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Tisztelt Jánkmajtisiak! 

Tisztelt Érdeklődők és Építkezők! 

Ön Jánkmajtis község Településképi Arculati kézikönyvét tartja a kezében. 

 

Jelen kézikönyv a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény rendelkezései alapján készült, 
a település esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében. Mindenki számára 
iránymutatással szolgál, aki a településkép formálásában részt vehet, legyen az építtető, tervező, 
vagy települési döntéshozó. A kézikönyv igyekszik mindenki számára érthető, köznyelvi 
szövegezéssel, magyarázó ábrákkal és szemléltető fotókkal bemutatni a települési közösség 
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.  

A kézikönyv nem általános érvényű: kifejezetten Jánkmajtis község adottságaira, az itt élők igényeire 
szabott kiadvány. A könyv bemutatja a település történetét, feltárja értékeit, illetve 
településrészekre bontva és együttesen is meghatározza a településképi jellemzőket. Mindezek 
alapján ad iránymutató ajánlásokat, javaslatokat a településkép minőségi formálására a nagyobb, 
településrendezési elvektől a kisebb részletekig, építészeti elemekig. Készítése során településünk 
lakossága, helyi közösségei is lehetőséget kaptak, hogy megfogalmazzák, milyen környezetben 
szeretnének élni, gondolva itt mind a település vizuális megjelenésére, mind használati jellemzőire.   

A kézikönyv kiegészíti eddigi településformáló tevékenységünket, melyet annak érdekében 
folytatunk, hogy biztosítsuk a település folyamatos fejlődését, az itt élők, letelepedni szándékozók 
számára azokat a feltételeket, melyek által igazán otthonuknak érezhetik Jánkmajtist, egyszersmind 
megtartsuk a településre jellemző sajátos értékeket. 

Bízom benne, hogy jelen kézikönyv, a létrejöttében részt vevők együtt-gondolkozásának 
eredményeként, hatékony segítséget nyújt törekvésünk megvalósításában, hogy mindenki számára 
élhetőbbé, szebbé alakíthassuk településünket.  

 

          Szabó Ágnes  
          polgármester 
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„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé fordulunk.” 

 
Márai Sándor 

Márai Sándor nemes gondolatai valószínűleg az élet számos területén értelmezhetők és jelen esetben is megállják a 
helyüket. A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, 
várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő 
Településképi Arculati Kézikönyv. A tényleges munkában számos szakember mellett a helyi önkormányzat vezetői, a 
lakosság, a civil és gazdasági, gazdálkodó szervezetek képviselői is részt vettek.  
 
Ahhoz, hogy ez a nagy formátumú, közös gondolkodás elvezessen a remélt eredményhez, a helyi viszonyokat értő, azok 
megismerésében és a helyiek véleményén, gondolkodásmódján, tervein, jövőképén alapuló, hasznosítható és 
hasznosuló végeredményig, több hónapos együtt végzett munkára volt szükség. Számba kellett venni a település 
meglévő régi és új értékeit, át kellett beszélni szűk körben, vagy népesebb fórumokon a tapasztalatokat, a jelen és a 
jövő céljait. Mindebből merítve, sokrétű támogatás, külső, szakmai vélemény és az anyag folyamatos fejlesztése mellett 
jöhetett létre az a minden jövendőbeli felújítást, átalakítást, új építést tervezőnek szánt Településképi Arculati 
Kézikönyv (rövidítve: TAK), mely nélkül a következő években már el sem képzelhető építési szándék megvalósítása. 
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A TAK a „hely szellemének” megismerésén, az itt érvényes kontextusok vizsgálatán alapul és készítői a lakhatási és 
munkakörülmények biztosítása mellett az élhetőségnek, a változó energetikai, éghajlat változási követelményeknek 
való minél magasabb szintű megfelelést is szem előtt tartották. Előbbieken túl általános kulcsszónak tekintendő az 
illeszkedés, ami esetenként „arányosan” értelmezhető és a településszerkezet, az általános utcaképi megjelenés, a 
részletek vonatkozásában egyaránt elvárható, ugyanakkor nem kíván gátja lenni a kortárs építészet jelenlétének, 
megvalósulásának. 
 
A megszületett gondolatok természetesen nem örök érvényűek, azok az idő múlásával folyamatos odafigyelésre, 
felülvizsgálatra szorulnak, amit akár évente célszerű megtenni. 
 
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó tudatosságig, melynek 
a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az utcakép, az utcák, terek, az 
erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével. 
 
A jelen bevezető immár a teljes kézikönyv megszületését és a bevezető gondolatban említett szolgálat, az emberek 
ügye felé fordulásunk eredményét igazolja és nyugtázza. Forgassák a jelen és a jövő Építői a Településképi Arculati 
Kézikönyvet, a TAK-ot haszonnal és megelégedéssel! 
 



 
 
6 | JÁNKMAJTIS BEMUTATÁSA 
 

 

 

2 

JÁNKMAJTIS BEMUTATÁSA 

JÁNKMAJTIS TÖRTÉNELME 

Jánk: A Jánk név a magyar János személynév k- képzős, becéző rövidülése. 1252-ben Janknak írták. 1315-ben I. Károly 
a Borsa nemzetségbeli Kopasz nádortól hűtlenség miatt elkobozta és Tamás beregi ispánnak adományozta. 1373-ban 
Jánky Lászlóé volt., 1387-ben Zsigmond elkobozta a családtól és Garai Miklós nádornak adományozta, aki részét a 
váradi káptalannak adta. 1405-ben földesurai, Jánky Lukács váradi püspök és a váradi káptalan Darahy Jánosnak és 
Tamásnak zálogosították el, de a püspök a maga részét kiváltotta. 1425-ben a Csáky család szerezte meg.  1466-ban 
fele a Váradi családé, másik fele a váradi püspökségé volt. 1466-ban Jánk néven már oppidum-ként (mezõvárosként) 
jegyezték, vásártartási jogot is kapott. Ekkor részben a Váradi család kisvárdai uradalmához tartozott, amelynek itt 
vásárvámja és malma volt, valamint az 1476-ban a mellette fekvő Sopsatelke pusztán osztozkodó Rozsályi Kun és a 
Majtisi család bírta. Várday Katalin, Nyáry Pálné 1611-ben kapott rá királyi új adományt, de 1525-ben és 1548-ban a 
Drágffyak is, 1548-ban a Homonnay Drugethek, 1611-ben pedig Melith Péter és Telegdi Anna. A XVII. században ezeken 
kívül a Pótor és az Ajtay család szerzett benne részt. A Melith-rész a XVIII. században  a Lónyay családé, a Homon-nai 
Drugeth-rész pedig  a gróf Barkóczyaké lett és 1945-ig hitbizomány volt. Jánknak a reformációt követően is erős 
katolikus egyháza volt, egyedüliként Szatmár vármegye nyugati felében. 

A középkorban a Szatmárnémetibe vezető kereskedelmi útnak Jánkon átkelőhelye volt, ami elősegítette városias 
fejlődését. A későbbi időkben is mezővárosként említik az írott források. A községben több alkalommal rendeztek 
megyegyűlést, így 1669-ben és 1719-ben. A reformációt követően Szatmár vármegye nyugati felében csak itt maradt 
meg az erős katolikus egyház. A XX.század elején körjegyzőségi székhely 1250 lakossal. Lakói római és görög 
katolikusok, ill. reformátusok voltak. Az 1920-as években épült a községháza, a római és görög katolikus iskola, 
valamint emléktáblát emeltek az első világháború hőseinek. 

