolt a bejárat, iroda funkciójú épületek igényesebb kialakítása. A rikító, 
hivalkodó színek alkalmazása kerülendő, javasolt a természetes homok-,és földszínek alkalmazása. Reklámfeliratok, cégtáblák, 
kihelyezése a hatályos szabályoknak megfelelően lehetséges. Az ipari karaktert nagytömegű indusztriális jellegű épületek és 
nagymértékű burkolt felületek jellemzik, ezért, a gazdasági területek esetében különös tekintettel kell lenni a burkolt és zöldfelületek 
aránya, javasolt a honos növényzet (fák) telepítése és az udvar valamint a parkolók kulturált, parkosított kialakítása. Ha a területek 
mérete engedi, javasolt a parkolók „bokorszerű” kialakítása (több csoportban történő megjelenése), melyek között gazdagon fásított, 
bokrosított szigetek kerülnek megvalósításra. Épületgépészeti elemek, valamint klímaberendezések közterületről nem látható módon 
történő megjelenése engedélyezett. 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Ezek a beépítésre nem szánt területek nagyságrendjükben a község területének túlnyomó részét teszik ki. A beépítésre nem szánt 
területek közé sorolandók a mezőgazdasági, erdős-, és természetvédelmi területek. A falusias lakóterületekhez mező-gazdasági kertes 
területek, régi szőlők, gyümölcsösök, háztáji legelők kapcsolódnak. A községben található az az Alföld egykori lápi vegetációjának gazdag 
lelőhelye, utolsó ingólápja, a Mohos. Az országos védelem alatt álló (illetve javasolt) természetvédelmi, természeti területekről készült 
összeállítás a kiadvány végén egységesen megszerkesztve megtalálható.  
 

EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Az egyéb településrészek közé sorolandók, a más településrészek közé nem sorolható, eltérő jellemzőkkel rendelkező területek. Ezen 
területek a község területén elszórtan akár több helyen is megtalálhatóak. Vannak olyan területek, ahol fontos a biztonság és 
komfortérzet biztosítása (közlekedési létesítmények állomásai). 
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK 

TELEPÜLÉSKÉP JELLEMZÉS, ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 
A településképi Kézikönyv nem tartalmazza, és nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, de az előbbiekhez 
illeszkedő ajánlásaival segít a helyes döntésben, az építészeti tervezésben.  Elsősorban az építkezni vágyók segítségéül szolgál, de 
mindenki számára hasznos ötleteket, tanácsokat foglal magában.  Kállósemjén táji adottságait kihasználó Nagyközség. Épületeiben, 
közterületeiben, mind táji illeszkedésében mintaadó kell, hogy legyen a jövőbeni építkezések, épület átalakítások, bővítések, közterület-
formálás tekintetében. 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:  
 

o a beépítési módot, annak mértékét, rendeltetését 

o bővíthetőség, későbbi fejlesztések lehetőségét 

o a benapozást, a szélirányt, és a kilátást  

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

o a gépjárműterhelések okozta közterületek használhatóságát 

o a gyalogosan és gépkocsival történő optimális megközelítést  

o homlokzat,- és tömegképzés kialakításának összhangját a homlokzat tagolásával, színezésével, nyílászárók kiosztásával 

o a környezetbe illeszkedő tetőforma kialakítását, hajlásszögének meghatározását  

o a kert kialakítását és a jó kertkapcsolatot  

o a telken meglévő növényzetet  

o telkek előtti közterületi járdák, árkok, zöldsávok kialakítását 

o a szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, áthallások) 

o az épületgépészeti és egyéb berendezések közterület felől nem láthatóságát 

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

o ahol az utcákat szélesebb zöldsáv kíséri, ott egységes fasorok kialakítása javasolt 
o a növények kiválasztása során figyelembe kell venni a közmű vezetékek helyzetét és a termőhelyi viszonyokat 
o olyan fajok kiválasztása javasolt, mely karaktert ad a községnek 
o a burkolt és zöldfelületek arányára nagy gondot kell fordítani 
o a burkolatok kiválszatásánál kerüljük a rikító színeket és mintázatokat, a természetes hatású burkolatok javasoltak 
o a gépjármű behajtók és parkolók kialakítása legyen egységes és esztétikus 
o finom formálású és időtálló utcabutorok kihelyezése 
o a természeti és épített környezetbe illeszkedő padok, buszmegállók kihelyezése 
o egy adott útszakasz járdafelületei egységes, homogén felületet alkossanak 
o a burkolat kiválasztása esztétikai szempontok alapján történjen 
o lehetőleg kerüljük a településképbe nem illeszkedő kisebb építmények, biciklitárolók, és buszmegállok építését 
o kisebb építmények a helyi arculathoz színben, anyagban és léptekben egyaránt illeszkedő, időtálló és könnyen megépíthető 

