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KÖSZÖNTŐ 
 

  

 
Tisztelt Kisvarsányi Polgárok! 
 
Kedves érdeklődő ismeretlen, aki ezt a településünkről szóló könyvet kezébe veszi! 
 
Az elmúlt évtizedek túlzott építési szabályai, végrehajtási módjai nagymértékben rányomták bélyegüket az építési folyamatokra, melyek 
így nem szolgálták sem az építtetőt, sem pedig a közösségek érdekét. A bennünket körülvevő természeti és épített környezetünk, 
közterületeink látványa, megjelenése közös érdek.  
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 veszé- 
lyeztetésével. 
 
Kisvarsány szép vidéke sajátos természeti értékeivel, hagyományos kultúrájával, külön szokásaival, a békés, nyugodt életre vágyókat 
letelepedésre csábíthatja. A helyiek és az ideköltözők egyaránt korszerű, korukhoz méltó 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: Tiba Péter 

                                                     Polgármester                     
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BEVEZETÉS 
 
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk, illetve, hogy milyenre formáljuk azt, s miként tartjuk fent. Kisvarsányi elődeink gazdag 
építészeti örökséget hagyva ránk – főleg az ófaluban -bizonyították igényességüket. A községet körülvevő szép épített környezet, nap, 
mint nap örömmel szolgál léleknemesítő mintát ad a jövő nemzedéknek. Községünk gazdasági fejlődése közepette a változó jogszabályi 
környezetben, rajtunk a sor, hogy marandandót alkotva hozzá tegyünk az örökséghez úgy, hogy közben értékeinket megőrizzük, vagy 
javítsuk a környezeti megjelenésünket.  
 
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 
 
Kisvarsány egyedi hangulatát meghatározzák a bennünket körbevevő természet, az épületek, melyek részei a hely kulturális, történelmi 
örökségének. Új épület építése, valamilyen szinten megváltoztatja a környező tájat, ezért tervezéskor figyelembe kell venni annak 
hosszútávú hatását 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, eljá- 
rásokat, jó példákat, melyek alkalmazásával a község karakteréhez illeszkedő, értékálló épület építhető. 
 
Nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat ér törvényi előírásokat, de az előbbiekhez illeszkedő ajánlásaival segít megőrizni és erősíteni 
Kisvarsány építészeti arculatát.  
 
Ennek a könyvnek elsődleges célja az építkezni vágyók segítése, de mindenki számára hasznos lehet aki érdeklődik a község egyedi 
építészeti öröksége és karaktere iránt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 szakmai előkészítő anyag- Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK szakmai előkészítő anyag) 
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KISVARSÁNY BEMUTATÁSA 
 
Kisvarsány a Beregi-síkságon, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 65 km 
távolságra a Tisza mentén található település. A 41-es útról 
Vásárosnaménynál leágazó alsórendű úton közelíthető meg, a 
településen áthalad a Záhony-Mátészalka vasútvonal. Éghajlata a 
mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös határán van. Az évi nap- 
sütéses órák száma 1950, a középhőmérséklet 9,4-9,5 C, a csapadék 
630-660 mm. Uralkodó szélirány az északi és a DK-i. Erdőtársulásai 
között nagyobb arányt képvisel az akác, kisebb területeket borítanak a 
nemes nyárak, a lágy lombúak, a fenyők és a tölgyesek. A feltöltődött 
részeket nádasok, mocsárrétek, ecsetpázsitos rétek, soványcsenkesz 
legelők fedik. Előfordul tőzegeper, mételykóró és vidrafű is. Talaja fiatal 
öntéstalajokból áll. 