Fényes Elek Geographiai szótárában így írja le:   

„magyar mezőváros Szatmár vármegyében a Szamos és a Túr vize között 771 lakossal, van itt egy csinos urasági kas-
tély és kert, s egy szeszgyár, amely készít 73 314 ice 20 fokos pálinkát, emellett táplál 60 ökröt, 500 sertést. Határa 
4306 2/3 hold, amelyből úrbériség 24 telek után 576 hold szántó, 192 hold rét, 192 hold tiszta legelő, irtás 11 2/3 hold. 
A város rétje 20 hold, majorsági szántóföld 1515 hold, rét 440 hold, erdő 1201 hold, régi gyümölcsös 160 hold, amely 
minden fajú, válogatott gyümölcsoltványokkal rendelkezik. A föld fekete és homokos agyag. Buja termésű búza és 
tengeri a legfőbb terménye, azonban minden gabonát gazdagon terem és hüvelyes veteményeket is, ha  az árvíz nem 
bántja. Az urasági gazdálkodás kitűnő, amit a lakosok is kezdenek követni, sertést, szarvasmarhát, de lovakat is nagy 
számban tartanak, hanem a birkatenyésztéssel a vizenyős föld miatt fel kell hagyni. A határt keresztülszeli a Szamos 
folyó Gögő nevű szakadéka és Géctől Simának Csegöldön keresztül áthasítja a jánki határt, a majtisi erdőt”. 

 

 

 

Jánkmajtis község Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a 
Fehérgyarmati járásban helyezkedik el, közel a román és ukrán 
határhoz. Térképészetileg a település L alakú, közel 5 km hosszú 
fõútvonala van, 17 utcával (11 km hosszú). Jánk és Majtis községek 
egyesítésével keletkezett. Jánkmajtis a Szatmári-síkon, 
Nyíregyházától keletre mintegy 85 km távolságra található 
település. Megközelíthető Nyíregyháza felől a 41-es, majd a 49-es, 
Debrecentől a 471-es úton Győrtelekig, innen délkeleti irányban a 
Csengersima felé vezető úton. A községet érinti a Mátészalka - Zajta 
vasútvonal. A településtől észak-keletre folyik a Tapolnok-
főcsatorna, a csatornától délre fekvő erdő természetvédelmi 
terület, gazdag vadállománnyal rendelkezik. Területe 25,03 km². 
Jánkmajtis teljes népessége 1736 fő (2015). Népsűrűsége 68,88 
fő/km2. 2001-ben a település lakosságának 87%-a magyar, 13%-a 
cigány nemzetiségűnek vallotta magát.  
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Majtis: Nevének eredete talán a szláv „Mojtech nevü ember udvarháza” jelentésű szókapcsolat. 1380-ban szerepel 
először egy határjáró-levélben, akkor még Tymátyusnak nevezték, 1429-ben már Maytisnak írták. Ősi ura a Majtissy 
család volt, 1449-ben a Sámelházy László és a Sarolyániak részt nyertek benne. 1476-ban a Rozsályi Kun és Majtisi 
család a sopsatelki pusztán megosztozott. 1548-ban Muthnoky Mihályé és Leven-házi Móricz Péteré  a sopsatelki 
pusztával együtt. 1588-ban Szetmiklósi Pongrác Frigyes, 1590-ben Berey Mihály, Szikszay Ambrus és Tyukodi László, 
1591-ben Slamon Miklós kaptak benne részt, a XVII. Században ugyanezek a családok bírták. 1629-ben Szenthey Péter 
és Tar Mihálky kapták meg a helységet. 
A század közepétől 1696-ig a szatmári várhoz tartozott. 1720-ban Vajai Vay László királyi adománnyal jutott az egész 
helység birtokába, majd 1754-ben Beleznay György a felét ugyanígy kapta meg. Az 1782-85 között készült katonai 
felmérés még szinte az ősi állapotokat mutatja be. Majtis felé ritkás, magastörzsű tölgyerdő ölelte a falut, amelynek 
rétjei az áradásokat leszámítva szárazak voltak. A Gőgő-csatorna a Szamos és a Tisza áradásakor kiöntött. 1851-ben 
jókora terület volt  a Barkóczyak jánki uradalmának része. 

Fényes Elek egykor megjelent Geographiai szótárában: 

„ szép erdőkkel körülvett, Jánkhoz közeli magyar faluként jegyezte 264 lakossal. Földjeit, rétjeit, amiknek nagyobb 
része Jánkhoz tartozott, a Szamos gyakran elöntötte. 1905. április 11-én majdnem az egész falu leégett, akkoriban még 
a Vályiak birtokolták, 1945-ig szinte az egész falu a Hadik-Barkóczy-hitbizományhoz tartozott. 

A Szatmár vármegyei monográfiában magyar kisközségként szerepel a Szamosközön 77 házzal és 523 lakossal. 1251 
holdnyi határában feküdt a Vályi-tanya, s a hajdani Malontha-puszta, amely a Sámelházy családé volt. 1446-ban 
Bakény Miklós és felesége kapták meg és akkor már „Gergely Tamás telkének” is nevezték. A határhoz tartozik a 
Barkóczyak alsó és felsõ tanyája, Jánkkal volt határos hajdan Benche elpusztult község is, mely 1342-ben még szerepelt 
az okiratokban. Majtisnak hajdan nagy erdőségei voltak. 

Majtisról szól egy szép és igaz könyv, Végh Antal: Kenyér és vászon című kötete. 

 

 

Társadalmi helyzet 1945 előtt  

Jánk és Majtis községek lakossága az elmúlt századokban sohasem volt egységes. Ennek oka részben a vagyoni 
különbségekből ered, másrészt a származásból, s ezeket mélyítette még a felekezeti megoszlás is. Az emberek 
kasztszerűen elkülönültek egymástól, a vagyoni különbségek nagy válaszfalt jelentettek. 

Az 1945 utáni évek  

A hosszan tartó háború nyomait a falukép is mutatta. A két község, de a környező települések életében fontossággal 
bíró, őrleményt előállító malom robbantás következtében megsemmisült, hasonlóan a településeken lévő hidak is. A 
háborús helyzet konszolidálódásával mind a két településen megalakult a Nemzeti Parasztpárt, a Kommunista Párt, a 
Kisgazda Párt. Az ifjúság is különbözõ szervezetekbe tömörült, megalakult a Kisgazda Ifjúsági Szövetség, a KALOT és az 
EPOSZ. 

Jánk és Majtis lakossága 1945 után is egyénileg gazdálkodott, egészen 1949 őszéig. Ekkor mind a két településen kevés 
létszámú termelőszövetkezeti csoportok alakultak kisebb földterülettel. 
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Értékei, érdekességei 
A Fehérgyarmattól DK-re található település fő érdekessége, hogy négy temploma van. Ez annak köszönhető, hogy 
eredetileg két község összeolvadásából keletkezett.  
 
Jánk műemlék római katolikus temploma a XV. században épült. A nyitott szentélyű, gótikus épület eredetileg pálos 
templom lehetett. 1538-ban a reformátusoké lett, majd 1751-ben újra katolikus. A templom berendezése barokk 
stílusú. A XVIII. századból származik a diadalívben gerendán elhelyezkedő, fából faragott Kálvária szoborcsoport. A falu 
műemlék jellegű görög katolikus temploma 1855-ben épült klasszicista stílusban. A római katolikus templommal 
majdnem szemben helyezkedett el az egykori Hadik-Barkóczy-kastély. Valószínűleg a középkori pálos monostor 
helyére épült. A kastélyt a gróf Barkóczy család építtette a XVIII. században.  
Majtison található a műemlék jellegű Vállyi-kastély. A klasszicista épületet Vállyi Lajos építtette az 1800-as évek elején, 
majd fia János megnagyobbíttatta az 1870-es években. A Szatmári Erdőhát életének krónikása Végh Antal is 
Jánkmajtison született 1933-ban. Szépirodalommal, szociográfiával, néprajzzal, tényfeltáró irodalommal foglalkozott. 
Egyik legismertebb könyvében a Kenyér és vászonban bemutatja a régi majtisi életet. 