legyen 
o törekedni a közmű vezetékek terepszint alatti vezetésére 
o őshonos fafajok és növények telepítésére kell törekedni 
o optimális növényültetés 
o az utcák járdái mindkét oldalon lehetőleg egységes anyagú, színű és mintázatú beton, kő vagy aszfalt burkolattal kerüljenek 

kiépítésre 
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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: 
 

o a hivalkodó, igénytelen, élénk színvilágú táblák kihelyezése kerülendő 
o az utcaképbe illeszkedés a fő szempont 
o világító cégérek és táblák kihelyezése nem javasolt 
o a hírdetéseknél nem a méret, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség 
o ízlésesen megtervezett, ígényes arculatú táblákat javasolt készíteni és kihelyezni, mely bizalmat sugall az emberek felé 
o a reklámtáblák méretét, formáját, elhelyezését döntően az épület karaktere határozza meg 
o egy szolgáltatást nem javasolt egyszerre több felületen és módon hírdetni 
o egyedi tervezésű, időtálló táblák kihelyezése javasolt 
o az épület díszeit el nem takaró módon ajánlott kihelyezni 
o lehetőleg cégtáblák és reklámtáblák az épület nyílászáróin és kapuin ne kerüljenek kihelyezésre 
o meleg tónusú, nem rikító háttérszínnel ellátott felületek esztétikus megjenelést biztosítanak 
o elegáns megoldás a cégérek kívülről történő megvilágítása (nem vakító fénnyel), a belülről történő megvilágítás kerülendő 
o üvegefelületeken áttetsző, homokfúvásos reklám alkalmazása 
o fő szempont az utcaképbe és környezetbe való illeszkedés 
o az épület rendeltetésének nem megfelelő reklám kihelyezése nem javasolt 
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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.  
Oldalhatáron álló beépítési mód esetén meg 
kell vizsgálni a telepítési oldalt, melyhez 
illeszkedni kell. Oldalhatáron álló beépítési 
mód esetén a homlokzati nyílászárók 
elhelyezése korlátozottabb. Az előkert 
méreteinek és az oldakert szélességének 
nagymértékben történő eltérése kerülendő. 
Kerülendő a tájidegen építészeti megoldás. A 
tetőforma lehetőleg egyszerű és nem 
összetett tető legyen. Szabadonálló beépítési 
mód esetén az épületnek minden irányból 
lehet teljes értékű nyílászárója. A beépítésnél 
figyelembe kell venni benapozást, tájolást, 
megközelíthetőséget, terepre való illesztést. 
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Hézagos zártsorú beépítés 
esetén az új beépítésnek 
igazodnia kell a kialakult 
beépítési vonalhoz, az új épület 
ettől a vonaltól hátratolva nem 
helyezhető el. Az épület egy 
része húzható vissza a beépítési 
vonaltól, mely esetben áttört 
jellegű kerítés alkalmazható.  
 
Az oldalhatáron álló épületrész 
Kállósemjénben jellemzően 
nyeregtetős, a félnyeregtetős 
kialakítást- oldalhatáron magas 
tűzfalak megjelenését- javasolt 
kerülni.  
 
Hézagosan zártsorú beépítésnél 
annak zártsorúvá tételét épített 
kapuzattal szükséges megoldani, 
az épülettel összhangban, 
egységes utcaképet alkotva. 
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MAGASSÁG 
  

Igyekezni kell a településképbe illő, összefüggő utcakép kialakítására, az épületek harmóniájára. Általános javaslat a bonyolult 
tetőforma kerülése. Épület, építmény építése, bővítése, felújítása esetén a meglévő szomszédos épületektől az 
építménymagasság tekintetében és szintszámok megállapításánál a nagyfokú eltérés kerülendő. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
  

Egyszerű tetőforma és tetőidom alkalmazása 
javasolt, mely illeszkedik a szomszédos 
épületekhez, a környezethez.  
 
A tető hajlásszögét is ennek megfelelőlen 
szükséges meghatározni. A tető fedése 
színében és anyagában lehetőleg ne legyen 
tájidegen. 
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HOMLOKZAT SZÍNEK, ANYAGOK   

Épületek, építmények színválasztása esetén a harsány, élénk színek alkalmazása kerülendő, a szomszédos épületekhez 
és a környezetbe illő pasztel és homok színek alkalmazása javasolt. Egy-egy építészeti elem, vagy tömeg hangsúlyozása 
érdekében alkalmazható feltűnő, élénkebb színvilág. 
 