 
 

KISVARSÁNY TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 
Kisvarsány és környéke már az újkőkorban is lakott hely volt, területén neolit- és bronzkori leletek kerültek felszínre, de találtak itt szkíta 
és hun eredetű leletanyagot is. 
A 15. századig nevét Varsánynak hívták. 
1366-ban azonban már két Varsány nevű település Óvarsány és Újvarsány volt említve. 
1371-ben a Káta nemzetségből származó Csaholyi Péter birtoka volt. 
1426-ban már mai formájában Kisvarsány néven írták nevét, tehát ekkor már Kisvarsány és Nagyvarsány két különálló település volt. 
A 16. században több birtokosa is volt: így a Ráskay, Butykay, Cseley, Kopócsy, Ibrányi és a Rozsályi Kún családok is. 
A 17. században a Barkóczy, Haller, gróf Barkóczy és gróf Pethő családok voltak földesurai. 
A 18. század végén és a 19. század elején a Hunyady, Kubinyi, gróf Gyulay, Sulyok és Péchy család birtoka volt. 
A 20. század elején gróf Gyulay Istvánnak volt itt nagyobb birtoka. 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hun
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1366
https://hu.wikipedia.org/wiki/1371
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ta_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csaholyi_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1426
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1lyi_K%C3%BAn_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyady_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubinyi_csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulay_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9chy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
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A Varsány 

ómagyar 
törzsi eredetu 
helynév. A 

legrégebbi 
településeink 

közé tartozik. 
A XIV. 
századig csak 
egy Varsányt 
emlegetnek. 

1366-ban 
Óvarsány és 

Újvarsány 
néven már két 

különálló 
település. 

1371-ben a 
Káta nembeli Csaholyi Péter birtoka. A Kisvarsány helynév 
1426-ban tűnik fel, ettől kezdve Nagyvarsánytól különálló hely. A 
falu határába olvadt Kisderzs vagy Derzs, amely 1322-ben tűnik 
fel először, mint a Gútkeled nembeli Pál bán fia Miklós birtoka. 
1575-ben mint Kenderes-Varsány faluban királyi 
adománybirtokot kapott Dálnoki Székely Antal felesége. 
Birtokosok voltak még ekkor a Ráskay, Butykay, Cseley, Kopócsy, rozsályi Kún és Ibrányi családok. A XVII.században birtokosai voltak a 
gr. Barkóczy, gr. Petheo, Haller és Barkóczy családok. A XIX.század végén gr. Gyulay Istvánnak volt itt nagyobb földbirtoka, 1926-ban 
pedig Braun Andornak, Csillag Sándornak, a Rochlitz Dávid fiai és Friedman Adolf cégnek és Máthé Bélának.Határa kiváló gyümölcsöt 
terem. 1800-tól, amikor országosan még alig beszélhetünk gyümölcstermelésről, Kisvarsányban már hagyománya volt ennek és a 
legnagyobb hozzáértéssel végezték a telepítéseket. 1854-ben a Füzes nevű javadalmi földet a lelkész oltott gyümölcsfákkal telepítette be. 
Lakóinak száma 1913-ban 1.010, 1967-ben 1.154 főt tett ki.  
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, ÉPÍTETT KÖRNYEZET2 
 

Lakóinak fő foglalkozása őstermelő, ipari, a többi egyéb foglalkozású. Birtokmegosztása: 
néhány közép- és kisbirtok kivételével törpebirtok. Az I. világháborúban többen haltak ősi 
halált. Vasúti megálló helyben kiépítettek a Mátészalka- Záhony vonalon. A község 
megjelenését és morfológiáját meghatározó építészeti karakter jelentős átalakulást 
mutat, és már az elemei sem megtarthatóak.  
 