  

Jánk és Majtis községek közigazgatásilag az 1950. október 22-én megtartott tanácsválasztáskor egyesültek. 
Az 1970-es év nagy mérföldkő volt Jánkmajtis számára is, ugyanis ebben az évben a nagy árvíz hatására a lakások 90 
%-a megrongálódott, ledőlt. 1971-ben megkezdõdött a falu újjáépítése, a családok új lakásokat kaptak. 

Jánkmajtis a kistérség déli területének mikrotérségi központja. Teljes alapfokú ellátási szerepköre mellett legalább 
három városi ellátási funkcióval is rendelkezik, igazgatási szerepköre azonban érthető módon korlátozott. Speciális 
(idegenforgalmi, logisztikai, stb.) szerepkörrel nem rendelkezik.  

Szociológiai jellemzők, infrastruktúra, gazdaság 
A fehérgyarmati kistérség 44 települése közül a 6. legnagyobb kiterjedésű Jánkmajtis. Viszonylag ritkán lakott, 
népsűrűsége a térségi átlag fele (66 fő/km2). A lakosság korösszetétele – az időskorúak magas aránya miatt – 
kedvezőtlen. A népmozgalmi folyamatok negatív hatásaként 1960-1990 között mintegy 250 fővel csökkent állandó 
népessége és azóta gyakorlatilag nem változott.  
A településnek 2 óvodája, iskolája, községi sportpályája, művelődési háza van, melyek különféle szabadidős 
elfoglaltságot kínálnak. Az alapvető egészségügyi ellátásról egy háziorvos, egy házi gyermekorvos és egy fogorvos 
gondoskodik. Az idősek, rászorulók szociális ellátását biztosítja a 17 férőhelyes tartós bentlakásos idősek otthona, 
valamint házi segítségnyújtást is fenn tartanak. Csak szállást adó idősek klubja és patika is van a községben.  
Idegenforgalmi szempontból a XV.századi gótikus stílusú, kőrácsos ablakkal ellátott, támpilléres római katolikus 
templom figyelmet érdemel.  
A község a Tisza-Szamos közében, a megye legkeletibb részén helyezkedik el, közel a román és az ukrán határhoz. 
Vezetékes ivóvizet, gázt használnak. Úthálózatának 90 %-a burkolt. Kiskereskedelmi üzlethálózatát boltok, 
vendéglátóhelyek adják. Élelmiszer-iparcikküzletek, tüzelő- és építőanyag elárusítóhelyek is üzemelnek a településen. 
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JÁNKMAJTIS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 

Éghajlat 

A település a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg öv határán fekszik. Az évi napsütéses órák száma 1960-1970, a 
középhőmérséklet 9,6-9,7 C, a csapadék 650-670 mm. Az uralkodó szélirány az É-i, második helyen a déli áll. A 
településtől ÉK-re folyik a Tapolnok-főcsatorna. A csatornától délre fekvő erdő természetvédelmi terület. 
Erdőtársulásainak túlnyomó többségét tölgyesek alkotják. Kisebb területeket foglalnak el a kőris, szil, juhar társulások, 
valamint a hazai nyárak. Találkozhatunk akáccal, éger, fűz és nyírfákkal is. Kisebb részeket borítanak az ecsetpázsitos 
rétek. A lágyszárú fajok közül leggyakoribb a csomós palka, az erdeti madárhur és a pázsitlevelű nőszirom. Talaja 
öntésagyakokon kialakult réti és fiatal nyers öntéstalajokból áll. 

Vízrajz 

Szatmár folyóvizekben gazdag. Legjelentősebb folyója a Tisza. A Felső-Tisza rendkívül kanyargós medrének mindkét 
oldalát feltöltődő holtágak, ún. morotvák kísérik. A folyó esése magyar földön itt a legnagyobb.(Kilométerenként 20-
40 cm). A Tisza vízállás- és vízhozamváltozását a nagy ingadozások jellemzik. A Tisza-völgy átfogó szabályozása és 
ármentesítése Széchenyi István kezdeményezésére és Vásárhelyi Pál tervei alapján 1846-ban megyénkben indult. A 
Felső-Tisza hossza 335 km-ről 208 km-re csökkent, ez a mederrövidülés megnövelte a folyó esését és meggyorsította 
az árvizek levonulását. A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvízvédelmi gátrendszere ma meghaladja a 600 km-t. A Felső-
Tisza magyarországi mellékfolyói a Batár, a Palágyság kisebb vizeit (Paládi-víz, Sár-Éger, Nagy-Éger) összegyűjtő Túr-
főcsatorna, továbbá a Csamota, a Szenke (=Gögő) vizével bővülő Öreg-Túr, a Szamos, Kraszna majd a Rétközben a 
"nyíri főfolyásokat" levezető Lónyai-csatorna. A Beregi-síkság vizeit a Csaronda és Szipa egyesíti. 

 

 Értékei, érdekességei 
A Fehérgyarmattól DK-re található település fő érdekessége, hogy négy temploma van. Ez annak köszönhető, hogy 
eredetileg két község összeolvadásából keletkezett.  
 
Jánk műemlék római katolikus temploma a XV. században épült. A nyitott szentélyű, gótikus épület eredetileg pálos 
templom lehetett. 1538-ban a reformátusoké lett, majd 1751-ben újra katolikus. A templom berendezése barokk 
stílusú. A XVIII. századból származik a diadalívben gerendán elhelyezkedő, fából faragott Kálvária szoborcsoport. A falu 
műemlék jellegű görög katolikus temploma 1855-ben épült klasszicista stílusban. A római katolikus templommal 
majdnem szemben helyezkedett el az egykori Hadik-Barkóczy-kastély. Valószínűleg a középkori pálos monostor 
helyére épült. A kastélyt a gróf Barkóczy család építtette a XVIII. században.  
Majtison található a műemlék jellegű Vállyi-kastély. A klasszicista épületet Vállyi Lajos építtette az 1800-as évek elején, 
majd fia János megnagyobbíttatta az 1870-es években. A Szatmári Erdőhát életének krónikása Végh Antal is 
Jánkmajtison született 1933-ban. Szépirodalommal, szociográfiával, néprajzzal, tényfeltáró irodalommal foglalkozott. 
Egyik legismertebb könyvében a Kenyér és vászonban bemutatja a régi majtisi életet. 
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A Szamos, a megye másik nagy folyója, Észak-Erdély vizeit gyűjti össze és szállítja a Tiszába. A 415 km-es folyónak csak 
a torkolati szakasza (=50 km) és teljes vízgyűjtő területének 2-3%-a tartozik hazánkhoz. Esése az országhatár (Csenger) 
és torkolata között 22 cm/km. A Szamos vízhozam-ingadozása még a Tiszáénál is nagyobb mértékű. A tavaszi és kora 
nyári árvize a Tiszáéval találkozik. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy a Tisza árvize a Szamost Csengerig visszaduzzasztja. 
A szabályozás előtt Szamosközben és az Ecsedi-lápvidéken hatalmas területeket öntött el. A 19-20. századi 
környezetátalakító munkák során mederátvágásokkal a Szamos hazai szakaszát kiegyenlítették és földrajzi 
környezetét a medertől 600 méter távolságban megépített gátakkal árvízmentesítették. 

A Tisza, Szamos és a Kraszna mentén gyakoriak voltak a mederpartokat megszakító nyílások, a fokok. Az áradások 
során a fokokon és a folyóhátak alacsonyabb részein csapott át a víz a mélyebb fekvésű területekre, az Ecsedi-lápra 
és a Szamosköz kisebb mocsaraiba. 