Az épület rendeltetésétől eltérő igényű és megjelenésű anyaghasználat, építészeti megoldás kerülendő.  
 
Kerti építmények, melléképületek anyaghasználatukban, színezésükben, léptékükben, tetőformájukban, telepítési 
módjukban illeszkedniük kell a főépülethez és a szomszédos épületekhez. 
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KERÍTÉS  

Új kerítés építése, bővítése, felújítása esetén áttört jellegű kerítés 
javaolt, a tömör és nem átlátható, falszerű megoldások nem 
elfogadhatóak. Tömör, falszerű kerítés megoldások zártsorú 
beépítési esetén alkalmazhatóak. Elsődleges szempont az 
utcaképbe és környezetbe való illeszkedés, melyhez 
anyaghasználatban és megjelenésben is alkalmazkodni kell. 
Kertvárosias ás falusias lakóterületeken az átlátható, a mögötte lévő 
épületekből többet mutató kerítés javasolt. Az ingatlan előtti 
közterületi zöldfelületekre is érdemes figyelmet fordítani. 



 
 

Építészeti útmutató |31 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

KÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE 
 
Közterületi megjelenés 
 

o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek 

mértékét 
o illeszkedni kell a meglévő rendhez és épületek ritmusához 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 
Telepítés 
 

o zártsorú vagy hézagosan zártsorú beépítés a város központjában fordul elő 
o az épületek helye kötött 
o a kialakult állípotra tekintettel kell lenni 
o az épületekkel igazodni kell a szomszédos épületekhez és környezethez 
o gondot kell fordítani a kapubehajtók kialakításáról, kertkapcsolatokról 

 
Épület 

o a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal építhetőek 
o hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületek kialakítása 
o a túlzottan meredek és túl alacsony hajlásszögű, bonyolúlt és tördelt tetőforma megbontja az egységes utcaképet, ezért ennek 

alkamazása nem javasolt 
o földszintes épületek a jellemzőek, kisebb számban kétszintes épületek 
o a homlokzat többségében vakolt kialakítású, visszafogott díszítéssel 
o harmónikus homlokzatszínezés javasolt 
o mind a homlokzatnál és mind a lábazatnál követni kellene a természetes anyaghasználatot: kö, tégla, vakolat 
o javasolt a természetes, meleg, pasztel és föld színek alkalmazása, a harsány, élénk színek kerüldenők 
o a nyílászárók kialakítása befolyásolja az épület karakterét, ezért erre nagy gondot kell fordítani 
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KERTVÁROSIAS ÁS FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Közterületi megjelenés 
 

o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek 

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

és színükben az épületekhez 
o törekedjünk a hagyományos kerítések kialakítására 
o a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal épüljenek, a túlzott eltérés nem megengedett 
o az előkert és porta előtti zöldfelületek ápolásával, dísznövények és gyümölcsfák ültetésével harmonikus utcakép teremthető 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 
Telepítés 
 

o táj karakterét tisztelő, jellegzetességét tükröző épületek, építmények építése javasolt, mely alkalmazkodik a kor divatjához   
o egy jó ház titka a jó telepítésben, arányos tömegformálásban, környezetbe illeszkedő anyaghasználatban és ésszerű alaprajzi 

elrendezésben rejlik  
o kertvárosias és falusias településrészeken, az oldalhatáron álló, szabadon álló és az ikres beépítési mód a jellemző  
o a településen igen elterjedt az oldalhatáron álló beépítés, mely esetben az épületek, építmények helye és a homlokzati 

nyílászárók elhelyezése korlátozott  
o egy jó arányú oldalhatáron álló épület jól tagolható és rugalmasan bővíthető a rá vonatkozó előírások betartása mellett  
o egyszerű tetőforma ajánlott  
o szabadonálló beépítési mód esetén fontos szempont a benapozás, tájolás, jó megközelíthetőség és kertkapcsolat  
o szabadonálló beépítésnél az épületeken minden irányban nyithatóak nyílászárók   
o fontos az utcaképbe való illeszkedés, az egyensúly megteremtése a fő és melléképületek, valamint a szomdédos épületek között 
o ikres beépítés esetén gondoskodni kell az épülettömegek és homlokzat illeszkedéséről, a kertkapcsolat kialakításáról és 