A község Szabolcs- Szatmár- Bereg megye keleti a Bereg középső részén, 
Nyíregyházától mintegy 68 km-re K-re terül el. A térség központja Vásárosnamény város, 
de rendszeres autóbuszjárat köti 9ssze a megyeszékhellyel is. Vasúti összeköttetés a 
településen, a község vasútállomásán a Mátészalka- Záhony vasúti mellékvonalhoz 
adott. A közép- Nyírség dombjai között, szép természeti környezetben, erdőterületekkel 
határolva fekszik a mintegy 1000 lakosú község. A mai lényegében egyutcás útifalu csak 
a XVIII. század végén települt erre a helyre. A többszörösen hajlított, rövid és keskeny 
Fő utcáról (ma Kossuth út) leágazó volt dűlőutak egy-egy szakaszán is rendszertelenül 
csoportosított házak állnak. Az útifalu utcái előkertes beépítésűek. A váltakozó keskeny, 
és széles utcafrontú szalagtelkek soros beépítésűek. A rövid szabálytalan vonalvezetésű 
főutcáról (Rákóczi út) ágaznak le a dűlőutakból kialakult lakó utak. A település jellegét 
illetően az új falu központjából ágaznak ki a lakóutcák, a „főutca” mellett meghatározó a 
megközelítőleg K-NY-i irányú tengely, a Dózsa u. – Rákóczi út az Ófalu felé is. 
 
Kiemelten jelentős, régészetileg védett terület nincs Kisvarsányon. A megadott 
topográfiai helyek azzal a céllal kerültek mind a vizsgálatokba, mind a tervbe, hogy a 
törvényi előírásokon túl, illetve ahhoz kapcsolódva a település- fejlesztési elképzelések 
során, azokon a helyeken, ahol a megjelölt- régészetileg érintett- területek vannak, 
bármilyen fejlesztést megelőzően régészeti módszerekkel tisztázódjon a megjelölt 
terület. A hosszútávú fejlesztési koncepció ezzel kapcsolatban elő kell írja a 
szakhatósági eljárásban kötelezően szereplő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
részvételét. A jelenlegi ismert adatok szerint egyetlen területet sem célszerű kizárni a 

                                                           
2
 Településszerkezeti Terv  
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fejlesztés bármelyik elképzeléséből a lehetséges régészeti lelőhelyre való hivatkozással. Az adatok alapján megállapítható, hogy a 
jövőben egy esetleges nagyobb beruházás előtti próbafeltárás bármikor elvégezhető, ha a megjelölt helyek bármelyike a fejlesztési 
elképzelések közé kerül. Mindezek alapján megállapítható, hogy a község és szűkebb környezete területén nem ismert olyan hely, melyet 
a védettségi szint vagy a más ismert régészeti lelőhely minősége miatt eleve ki kellene zárni a fejlesztési elképzelésekből. A megadott 
régészeti topográfiai helyek az esetleges fejlesztések során régészeti megelőző feltárással tisztázhatóak és erre minden esetben sort kell 

keríteni. 
 
A település országos térszerkezeti-hálózati, 
közlekedési, elsősorban közúti közlekedési 
kapcsolatai ma sem töltenek be területfejlesztő 
hatást, elsősorban a kapcsolatok minősége, a 
kedvezőtlen elérhetőség miatt, másrészt az 
országos úthálózat központosított volta, s így az 
ország más részeivel való nem kielégítő kapcsolat, 
illetőleg a kapcsolathiány miatt. Ezért a község 
számára rendkívül fontos az Országos 
Területrendezési tervben rögzített gyorsforgalmi-út 
fejlesztések mielőbbi megvalósulása, s ezekkel az új 
térszerkezeti-gazdasági fejlődési tengelyek 
kialakulása, valamint az ezek között kapcsolatot 
biztosító főúthálózati fejlesztések, és a 
határnyitások- bővítések megvalósítása.  
A község közlekedési viszonyait jelentősen javítja 
majd az M3-as autópálya, melynek engedélyezett 
nyomvonala a település belterületétől Ny-ra és É-ra, 
Kisvarsány és Nagyvarsány között fog áthaladni, a 
területbiztosítás a közeljövőben fog megtörténni. Az 