Talaj  
A Felső-Tisza-vidék és a Nyírség különböző talajai a földtani, domborzati, éghajlati, vízrajzi, növényzeti stb. 
viszonyokkal szoros összefüggésben alakultak ki. A társadalom is beavatkozhat a talajfejlődésbe. 
A Felső-Tisza-vidék talajai a Tisza és mellékfolyóinak fiatal öntésképződményein (agyag-, iszap- és homokfelszínein) 
képződtek. Az Ecsedi-láp és a Rétköz központi részeit különböző láptalajok fedik. Az Ecsedi-láp száz évvel ezelőtt még 
nádas tőzeglápvidék volt, ma - kisebb lápfolt maradványoktól eltekintve - mezőgazdasági művelés alatt áll. A hajdani 
Ecsedi-láp peremterületein réti talajok vannak. Az Erdőhát földjét az egykori mocsári erdők talajai jellemzik. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszavölgyben és Szamosháton nyers öntéstalajok vannak, Csenger környékén kisebb 
szikes foltokkal. A Szamos melléki ősszikesek ("kérges szolonyecek") 2000-3000 éves folyóhordalékon képződtek 
(Csenger, Porcsalma, Szamossályi stb.). 

Az agroökológiai potenciál, vagyis a mezőgazdálkodás természetföldrajzi alapjai a Nyírség és a Felső-Tisza-vidék 
területén kedvezőtlenebbek, mint a többi alföldi megyében. A termőföld, az erdő és az ásványi nyersanyagvagyon 1 
km2-re jutó összege megyénkben ötször alacsonyabb, mint Csongrádban. Az agroökológiai különbséget Láng István 
akadémikus biomasszakutatásai is bizonyítják. A termőföld védelme és minőségének növelése az ún. komplex 
meliorációs munkákkal érhető el. A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék mezőgazdasági földalapjának több, mint 60%-a igényli 
ezt az igen költséges melioratív javítást. 

 

Növény- és állatvilág 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mai növényföldrajzi képét a kultúrnövényzet, a szántóföldek, gyümölcsösök és 
kertgazdaságok jellemzik. A Felső-Tisza-vidék és a Nyírség agrártájait a félkultúr kaszálók és legelők színesítik. Kisebb-
nagyobb foszlányokban fellehetők még az ősi, természetes vegetáció maradványai: a lápokkal és mocsarakkal tagolt 
ligeterdők (Felső-Tisza-vidék) és a homoki tölgyesek (Nyírség). 

A botanikusok területbeosztása szerint a Felső-Tisza-vidék kistájai és a Nyírség az alföldi flóravidék Smicum, ill. 
Nyírségense flórajárásába tartoznak.  

A Felső-Tisza-vidék a honfoglaláskor és a korai feudalizmusban ligeterdős táj volt, a folyók és holtágak térségében 
gazdag hínár, mocsár és lápi vegetációval. Az 1782–85 között készült katonai felmérés még szinte az ősi állapotokat 
mutatja be: Majtis felé kissé ritkás, magastörzsű tölgyerdő ölelte a falut, amelynek rétjei az áradásokat leszámítva 
szárazak voltak. A Gőgő-csatorna a Szamos és a Tisza áradásakor kiöntött. A társadalom mező- és erdőgazdasági 
tevékenysége, majd a 18-19. századi folyószabályozó és ármentesítő munkája nyomán az ősi tájkép átalakult.  
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A ligeterdők megfogyatkoztak, a szántóföldek, kaszálórétek és ártéri legelők egyre nagyobb területeket foglaltak el. Az 
egykor erdős-mocsaras Felső-Tisza-vidék ma a mezőgazdálkodás értékes területe, takarmánytermelő és állat- 
(elsősorban szarvasmarha) tenyésztő profillal.  

A Felső-Tisza-vidéken a legtöbbet a Szatmár-Beregi-síkság őrzött meg a természetes növény- és állatvilágból. A tájat 
átszelő folyók és patakok két oldalán, az alig néhány méteres "térszíni lépcsők" felszínén a növénytakaró övezetes-
sávos elrendeződését figyelhetjük meg. Az élővizek és egykori folyómeder-maradványok térségében a hínártársulások, 
a nádasok, majd a magassás- és mocsárrétek, a láprétek és az égeres láperdők jellemzőek. A magas ártereken kőris-szil 
ligetek alakultak ki, s ezekben a kocsányos tölgy, a mezei szil, a magyar kőris és helyenként a szürke nyár az uralkodó 
fa. A kőris-szil ligeterdő legszebb állományai Fehérgyarmat, Jánkmajtis és Túrricse közelében vannak. A Szatmár-Beregi-
síkság kőris-szil ligeterdeiben él a Kárpátokból leereszkedett ritka alhavasi növény, a kárpáti sáfrány is. A Szatmári-
síkság erdeinek egyik legszebb példánya a Tapolnok-csatorna övezte Jánki-erdő. A 383 hektáros, tölgy-kőris-szil elegyes 
erdő nyiladékaiban nő nyáron a réti kardvirág. 

Az egykori erdők irtványföldjein fajszegény ártéri legelők és kaszálórétek hódítottak teret.  
Az Ecsedi-láptól a Túr folyóig terjedő, egykor ligeterdős tájat az itt élő nép Erdőhátnak is nevezi. A természeti értékek 
megőrzése érdekében a Szatmár-Bereg-síkság jelentős (225 km2-es) részét 1982-től tájvédelmi körzetté nyilvánították 
kisebb-nagyobb területfoltokat alkotva. 

Mezőgazdasági területek 
Jánkmajtis 1776 lakosa főleg a mezőgazdaságból él, főbb terményeik az alma, a szilva, a meggy és az uborka.  

 

 

Földrajzi adottságok  

A Szatmári-síkság legmagasabb és legalacsonyabb pontja között még 15 métert 
sem tesz ki a magasságkülönbség. A területen három DK-ről ÉNY-nak tartó lapos 
hátat lehet megfigyelni. A legnyugatibb, a Szamos-meder két partját követő 
mintegy 4 km széles Szamoshát. Egy másik laposabb hát Császló és Jánkmajtis 
vonalában alakult ki, míg a harmadik (nagyobbik része) már az országhatáron kívül 
fekszik.  

A Szatmári-síkság egyhangúságát bizonyos mértékig enyhítik az elhagyott 
folyómedrek. Egyik legrégebbi lefolyás emlékét őrzi a Nagy-Éger. Ennek nagyobb 
kanyarulatai vannak, mint a Tiszának és a Szamosnak Vásárosnaménytól északra. 
Elhagyott medrek tőle nyugatra is vannak. Közülük legépebb állapotban a Császló 

és Jánkmajtis közötti mederszakasz, valamint a penyigei Szenke maradt meg.  

 
Élővilág, épített környezet  
 
Jánkmajtis község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azon belül is a Szamoshát és a Szatmári síkság találkozásánál 
fekszik. Közvetlenül természetvédelmi területtel nem határos, de a Cégénydányádi park természetvédelmi terület (TT) 
a településhez légvonalban viszonylag közel fekszik. A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bővítésében szerepel a 
település. 

A szatmári síksághoz délnyugat felől a Szamoshát csatlakozik a Szamossal. A Szamoshát és a Szatmári síkság közrezárja 
az Erdőhátat (Túr-Szamos köz). A szatmár-beregi táj természeti értékeit az adja meg, hogy a kultúrterületek 
térhódítása, az emberi tevékenység hatása e táj életébe csekély mértékű. 

A táj értékeinek taglalásánál a földtani értékek közül a Beregi síkságból szigetszerűen kiemelkedő vulkanikus hegyek a 
legszembetűnőbbek. A tarpai Nagy –hegy (164 m) és a barabási Tibet hegy (170 m) egy része említésre méltók. 

A Kárpátokból lefutó folyók elöntései következtében a talajszerkezetét tekintve jellemzően nyers öntés, illetve réti 
öntés, kisebb részben csernozjom öntés és réti talajok. Osztályozás szerint nagyobb részben vályog, kisebb részben 
agyagos vályog és agyag talajok. A növénytakaró összetétele is ezt tükrözi.  