harmóniájáról 
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Épület 
 

o a túl alacsony, illetva túl magas tetőhajlásszög az egységes utcakép érdekében kerülendő 
o egyszerű tömegű és tetőformájú épületek kialakítása 
o agyagcserép fedés használata hozzájárul az egységes településképhez 
o kerülendő a nem természetes színű és anyagú héjazatok alkalmazása 
o a vakolatokat nézve a természetes, pasztel és világosabb föld színek alkalmazása javasolt 
o a színek kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az épülethez való harmonikus illeszkedést 
o tömegarányaiban az épület illeszkedjen a szomszédos épületekhez és a településképbe 
o a fő és melléképületek architektúrájukban és megjelenésükben egymáshoz illeszkedőek legyenek 
o a lábazat sötétebb tónusú, meglévő épületek esetén javasolt a lábazat eredeti anyagából való ujraépítés 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

o az épület megjelenése fejezze ki annak funkcionális jellegét 
o javasoljuk honos növények (fák) telepítését 
o a közterületi fásítás megőrzendő, annak fenntartása közös érdek 
o az autóbeállók kialakításának elsődleges szempontja a rálátás és közlekedési biztonság szem előtt tartása 

 
Telek beépítés 
 

o általában szabadonálló, vagy oldalhatáron állló beépítés a jellemző 
o új és meglévő épület építése, bővítése esetén illeszkedni kell a környezetbe 
o az udvar és parkolók kultúrált, parkosított kialakítása 
o növénytelepítésnél figyelembe kell venni a körülvevő természeti környezetet, kerülni kell az idegen honos növényfajok telepítését 

 
Épület 
 

o a gazdasági épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor jó arányokat kell tükröznie 
o új épület és építmény építése esetén meghatározó szempont az illeszkedés szabálya 
o a telken belüli zöldfelületek és burkolt felületek megfelelő mértékű aránya 
o javasolt megoldás az egyszerű épülettömeg 
o a közterület fő homlokzata a tevékenységet kifejező, hagyományos építőanyagokkal történő kialakítása 
o javasolt az egységes megjelenés kialakítása, a lakóházszerű kerülendő 
o a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése nem megfelelő 
o pasztel és föld színek használata javasolt, élénk színek alkalmazása kerülendő 
o a teljes homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók kihelyezése nem elfogadható 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

o a változatos növényhasználattal hozzájárzulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához 
o közterületeken a fásított zöldfelületek megtartása 
o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o a gondozott kert hozzájárul a harmonikus településképhez 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 
o minél kevesebb burkolt felület kialakítása, természetes anyagok használata javasolt 
o az egységes anyaghasználat harmónikussá teszi a kertet 

 
Telek beépítés 
 

o szabadonálló beépítési mód a jellemző 
o a környezetbe illeszkedő épülettömegek kialakítása 
o a burkolt és zöldfelületek megfelelő arányának biztosítása 

 
Épület 
 

o hosszú élettartamú, egyszerűbb szerekezetek választása 
o a melléképületek a főépületekkel együttesen tervezendők, megjelenésükben, anyaghasználatukban és tetőkialakításukban 

azonosak legyenek 
o az élénk színek használata kerülendő 
o a természetbe illő, természetes tető kialakítás 
o egységes megjelenésre való törekvés 
o az épület rendeltetésének megfelelő szín, anyaghasználat és nyílászáró kiválasztás 
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EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

o a közterületen kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó 
o közterületen a zöldfelületek mellett a közművek vezethetőségét is biztosítani kell 

 
Telek beépítés 
 

o törekedni kell honos növényzetek (fák, cserjék) telepítésére 
o szabadonálló beépítési mód a jellemző 
o ügyelni kell a burkolt és zöldfelületek arányára 

 
Épület 
 

o épületek, építmények építésénél, bövítésénél elsődleges szempont az illeszkedés, mind anyaghasználatban, megjelenésben, 
színhasználatban 

o a hívalkodó színek alkalmazása kerülendő 
o javasolt a homogén, föld színek alkalmazása 
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JÓ PÉLDÁK 
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KERÍTÉSEK, KERTEK 
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UTCÁK, TEREK, PARKOK, SZOBROK 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMFELÜLETEK 
 
  

6 
 

7 8 
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EX-LEGE VÉDETT TERÜLETEK 
 

ORSZÁGOSAN VÉDETT MŰEMLÉKEK 
 

o Görög Katolikus templom (Kossuth u. 85., Hrsz: 852) 
o Kállay Kúria (Kölcsey u. 4. Hrsz: 1374/2) 
 