autópályára felhajtani a településnél valószínűleg lehetségessé válik majd, de a közlekedésből származó terhelés nem fog tovább nőni a 
település belterületén. A tervezett Ilk-i települési összekötő úttal is újabb kistérségi kapcsolathoz juttatja a települést. 
Kisvarsánynak a Vásárosnaményhoz való, javított, a 41-es számú főúthoz történő közvetlen kapcsolata nem a község területét érintő 
feladat. A tervezett települési összekötő utak teremtenek majd elfogadhatóbb kapcsolatot, ezzel a megyei hálózati szerepű mellékutakkal 
hozza jobb helyzetbe a települést.  
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Kisvarsány beépített területeinek az egymást követő történelmi időszakok során kialakult utca szerkezetét, utcáinak jellegét, beépítését, 
de épület típusait is két egymástól élesen elkülönülő időszak és felfogás választja el egymástól. Ez a választóvonal a II. világháborúig 
kialakult utca, tömb és telek szerkezet, beépítési mód, lépték és településkép tekintetében még szerves, és az 1970-es évektől 
kezdődően pedig szervetlenül történt településfejlődés között húzódik. Ez a különbség morfológiailag is többnyire szétválasztható. A 
település faluszerű magja még mindig alakulóban van, komoly tartalékterületekkel bír. Az Ófalu- és a község vékony köldökzsinóron 
kapcsolódik egymáshoz. Ófalu még szerkezetében és hangulatában őrzi a korábbi utifalu képét. A rövid, kacskaringós főutcáról ( Rákóczi 
út) ágaznak le a dűlőutakból kialakult utcácskái. A település jellegét illetően az új falu központjából ágaznak ki a lakóutcák , a „főutca” 
mellett meghatározó a megközelíthetőleg É-D irányú tengely, a Kossuth u., Ady u…. stb. A településnek nincs komoly külterületi 
lakóhelye, de a vasút az új osztású részeket a töltéssel elvágja a magtelepüléstől. Az alsó tagozat számára általános iskola működött. A 
belterület beépített területei sok esetben terjengősek ( a Kossuth L. u. két oldalán lévő tömbök). Ezek az igen nagy telkes tömbök még a 
falusias életmódhoz képest is alulhasználtnak mondhatóak, jelentősen költségesebbé teszik a településüzemeltetést. A területek 
településtestbeli pozíciójához képest alacsony intenzitású, terjengős használatának fenntartása komoly gazdasági következményekkel 
jár. Például a lakásépítési igénynek nem a belső intenzitástartalékok kihasználásával, a kialakult, de be nem fejezett lakóterületek 
befejezésével, hanem új területeken való biztosítása a község további terjeszkedését jelentené, s ezáltal a településüzemeltetés is 
költségesebbé válna. Másfelől a túl alacsony intenzitás a gazdaságos infrastruktúra- kiépítés ellen hat, s így környezetvédelmi 
szempontból sem támogatható. De ugyanúgy ellene hat a komfortosságnak, a korszerű életkörülmények javításának, végső soron a 
település népességmegtartó képességének is.  
 
Népi építészete 
 
Korábban egyutcás falu. A falu újabban az utca mindkét irányában bővült, itt új utcákat is nyitottak. A faluban jellemzőek a soros 
szalagtelkek.  
A népi építészet jellegzetességeiből nagyon szép emlékek maradtak fenn annak ellenére, hogy a falu legnagyobb részt átépült. A 
századforduló körül épült háromosztatú, homloktornácos, csonkakontyos házak sok szép példái már nem találhatóak meg. Említésre 
méltó gazdasági épülete is kevés van, ami összefügg a korábbi birtokviszonyokkal.   
Az egyutcás utifaluban, derékszögben megtörik a Fő utca. Az utak előkertes beépítésűek, az általában egysoros elrendezésű telkek 
kerítettek. A falut hosszú, beépítetlen szakasz osztja két részre. Erről írják 1847-ban, hogy a települést a Tisza kettészakította, a két rész 
között csak a töltésen lehetett közlekedni. A gabonát itt is száraz- malom őrölte évszázadokon át. A református templom szabadon álló, 
érdektelen klasszicista épület, középkori alapfalak felett. A karzata alatt és fölött három-három csehboltozat látható.   
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI, HELYI VÉDETT VAGY ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTBÓL VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 
 