 

 

 

 

http://www.vendegvaro.hu/5-449
http://www.vendegvaro.hu/5-1120
http://www.vendegvaro.hu/5-2969
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Neves jánkmajtisiak 
Itt született Végh Antal író. Itt élt gyerekkorában Borbély Szilárd író. Itt született és itt élt Tuba István, a Demokrata 
Néppárt országgyűlési képviselője.  
 
Végh Antal emlékszoba  
A település művelődési házának emeletén kiállítással emlékszik a falu neves szülöttére, Végh Antal íróra. 
 
Egyháztörténeti gyűjtemény  
A római katolikus templom szentelésének 600. évfordulója alkalmából, valamint az építtető Jánki Lukács nagyváradi 
püspök emlékére egyháztörténeti kiállítás nyílt a jánkmajtisi katolikus iskola épületében.  

Vasútállomás emléktáblával  

A vasútállomás falán emléktábla hirdette, hogy az 1957-1971 közötti időszakban kisvasút kötötte össze Jánkmajtist 

Kölcsével. Az épületet a MÁV Zrt. 2015-ben lebontatta. 

 

Növényföldrajzilag a pannóniai vagy magyar flóratartományon belül az Alföld flóravidékének jól elhatároló, sajátos 
flórával és faunájával rendelkező Észak-Alföld. 

A bokorfüzesek fiatal öntéstalajon, fűz nyár ligeterdők erősen kötött vályog, a szil-kőris tölgy keményfás erdők erősen 
kötött agyagon, míg a gyertyányos tölgyesek a középkötött vályogon díszlenek.  

A múlt század végi lecsapolás előtt jelentős területet borított itt a víz, tavasszal még most is a mélyebb területeket víz 
borítja.  A települést határoló terület, növényvilága annak minősége és mennyisége nagyjából meghatározza az 
állatvilágát is. Az ősi táj a vízivílágra jellemző állatvilágot alakított ki. Bár a mai kultúrtáj már nem biztosít sok állatnak 
megfelelő életteret, a környező táj állat és növény világa még most is sokkal gazdagabb, mint az ország más területén. 
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a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek 

 

 

Római katolikus templom (Szentháromság templom) harangtoronnyal  

A templom középkori eredetű. Műemlék Szatmárban a főutca közepén szabadon álló, jellegzetes, késő gótikus 
szerkezettel: oromfala nincs, a belső tér viszonylag nagy, a szentély csillagboltozata eredeti. Nyújtott szentélyű, keletelt, 
késő gótikus stílusban épült. A XV. században pálos-rendi templom volt. 1538-ban a reformátusok elfoglalták és két 
évszázadon át tulajdonukban maradt. 1700-ban kettős fatorony volt a templom mellett. 1751-ben Barkóczi Zsigmond 
tábornok Schulz nevű tiszttartója visszafoglalta, és azóta katolikus tulajdonban van ismét. 1777-ben három harangról 
értesülünk. A legnagyobbat Szt. György tiszteletére szentelték. A legkisebb harang ekkor a szentély fölötti kis toronyban 
van, kötele a templomba lóg a mai ökörmécs helyén. A másik két harang a kettős fatoronyban van, később haranglábra 
kerül. 1833-ban a csengettyű is odakerül. 1855-ben a nagyharang elreped. A középső haranggal együtt újat öntenek 
belőle. Jánk legrégebbi harangja állítólag a fehérgyarmati református templomba került. 1819-ben a régi orgona rossz 
állapotban volt. 1851-ben új, romantikus orgona készül. 1869 szeptemberében leég a főoltár. Az új 1870-ben készül el. 
A jelenlegi szárnyasoltár Kassán készül 1825-26-ban. A Kálvária a diadalívben volt, gerendán, a feszület az ívcsúcsig ért. 
1949-ben vettél le innen és tették az északi oldalfalra. A háztörténelmet Rusznák István plébános (1874-1886) 1876. 
február 25. előtt írta. A templom mellett harangláb és feszület is található. A templom előtt diófa, és simafenyő áll.  
 

A római katolikus templom műemléki védettség alatt áll. 
 

Görög katolikus templom  
(Jánkmajtisi Istenszülő templom) 
 
A homlokzati, középtornyos, késő klasszicista görög katolikus templom 1855-ben 
épült.  
Homlokzatból enyhén előreugró, négyszintes, órapárkányos középtorony, 
törtvonalú sisakkal. A toronyalji, egyenes záródású bejárat fölött félköríves 
záródású, szalagkeretes karzatablak, végül a harangszinten mind a négy oldalon a 
karzatablakhoz hasonló harangablak található. Az egyes szinteket toszkán 
falpilléres architektúra díszíti. Berendezése a templommal egyidős; szintén késő 
klasszicista, de erősen provinciális. A diadalív alatt festett fa ikonosztáz látható. 

 Belső: A hajót és a szentélyt tagolatlan szegmentíves diadalív választja el. 

A görög katolikus templom műemléki védettség alatt áll. 
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Volt Válly-kastély 
Jánkmajtis ékkövét, a Válly- kastélyt 1740 körül építtette Válly Lajos klasszicista stílusban. A későbbi újítások során az 
épület eklektikus részletekkel gazdagodott, a középső homlokzati része emeletes lett. 1909 áprilisában az egész falu 
leégett, vele együtt a kastély bal szárnya is. Az elmúlt rendszerben az épület a helyi termelőszövetkezet tulajdonában 
volt, benne irodákat alakítottak ki, az épület alatt húzódó hatalmas, boltíves pincében pedig asztalos üzem működött. 
A kőlépcső kovácsoltvas korlátjai foghíjasak, a tsz-világban kitörögették őket, mert a bútorcipelés közben akadályozták 
a lépcsőn haladást. A kastély 1989 óta műemlék. 1998-ban magánkézbe került. 
A kastély műemléki védettség alatt áll. 
 

  
 

Református templom ("jánki") 
Műemlék-templomunk Jánk-majtis 
község jánki részén található. 
Eredetileg pálos templom lehetett. 
A XV. században épült a Szatmárban 
jellegzetes késő gótikus stílusban. 
Építése valószínűleg Jánki Lukács 
nagyváradi püspök nevéhez fűződik. 
A templom épülete körül 9-11 m 
magas lucfenyők állnak.   

Majtisi Református templom  
A késő klasszicista stílusú 
templom 1859-ben épült. Homlok-
zati középtornyos templom. 
Homlokzatából enyhén előreugró, 
négyszintes középtorony. A torony 
alatt egyenes záródású bejárat, mely 
fölött félköríves záródású ablak 
befalazott helye látszik. Az egyes 
szinteket vakolatdíszes architektúra 
díszíti. 

Válly – család kriptája 
A Válly család impozáns mauzóleu-
ma a Kisnamény felé vezető út bal 
oldalán található. Az 1903-ban özv. 
Válly Jánosné által építtetett családi 
temetkezőhely stílusa a klasszikus 
görög építészet jegyeit mutatja. A 
faragott kőből készült sírkamra 
bejárata előtt négy dór oszlop áll, a 
mennyezet kőkazettás. 13-15 méter 
magas kocsányos tölgyek veszik 
körül. Épült: 1902-1903 között.  
(A Darnó felé vezető út bal oldalán.) 
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Végh Antal emlékszoba  

  

Emlékmű az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira.  

Imaház és Lelkészi Hivatal  

 

Magyar Pünkösdi Egyház Imaháza  

 

Kőkereszt  
A főutca és a Szamossályi felé 
vezető út találkozásánál 
helyezték el. Műkőből épített 
(1997.) feszület, amelyet 
örökzöldek öveznek. 

 

Krisztus Kereszt a temetőben 

 

Székelykapu 
Székelykapu Jánkmajtis, az erdélyi 
Gyergyótölgyes községgel való 
testvérkapcsolata emlékére. 
 

Emlékoszlop 
A Művelődési Ház udvarában 
található. Az 1970-es árvíz 
emlékére faragott oszlopokat 
állított a település. 
 