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET 
 

o A Kállay Kúria telke és a környező telkek a Haladás és Kölcsey utcákkal bezárólag (hrsz: 1374/2, 1398, 1399, 1400, 1401/1, 
1401/3, 1401/4, 1402/1, 1402/2) 

o A Petőfi u., a Petőfi köz, a Kossuth u. és a Kölcsey u. által bezárt terület (hrsz: 52/1-2, 53, 54/5, 54/6, 55, 56, 57/1-2, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64) 

o A Görög Katolikus templom telke és a környező telkek, melyeket a Kossuth u., a Bem József u. és a Vasvári Pál u. határolnak 
(hrsz: 850/1-2, 851, 852, 859, 860, 861) 

 

HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ALÁ VONT ÉPÜLETEK 
 

o Római Katolikus templom (Kossuth u. 102., Hrsz: 53) 
o Református templom (Petőfi u. 5.,Hrsz: 64) 
 

HELYI ÉRTÉKVÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 
 

o A valaha Gróf Wolkenstein Oswald tulajdonában álló, ma magtárként számon tartott épület (Kossuth u. 94., Hrsz: 1400) 
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ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ (ILLETVE JAVASOLT) TERÜLETEK 
 

a) Természetvédelmi területek: 
 

b) Kállósemjéni Mohos-tó természetvédelmi terület (Természetvédelmi törzs- könyvi száma: 52/TT/54) területe: 40 ha Kállósemjén 
belterületétől északra, kb. 4 km-re található, két egymástól 500 m-re fekvő területegység. Hrsz: 0305/1a, 0305/1b, 0305/1c, 
0305/1d, 0305/1f, 0305/1g, 0305/2, 0315/a, 0315/b, 0315/c 
 

c) Természeti területek: 
 

o Hrsz: 0130/9b, 0130/10b, 0130/11b,0130/12b, 0125/4, 0125/11a, 0125/5, 0125/8, 0125/7a, 0125/6a, 0134/16a, 0134/17a, 
0134/17c, 0134/18a, 0134/18c, 0129, 0125/21b, 0125/20b, 0125/19b, 0125/18b, 0125/17b, 0125/16b, 0125/15b, 0125/14b, 
0125/13b, 0305/1d, 0293/3, 0294/4, 0300, 0299/12a, 0299/12b, 0299/12c, 0286, 0291, 0298, 0297/5d, 0297/5a, 0297/5c, 
0258/6b0259, 0260/12b, 0266/2, 0265/4, 0265/3b, 0265/2b, 0265/1b, 0214, 0264, 0248/20b, 0248/19b, 0248/18b, 0248/17b, 
0248/16b, 0248/15b, 0248/14b, 0248/13b, 0248/22c, 0248/21c, 0248/39b, 0248/38b, 0248/37c, 0248/36b, 0248/35b, 0248/34a, 
0248/33b, 0248/32b, 0229/2a, 0229/1a, 0228/8a, 0228/7a, 0228/6a, 0228/4a, 0228/3a, 0228/2a, 0227, 0224/45c, 0224/45b, 
0224/45d, 0224/46, 0224/47d, 0224/47c, 0224/47a, 0224/36b, 0213/c, 0213/d, 0213/b, 018/2, 018/3b, 019, 020/2a, 020/3, 
022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 0438/b, 0409, 0444/23, 0444/22, 0444/21, 0444/20, 0444/19, 0444/18a, 0444/18b, 0444/16, 
0444/15, 0444/7b, 0444/8a, 0444/8b, 0444/9a, 0444/9b, 0444/10a, 0444/10b, 0444/2, 0444/5c, 0444/5b, 0444/5d, 0444/5f, 
0444/5g, 0444/6a, 07/8b, 07/12, 04, 03/17a, 03/16a, 03/14a, 03/13a, 03/12b, 0448/1c, 0446/12b, 0315/a, 0315/b, 0315/c, 
0269/2, 0271/3, 0262, 0266/19a, 0266/19b, 0266/19c, 0269/1, 0270/16, 0246/2, 0247/2b, 0247/2a, 0247/2c, 0280, 0281/8b, 
0281/8a, 0281/7a, 0281/6a, 0281/5a, 0281/4b, 0281/3, 0279/16b, 0279/15b, 0279/14b, 0279/17b, 0279/18b, 031/1c, 031/1b, 
020 
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IRODALOMJEGYZÉK 
 
Kállósemjén Község Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
 
Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
 
„Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
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