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
 
Református templom 

A Tiszántúli Református Egyházkerület (püspökség) Szabolcs-Beregi Református 
Egyházmegyéjéhez (esperesség) tartozik, mint önálló anyaegyházközség.A XVI.században 
reformált anyaegyház. Ezt megerősíti az 1696-os és 1744-es katolikus összeírás. A XVIII. század 
végén téglából épült temploma szerepel az írásokban, de helyi kutatások bizonyítják, hogy már a 
középkorban egyházas hely volt, mert e templom helyén egy ma még feltáratlan templom állt. 
1826-38 között a régi templomot oldalhajóval bővítették és tornyot építettek hozzá. 1908-ban ezt a 
megbővített templomot javították, vakolták, újrafedték, festették és új toronygombot csináltattak. (A 
gomb feltétele, amelyre 1908 pünkösdjén került volna sor és amelyet bál követett volna, 
tragédiába fulladt:a vállalkozó, Halász Géza a gombbal együtt lezuhant és szörnyethalt; e történet 
ma Varsányi balladaként ismert.) A templom úrasztali készletei közül a legkorábbi egy aranyozott 
ezüst pohár, amelyet 1643-ban csináltattak. 1785-ből való egy másik aranyozott ezüst pohár, 
amelyet Csonka Sándor és Ns. Kozák Sára ajándékoztak az egyháznak. A templom berendezését 
1834-ben Ns. Koncz Imre nyírbátori asztalosmester készítette Leksey Sulyok Ferenc 
megrendelésére. Az 1795-ből való harangját az 1848-as szabadságharc idején elvitték, de 
minthogy nem használták fel, 1856-ban Aradról hazahozták; Egri Ferenc kisejoci harangöntő 1938-ban két harangot öntött belőle- ma is 
ezt a két harangot használják. Az 1938-ban öntött harangokat Fazekas Sándor és testvére Fazekas Gábor közösen adományozták a 
templomnak. A templomi harang Fazekas Gáborné (szül. Csatlós Irma) nevét viseli. Mint ahogy a templom, úgy a parókia is a 
reformációtól kezdve mindig ugyanazon a helyen állt. Mint a környező falvakból mindenhonnan, az 1900-as években Kisvarsányból is 
sokan vándoroltak ki Amerikába. 1910-ben Szilágyi János innen hozott ajándékba egy új kenyérosztó ezüst tányért . Az egyházzal együtt 
megalakult az iskola is.A vagyonleltárban a javadalmi földek összeírásánál a XVIII. század végétől már szerepel a tanító, a "mester" földje 
is. 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisz%C3%A1nt%C3%BAli_Reform%C3%A1tus_Egyh%C3%A1zker%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ks%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperess%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 
 
Polgármesteri hivatal 
 
Általános iskola 
 

VÉDETT HELYI TERMÉSZETI ÉRTÉKEI 
 
 
Tisza-parti erdős- ligetes terület 
 
 

NEVEZETESSÉGEI 
 
Római katolikus egyház 

A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye (püspökség) Szabolcsi Főesperességének Szatmári Esperesi Kerületéhez tartozik. Nem 
rendelkezik önálló plébániával. A római katolikus vallású lakosok a Vásárosnaményi Plébánia nagyvarsányi fíliájába járhatnak misére. 

Görög katolikus egyház 
 
A Hajdúdorogi egyházmegye (püspökség) Szatmári Főesperességének Nyíri Esperesi Kerületéhez tartozik. Nem rendelkezik önálló 
parókiával, Vásárosnamény filiája. 
 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen-Ny%C3%ADregyh%C3%A1zi_egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9b%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyvars%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A1nyegyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentmise
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAdorogi_egyh%C3%A1zmegye
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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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TELEPÜLÉSKÖZPONT 
 