Emléktábla 
A világháborúkban elesettekre 
márványoszloppal emlékezik a 
faluközösség. 1988-ban készült. 
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  LAKÓÉPÜLETEK 

Műemléki védettségű épületek 

- Római katolikus templom. Gótikus stílusú, a XV.századból. A diadalívben gerendán álló Kálvária-szoborcsoprot 

fából, barokk, XVIII.századi.  

- Görög katolikus templom. 1855-ben épült, késő-klasszicista stílusban. 

- Volt Válly-kastély. A XVIII.század második felében épült, klasszicista stílusban. A kastélyban 2005 óta vendégház 

működik Katus vendégház néven. Udvarán egy több százéves platánfa található. A napjainkra már kiszáradt 

páfrányfenyő mellett 2 m-es tősarj látható. a községben áll a Vállyi család mauzóleuma is.  

Természeti értékek a településen 

- A szőlőskert platánfái kb. 100 évesek. 

- Jánki erdő 

A Szatmári-sík egyik legnagyobb megmaradt erdeje. Típusa alapvetően síkvidéki vegyes kőris-, szil-, és 

gyertyános-kocsányos tölgyes. Növények közül kiemelhető a pázsitos nőszirom, a réti kardvirág előfordulása. 

Madarak: fekete gólya, holló, darázsölyv, héja, egerészölyv. A 383 hektáron, a Tapolnok mellett fekvő erdő 

természetvédelmi terület. 
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Jánkmajtis a Szatmár-Bereg Natúrpark része. A település területének egy része Natura 2000 területekkel érintett, a 

Natura 2000 területek kiterjedése 703,44 ha. A település északeleti felén a Jánki-erdő (HUHN20056) kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület található. A Jánki-erdő Natura 2000 területeken előforduló jelölő élőhelyek a 

következők: Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, keményfás ligeterdők nagy 

folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 

(Ulmenion minoris). A terület kiemelt jelentőségű faja a védett díszes tarkalepke (Euphydryas maturna). A Jánki-erdő a 

Szatmár-Bereg Különleges madárvédelmi területtel (HUHN10001) van átfedésben. A település déli, délnyugati része is 

ezzel a Natura 2000 területekkel érintett. Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése. Fajok: Fehér gólya (Ciconia ciconia) Fekete gólya (Ciconia nigra) 

Haris (Crex crex) Barna rétihéja (Circus aeruginosus) Hamvas rétihéja (Circus pygargus) Uhu (Bubo bubo) Réti 

fülesbagoly (Asio flammeus) Jégmadár (Alcedo atthis) Hamvas küllő (Picus canus) Fekete harkály (Dryocopus martius) 

Erdei pacsirta (Lullula arborea) Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) Tövisszúró gébics (Lanius collurio) Kis őrgébics (Lanius 

minor) Darázsölyv (Pernis apivorus) Cigányréce (Aythya nyroca) Bakcsó (Nycticorax nycticorax) Bölömbika (Botaurus 

stellaris) Törpegém (Ixobrychus minutus) Szalakóta (Coracias garrulus) Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) Balkáni 

fakopáncs (Dendrocopos syriacus) Parlagi pityer (Anthus campestris) Vörös gém (Ardea purpurea) Lappantyú 

(Caprimulgus europaeus) Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus) Kerecsensólyom (Falco cherrug) Örvös légykapó (Ficedula 

albicollis) Rétisas (Haliaeetus albicilla) Barna kánya (Milvus migrans) Kis vízicsibe (Porzana parva) Pettyes vízicsibe 

(Porzana porzana) Küszvágó csér (Sterna hirundo). 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ 
TERÜLETEK JÁNKMAJTISON 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jelllemzők és a településkarakter 
bemutatásával 

 

4 

A szatmári Erdőhát déli szélén fekvő község Jánk és Majtis egyesítéséből keletkezett. A két falu csak az 1960-as években 
épült teljesen össze.  

Jánk kétutcás falu. A Fő utcából (ma Arany J.u.) kiágazó és oda visszatérő Alsó utca (ma Béke és Táncsics u.) a máshol 
szokásosnál nagyobb területet ölel körül, melyet több kisebb köz, sikátor szel át. A középkori eredetű római katolikus 
templom nem ezen a szigetszerű részen, hanem a Fő utca külön tölcsérszerű teresedésében áll. A falu lakóinak túlnyomó 
része a helybeli uradalom zsellére volt. Jellemzőek a keskeny szalagtelkek, soros, ritkán keresztcsűrös elrendezéssel.  

Majtis útelágazásnál települt falu, amelynek azonban korábban csak a Fő utcája (ma Ady e. és Kossuth L.u.) épült be 
számottevően. Újabb részei elsősorban a Jánk, kisebb részben a Darnó felé vezető úton alakultak ki. A faluban a soros 
beépítésű szalagtelkek a jellemzőek.  

Jánkmajtis településképi arculatának vizsgálatakor három eltérő karakterű településrészt határoztunk meg. A település 

belterületén két eltérő karakterű településrész található: a településközpont és a kertvárosias, illetve falusias jellegű 

lakóterület. A harmadik kategóriába a beépítésre nem szánt területek kerültek, a beékelődő gazdasági, üzemi 

területekkel. 
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1. Településközpont 
2. Kertvárosias, falusias lakóterületek 
3. Ipari, gazdasági területek 
4. Beépítésre nem szánt területek  
Vízfelületek (beépítésre nem szánt területek) 
Belterület határ 
Főbb utak 
Főbb vasútvonalak 
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Művelődési Ház és Könyvtár 

Móricz Zsigmond 
Általános Iskola 

Szociális Központ – 
Idősek Otthona 

Orvosi Rendelő 

Válly-családi kripta 

„Majtisi” Református templom 

Református imaház  
és lelkészi hivatal 

„Jánki” Református 
templom 

Görög katolikus templom 

volt Válly-kastély 

Községháza 

Óvoda 

Posta 

Futballpálya 

Óvoda 

Iskolai Napközi 
Otthon ebédlője 

Manókuckó – 
Biztos Kezdet 
Gyermekház 

Magyar Pünkösdi 
Egyház Imaháza 

Római katolikus 
templom 
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A településközponti vegyes terület több önálló 
rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan 
helyi települési szintű igazgatási, oktatási, szociális, 
egyházi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál, 
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a 
lakófunkcióra. 
Jánkmajtison a település központját a Községháza 
épületegyüttese és az Egészségház épülete között 
jelöltük ki. A település közintézményei az út két oldalán 
helyezkednek el. A központban található középületek a 
következők: Községháza, Művelődési Ház és Könyvtár, 
Posta, Óvoda, Iskola, Manókuckó, Szociális Otthon, 
Orvosi Rendelő, Kelet Takarékszövetkezet. 
 
A településközpont a település meghatározó 
területének minősül. Községháza  

TELEPÜLÉSKÖZPONT 

 

Móricz Zsigmond Általános Iskola   

Művelődési Ház és Könyvtár   
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Napközi Otthonos Óvoda  

Szociális Központ - Idősek Otthona  

Napközi Otthonos Óvoda 

Iskolai Napközi Otthon ebédlője  Orvosi Rendelő 
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  Posta 

Kelet Takarékszövetkezet  

Manókuckó – Biztos Kezdet Gyermekház  
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A település széles utcákkal rendelkezik, ahol a burkolt, parkolásra használt területek, a légvezetékek és egyéb 

közműlétesítmények mellett zöldfelület létesítésére is jut elegendő hely. A település mindkét része (Jánk és Majtis) 

rendelkezik egy-egy nagyobb közparkkal és kisebb közkertekkel. A fiatalok kedvelt találkahelyei a parkok, melyek a 

zöldfelületi funkciók mellett közösségformáló szerepet is betöltenek, valamint fontos hangulati és esztétikai elemei a 

zöldfelületi hálózatnak.   