A karakterek lehatárolásánál azt vizsgáltuk, hogy egy-egy jellegében elkülönülő városrész, vagy külterületi egység hogyan illeszkedik a 
természeti környezetbe. A karakterek jellemzői közül legfontosabbak elsősorban a rendelkezésre álló területek, és annak használata, az 
építés csak másodlagos. Kisvarsány központjában kerültek megépítésre a község templomai, és találhatók meg a nagyobb üzletei, 
intézményei. A község városközpontjára jellemző beépítési mód hasonlít, az azt körülvevő 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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TISZA ÉS TÉRSÉGE 
 
Kisvarsány területének K-i, ÉK-i részén, a Tisza kanyar Ny-i oldalán elterülő erdős- ligetes táj. Mezőgazdasági művelésre a kialakult 
természeti erdősültség közé ékelődve csak kisebb kialakított területe van kialakítva, erre a funkcióra kevésbé alkalmas. Értéke elsősorban 
a természeti adottságaiban és nem az épített értékei jelentik. Az erdős ligetek amorf formáját a természeti adottságok, a terep jelöli ki. 
Építésre nem alkalmas terület. 
 

FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
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 ikres beépítési mód a jellemző. A házak nagy többsége általában földszintes, 
egyemeletes, nyeregtetős kialakítású. Az épületek az utcától azonos távolságban helyezkednek el, mely egysége 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 falusias településrészek főbb jellemzője a 
nagy kiterjedésű zöldfelületek, saját ingatlanon belül és közterületen is. 
A közterületek zöldövezeteinek kialításában, fejlesztésében a 
városlakók 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. 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 Kisvarsány 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 terültek 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 mezőgazdasági 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 község. 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:  
 

 a beépítési módot, annak mértékét, rendeltetését 

 bővíthetőség, későbbi fejlesztések lehetőségét 

 a benapozást, a szélirányt, és a kilátást  

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

 a gépjárműterhelések okozta közterületek használhatóságát 

 a gyalogosan és gépkocsival történő optimális megközelítést  

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

 a környezetbe illeszkedő tetőforma kialakítását, hajlásszögének meghatározását  

 a kert kialakítását és a jó kertkapcsolatot  

 a telken meglévő növényzetet  

 telkek előtti közterületi járdák, árkok, zöldsávok kialakítását 

 a szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, áthallások) 

 az épületgépészeti és egyéb berendezések közterület felől nem láthatóságát 

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

5 



 
 

Építészeti útmutató |23 

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: 
 

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

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

 olyan fajok kiválasztása javasolt, mely karaktert ad a községnek 

 a burkolt és zöldfelületek arányára nagy gondot kell fordítani 

 a burkolatok kiválszatásánál kerüljük a rikító színeket és mintázatokat, a természetes hatású burkolatok javasoltak 

 a gépjármű behajtók és parkolók kialakítása legyen egységes és esztétikus 

 finom formálású és időtálló utcabútorok kihelyezése 

 a természeti és épített környezetbe illeszkedő padok, buszmegállók kihelyezése 

 egy adott útszakasz járdafelületei egységes, homogén felületet alkossanak 

 a burkolat kiválasztása esztétikai szempontok alapján történjen 

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

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

 törekedni a közmű vezetékek terepszint alatti vezetésére 

 őshonos fafajok és növények telepítésére kell törekedni 

 optimális növényültetés 

 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: 
 

 a hivalkodó, igénytelen, élénk színvilágú táblák kihelyezése kerülendő 

 az utcaképbe illeszkedés a fő szempont 

 világító cégérek és táblák kihelyezése nem javasolt 

 a hírdetéseknél nem a méret, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség 

 ízlésesen megtervezett, igényes arculatú táblákat javasolt készíteni és kihelyezni, mely bizalmat sugall az emberek felé 

 a reklámtáblák méretét, formáját, elhelyezését döntően az épület karaktere határozza meg 

 egy szolgáltatást nem javasolt egyszerre több felületen és módon hirdetni 

 egyedi tervezésű, időtálló táblák kihelyezése javasolt 

 az épület díszeit el nem takaró módon ajánlott kihelyezni 

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

 meleg tónusú, nem rikító háttérszínnel ellátott felületek esztétikus megjelenést biztosítanak 

 elegáns megoldás a cégérek kívülről történő megvilágítása (nem vakító fénnyel), a belülről történő megvilágítás kerülendő 