A falu eredeti lakóépület-állománya csonkatornyos, zsúp- vagy nádtetős, vert- vagy vályogfalas, homlok- vagy 

körtornácos népi lakóépületekből állt. Ezek jelentős része sajnos az 1970-es árvíz során elpusztult, helyettük a korszakra 

jellemző sátortetős kockaházak épültek.  

A mai lakóépület-állomány vegyes képet mutat. A lakóépületek alapvetően földszintesek, illetve egyre több 
földszint+emeletes családi ház is található a településen. Az épületek jellemzően a telek oldalhatárán állnak. A telkek 
alakja alapvetően hosszúkás, szalagszerű. A kertek továbbra is a hagyományos formát mutatják: virágoskertként 
használt előkert, ahova újabban örökzöldeket is ültetnek, középen gazdasági udvar, a telek hátsó részében konyhakert, 
gyümölcsös. 
 
A kertvárosias, falusias lakóterület a település egyéb területének minősül. 

 

KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 
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IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK  

Jánkmajtis gazdaságában a mezőgazdasági üzemek jelenléte a meghatározó. Ezek a funkciók leginkább a 
városközponttól délre található területen összpontosulnak. Az említett üzemek, mezőgazdasági telepek, 
raktárcsarnokok, hűtőházak Jánkmajtis méretéhez képest jelentős területet foglalnak el, így külön fejezetet szántunk a 
gazdasági és üzemi épületek tárgyalására. 
Az ipari, gazdasági területek a település egyéb területének minősülnek. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A BEÉKELŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI, 

ÜZEMI TERÜLETEKKEL  

A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépítésre 
nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a 
közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, gazdasági erdők, 
egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános 
mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult 
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és 
erősítésében. 
 
Jánkmajtis összterületének mindössze 11,01%-a tartozik belterületbe, 88,99%-a külterület. A művelési ágak közül a 
szántóterületek aránya kiemelkedő, közel 45%- a település összterületének, ezt követik az erdőterületek, közel 16%-os 
részaránnyal, majd a gyümölcsös művelési ág, 13%-nyi területen. A legelőterületek részaránya 7-8 % körül van. 

Jánkmajtis község címere álló, csücskös talpú pajzs, hasítással és vágással negyedelt. A pajzson egy enyhén jobbra 
fordult ezüstszínű, rostélyos, fekete bélésű sisak nyugszik, nyakrészében egy ezüstlánc, medalionnal. A sisakon 
aranyszínű korona van, melyből a református templomok csúcsdísze nő ki, mellette két oldalt egy ortodox és egy latin 
kereszt látható. A takarók jobb oldalt kék-ezüst, bal oldalt vörös-arany színezetűek. A pajzsmező jobb felső vörös 
mezején egy ezüstpáncélos kar, kezében egy ezüstbárddal látható. A bal felső kék mezőn egy természetes színű fa áll, 
gyökerei látszanak. A jobb alsó kék mezőben egy piros alma, zöld levéllel lebeg. A bal alsó vörös mezőben egy ezüstszínű 
szarvasmarha fej látható. 

A település címerében megjelenő vallásos motívumok az egyházakat szimbolizálják, a fa és alma arra utalnak, hogy 
Jánkmajtis község lakosainak életében mindig is nagy szerepet játszott a mezőgazdaság, almatermesztés.  
A település beépítésre nem szánt területeinek egy része valamilyen fokú természetvédelem alatt áll. Elsősorban a 
település keleti részén található erdős terület, amik kiemelt jelentőséggel bírnak. 
 
A beépítésre nem szánt területek a település egyéb területeinek minősülnek. 
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AJÁNLÁSOK- TELEPÜLÉSKÖZPONT  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 
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A településközpontban a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken 
belüli elhelyezkedése az utcára többségében merőleges rendszerű, de 
előfordulnak az úttal párhuzamos telepítésű házak is.  
A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a védett 
kert. 

 

Jánkmajtis településközpontjában a terepadottságok nem 
indokolják a terepalakítást. 

TELEPÍTÉS 

TEREPALAKÍTÁS 

Ajánlás: 

A településrész képébe leginkább a meglévőkkel azonos telepítés 

illeszkedik, mind az előkert, mind az oldalkert tekintetében, ennek 

megfelelően kell bővítést, új építést tervezni. 
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Jánkmajtis településközpontjában egyforma magasságú 
lakóépületek találhatóak. Többnyire a középületek 
azok, amelyek magasabbak az átlagnál.  
 
 

MAGASSÁG 

Ajánlás: 

Törekedni kell arra, hogy a meglévő épületek közé 
épülő új házak hasonló magassággal épüljenek, mint a 
környezetükben levők. A kialakult legnagyobb 
épületmagasságot meghaladó méretek nem 
ajánlatosak. A túl magas házak nem illeszkednek 
Jánkmajtis településközpontjának utcaképébe. 
Azonban a fél szint eltérés nem zavaró. Kivételesen 
akár max. egy teljes szint eltérés is biztosíthat 
illeszkedő utcaképet, de ehhez megfelelő építészeti 
eszközök (tömeg lépcsőzés, kis magasságú tető vagy 
eresz) is szükségesek. 

 

Ajánlás: 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas, illetve túl alacsony tetőhajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Jánkmajtis 
településközpontjának utcaképébe.  

Kivételt képezhet kellő széles telkeken, modern épülettömeg esetén az ahhoz 
igazodó aszimmetrikus, vagy akár részben lapos tető, mely az utcaképben nem 
próbál hivalkodni. Oromfalas kontyolt és sátortetős házak egymás melletisége 
heterogén utcaképet eredményez. Ekkor a közel azonos tetőhajlásszög lehet 
rendező elv. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
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TETŐFORMA 

Ajánlás: 

Az építésnél a házaknak az utcában jellemző tetőforma 
figyelembe vételével kell illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős 
házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület 
kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú. 

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi 
épülethez hasonló tömegű és tetőformájú. 

 

Jánkmajtis településközpontjának színvilága viszonylag 
egységes, megfigyelhető egy visszafogott anyag- és 
színhasználat. 
 

 
 

SZÍNEK 

Ajánlás: 

Jánkmajtis központjában a meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. 
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a 
rikító színű fémlemezfedés és burkolat. 

Tetőfedő anyagként a helyben használatos, 
hagyományos anyagok és színek javasoltak.  
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KERÍTÉSEK 

Ajánlások: 

Jánkmajtis településközpontjában az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
kerülendők. 

Áttört kerítések nádszövettel és egyéb módon való 
zárása nem megfelelő. 

A tömör, falszerű, áttörésmentes kerítések nem 
elfogadhatóak. 

Javasolt megoldás: természetes határ, kerítés 
kialakítása növényzetből. 

Javasolt megoldás: teljesen áttört, drótfonatos 
kerítés 

Javasolt megoldás: Oszlopos kerítés 1/3 lábazat és 
2/3 áttört résszel. 

Jánkmajtis településközpontjában nem jellemzőek a 
hagyományos oldaltornácos házak.  
A modern építészetben újra értelmezett tornác a 
lakóépületek mellett akár középületeinknél is megjelenhet. Ez 
továbbra is véd az esőtől, a hótól, árnyékol és az 
akadálymentesítésben is fontos szerepe lehet. Ez alatt 
ugyanis fedetten lehet kialakítani az akadálymentes 
megközelítést biztosító rámpát.  

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 

Ajánlás: 

Új tornác építésekor ügyeljünk arra, hogy a tornác 
kialakítása illeszkedjen az épület többi részéhez 
színében és anyaghasználatában egyaránt. A tornác és 
az erkély kialakítása meghatározza az épület arculatát, 
ez által hatással van az utca képére is, kialakításuk 
legyen harmonikus. 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A 

zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen 

módon tesszük ezt.  