 üveg felületeken áttetsző, homokfúvásos reklám alkalmazása 

 fő szempont az utcaképbe és környezetbe való illeszkedés 

 az épület rendeltetésének nem megfelelő reklám kihelyezése nem javasolt 
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A TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, KERÜLENDŐ MEGOLDÁSOK 
 
TELEPÍTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

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 oldalkert 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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Az oldalhatáron álló épületrész 
Kisvarsányban jellemzően 
nyeregtetős, a félnyeregtetős 
kialakítást- oldalhatáron magas 
tűzfalak megjelenését- javasolt 
kerülni.  
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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 
javasolt, 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. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TELEPÜLÉSKÖZPONT 
 
Közterületi megjelenés 
 

 közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 

 az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek mértékét 

 illeszkedni kell a meglévő rendhez és épületek ritmusához 

 a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 
 
Telepítés 
 

 oldalhatáron álló vagy szabadon álló beépítés a város központjában fordul elő 

 az épületek helye kötött 

 a kialakult állapotra tekintettel kell lenni 

 az épületekkel igazodni kell a szomszédos épületekhez és környezethez 

 gondot kell fordítani a kapubehajtók kialakításáról, kertkapcsolatokról 
 
Épület 

 a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal építhetőek 

 hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületek kialakítása 

 a túlzottan meredek és túl alacsony hajlásszögű, bonyolult és tördelt tetőforma megbontja az egységes utcaképet, ezért ennek 
alkalmazása nem javasolt 

 földszintes épületek a jellemzőek, kisebb számban kétszintes épületek 

 a homlokzat többségében vakolt kialakítású, visszafogott díszítéssel 

 harmónikus homlokzatszínezés javasolt 

 mind a homlokzatnál és mind a lábazatnál követni kellene a természetes anyaghasználatot: kő, tégla, vakolat 

 javasolt a természetes, meleg, pasztell és föld színek alkalmazása, a harsány, élénk színek kerülendők 

 a nyílászárók kialakítása befolyásolja az épület karakterét, ezért erre nagy gondot kell fordítani 
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FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Közterületi megjelenés 
 

 közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 

 az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek mértékét 

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

 törekedjünk a hagyományos kerítések kialakítására 

 a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal épüljenek, a túlzott eltérés nem megengedett 

 az előkert és porta előtti zöldfelületek ápolásával, dísznövények és gyümölcsfák ültetésével harmonikus utcakép teremthető 

 a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 
 
Telepítés 
 

 táj karakterét tisztelő, jellegzetességét tükröző épületek, építmények építése javasolt, mely alkalmazkodik a kor divatjához   

 egy jó ház titka a jó telepítésben, arányos tömegformálásban, környezetbe illeszkedő anyaghasználatban és ésszerű alaprajzi 
elrendezésben rejlik  

 kertvárosias és falusias településrészeken, az oldalhatáron álló, szabadon álló és az ikres beépítési mód a jellemző  

 a településen igen elterjedt az oldalhatáron álló beépítés, mely esetben az épületek, építmények helye és a homlokzati nyílászárók 
elhelyezése korlátozott  

 egy jó arányú oldalhatáron álló épület jól tagolható és rugalmasan bővíthető a rá vonatkozó előírások betartása mellett  

 egyszerű tetőforma ajánlott  

 szabadonálló beépítési mód esetén fontos szempont a benapozás, tájolás, jó megközelíthetőség és kertkapcsolat  

 szabadonálló beépítésnél az épületeken minden irányban nyithatóak nyílászárók   

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

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

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

 egyszerű tömegű és tetőformájú épületek kialakítása 

 agyagcserép fedés használata hozzájárul az egységes településképhez 

 kerülendő a nem természetes színű és anyagú héjazatok alkalmazása 

 a vakolatokat nézve a természetes, pasztell és világosabb föld színek alkalmazása javasolt 

 a színek kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az épülethez való harmonikus illeszkedést 

 tömegarányaiban az épület illeszkedjen a szomszédos épületekhez és a településképbe 

 a fő és melléképületek architektúrájukban és megjelenésükben egymáshoz illeszkedőek legyenek 

 a lábazat sötétebb tónusú, meglévő épületek esetén javasolt a lábazat eredeti anyagából való újraépítés 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

 az épület megjelenése fejezze ki annak funkcionális jellegét 

 javasoljuk honos növények (fák) telepítését 

 a közterületi fásítás megőrzendő, annak fenntartása közös érdek 

 az autóbeállók kialakításának elsődleges szempontja a rálátás és közlekedési biztonság szem előtt tartása 
 
Telek beépítés 
 

 általában szabadonálló, vagy oldalhatáron álló beépítés a jellemző 

 új és meglévő épület építése, bővítése esetén illeszkedni kell a környezetbe 

 az udvar és parkolók kultúrált, parkosított kialakítása 

 növénytelepítésnél figyelembe kell venni a körülvevő természeti környezetet, kerülni kell az idegen honos növényfajok telepítését 
 
Épület 
 

 a gazdasági épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor jó arányokat kell tükröznie 

 új épület és építmény építése esetén meghatározó szempont az illeszkedés szabálya 

 a telken belüli zöldfelületek és burkolt felületek megfelelő mértékű aránya 

 javasolt megoldás az egyszerű épülettömeg 

 a közterület fő homlokzata a tevékenységet kifejező, hagyományos építőanyagokkal történő kialakítása 

 javasolt az egységes megjelenés kialakítása, a lakóházszerű kerülendő 

 a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése nem megfelelő 

 pasztell és föld színek használata javasolt, élénk színek alkalmazása kerülendő 

 a teljes homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók kihelyezése nem elfogadható 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

 a változatos növényhasználattal hozzájárulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához 

 közterületeken a fásított zöldfelületek megtartása 

 közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 

 a gondozott kert hozzájárul a harmonikus településképhez 

 a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 minél kevesebb burkolt felület kialakítása, természetes anyagok használata javasolt 

 az egységes anyaghasználat harmónikussá teszi a kertet 
 
Telek beépítés 
 

 szabadonálló beépítési mód a jellemző 

 a környezetbe illeszkedő épülettömegek kialakítása 

 a burkolt és zöldfelületek megfelelő arányának biztosítása 
 

Épület 
 

 hosszú élettartamú, egyszerűbb szerkezetek választása 

 a melléképületek a főépületekkel együttesen tervezendők, megjelenésükben, anyaghasználatukban és tetőkialakításukban azonosak 
legyenek 

 az élénk színek használata kerülendő 

 a természetbe illő, természetes tető kialakítás 

 egységes megjelenésre való törekvés 

 az épület rendeltetésének megfelelő szín, anyaghasználat és nyílászáró kiválasztás 
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EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

 a közterületen kialakult zöldfelületek fásított része 
megtartandó 

 közterületen a zöldfelületek mellett a közművek 
vezethetőségét is biztosítani kell 

 
Telek beépítés 
 

 törekedni kell honos növényzetek (fák, cserjék) 
telepítésére 

 szabadonálló beépítési mód a jellemző 

 ügyelni kell a burkolt és zöldfelületek arányára 
 
Épület 
 

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

 a hivalkodó színek alkalmazása kerülendő 

 javasolt a homogén, föld színek alkalmazása 
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JÓ PÉLDÁK 
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KERÍTÉSEK 
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UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMFELÜLETEK, FELIRATOK 
 
 

6 
 

7 8 
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IRODALOMJEGYZÉK 
 
Kisvarsány Község Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
 
Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
 
Szakmai előkészítő anyag- Településképi Arculati Kézikönyv  
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