A hagyományos nyíláskialakítás a településközpontban a lakóházak esetében 

általában kétszárnyú, jellegzetesen két vagy háromosztatú, az utcai 

homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. 

A középületeken a funkcióhoz igazodó méretű és formájú ablakokat találhatunk.  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Ajánlás: 

Az ablakok keretezése mindig is hangsúlyos eleme volt a homlokzatoknak. 

Ügyeljünk itt is a színek harmonizálására, válasszunk megfelelően illeszkedő 

árnyékolót, redőnyt. 
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Egy épület homlokzatának a kialakítása az építtető felelőssége. A kialakítás módja, a választott szín és anyaghasználat 
mind befolyásolják és meghatározzák a kialakult vagy kialakulóban lévő utca képét.  
 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

Ajánlás: 

 Igyekezzünk a homlokzatot úgy megtervezni, hogy a választott 
színek és anyagok harmonizáljanak egymással, ugyanakkor az 
épület a környezetével is összhangban legyen, így egy egységes 
arculat hozható létre, melyre büszkék lehetünk.  
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Ajánlás: 

Az épület utcaképi harmóniájának biztosítását az épület egyes 
részleteinek kidolgozása is elősegítheti. Ezért az épület 
ornamentika, a homlokzati hirdetőfelület, egyéb műtárgy 
kialakítása, helye illeszkedjen az épület egészéhez. 
 

RÉSZLETEK 

Faragott fa üdvözlő tábla népies motívumokkal 

Organikus motívumokkal díszített buszváró a főtéren. 

Jól illeszkednek a római katolikus templom egyszerű, visszafogott 
épülettömegéhez a templom kertjében elhelyezett világítótestek. 
Az egyszerű, tiszta vonalvezetésű kandeláberek nem vonják el a 
figyelmet a műemlékről.  

Az általános iksola főhomlokzatának 
geometrikus vakolatdíszei feldobják az épület 
homlokzatát, oldják az ablaktalan felfelületek 
egyhangúságát. 

Változatos formavilágú biciklitárolók a településközpontban. 
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Műszaki berendezések, táblák elhelyezése 
Az épületeken megjelenő műszaki berendezések 
(parabola antenna, légkondicionáló berendezések, 
napelemek, napkollektorok stb.), reklámtáblák nagyban 
befolyásolják az utca képét, ezért nem mindegy hova és 
milyen minőségben kerülnek elhelyezésre. 

Ajánlás: 

A műszaki berendezések utcafronton, illetve 

homlokzaton való elhelyezését kerülni kell, helyette 

válasszunk nem frekventált helyet, ahol kevésbé zavaró 

a látványuk. Légkondicionáló, parabola antenna 

elhelyezésére például alkalmas lehet az erkély, loggia 

vagy az épület hátsó, oldalsó fala. 

Az alternatív energiaforrások használata 

háztartásunkban pozitív és támogatandó. Ügyeljünk 

arra, hogy a napelemek lehetőleg egységes felületet 

képezzenek, ne foltszerűen telepítsük őket. A 

napelemek tartószerkezetét lehetőség szerint a 

tetőcserép színével harmonizálva valósítsuk meg.  

Sajátos építményfajták, vonalas létesítmények 

(közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, 

vízellátási és vízgazdálkodási létesítmények) 

elhelyezésékor javasoljuk az erre vonatkozó 

jogszabályok betartásán túl az illeszkedés elvét szem 

előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket a föld alatt 

vezessük be az épületbe, ha szükséges az épület 

oldalfalán vezessük a kábeleket, csöveket, ahol kevésbé 

zavarják a látványt.  

Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek elhelyezésekor 

vegyük figyelembe az épület stílusát, korát, ahhoz 

színben, anyagban harmonizálva illeszkedjünk. Javasolt 

az épület homlokzatának védelme érdekében az épület 

falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé 

kihelyezett álló táblák alkalmazása. 
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A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, 
és ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. Minden 
településen vannak olyan jellegzetes helyi anyagok, 
formák, melyek visszatérő motívumként jelennek meg. 
 
 
 

KERÍTÉSEK 

Ajánlás: 

A kerítés kialakításánál az épület anyaghasználatát, színezését vegyük figyelembe. A kapu, a belépés helye lehet 
hangsúlyos, de nem hivalkodó. Az áttört kerítés hagyja látni az épületet, a kertet, így az utcakép látványa jobban 
érvényesül. 
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KERTEK 
A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be szerepét, 
ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. Törekedjünk arra a kertalakítás során, hogy az épület 
és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen egymással.  
A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely nem csak védelmi, hanem díszítő 
szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; 
jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához.  
 

Ajánlás: 

Érdemes olyan növényfajokat választani, amelynek nem csak a 
virágai, a levelei és a termésük is díszítő értékkel rendelkezik, így 
az év minden szakában lesz miben gyönyörködni.  
 
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és a meglévő 
környezethez illeszkedő fajokat válasszunk. 
Az előkertbe mutatós, gazdag színvilágú növényeket ültessünk. 
A fák közül leginkább a közepes méretű, laza ágállású fajokat 
válasszuk. Bizonyos mértékben használhatunk örökzöldeket is, 
de kerüljük a magasra növő fajokat, melyek kitakarják a házat és 
télen nem engedik be a napfényt.  
Az alacsony örökzöld növényekből kialakított sövények viszont 
összekapcsolhatják az épületet az utcával vagy akár térhatároló 
fal is kialakítható belőlük. Ilyen sövény kialakítható például 
puszpángból (Buxus sempervirens) vagy japán kecskerágóból, 
illetve ennek fajtáiból (Euonymus japonicus). 
 
A kert és az épület harmóniája ugyanolyan fontos, mint a kerítés 
és az épületé. A növényzet ne takarja el túlzottan az utcaképben 
megjelenő épületet, hagyjuk látszani a kertet. A kerti bútorok, 
építmények épülettel azonos anyaghasználata, színezése, a 
burkolatok anyagválasztása rendezett képet mutat, összhangot 
teremt kertünkben. 
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UTCÁK  
közterületek településképi útmutatója 

 

A települések úthálózatának kialakulása általában visszavezethető a tájalakulás történetére. Az egykori természeti 
adottságok meghatározták a letelepedés helyét, a kialakult lakóhelyeket pedig közlekedésre alkalmas utakkal kötötték 
össze. Jánkmajtis lakóterületei a Gőgő-Szenke- folyó mentén alakultak ki.  
 
Egy település arculatához az utak, utcák állapota, megjelenése nagyban hozzájárul. Az út, amin keresztül a településre 
érkezünk meghatározza a településről alkotott véleményünket, ezért különösen fontos, hogy az utak mindig karban 
legyenek tartva, az út menti növényzet ápolva legyen rendszeresen.  
 
A főút mentén több helyen vízelvezető árok található, a házak sora előtt pedig járda fut végig, így a gyalogos forgalom 
megoldott. Az út mentén egységes fásítás nem jellemző, ki-ki a maga portája előtt ültet növényeket.  
 
A település utcái vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk 
fontos. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésre, felszíni és 
felszín alatti elemeinek utcaképbe illesztésére is. 
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Ajánlások: 

A fafajok kiválasztásánál sok szempontot kell figyelembe venni, de 
a két fő szempont a tűrőképesség és a jó regenerálódó képesség 
legyen, hiszen a városi közegben élő növények között a fasorokat 
éri a legtöbb és a legerősebb károsító hatás (sózás, kipufogógázok, 
taposás, a talaj szárazsága és levegőtlenség stb.). 
 
További fontos szempont lehet a fafajok kiválasztásánál a fa 
várható magassága, ami azért fontos, mert az ágakat később lehet, 
hogy vissza kell vágni, ha azok a felsővezetékbe érnek és 
előnytelenül fognak mutatni a vízszintesen lenyesett 
lombkoronájú fák.  
 
Ajánlott olyan fafajtát választani, melyek kevesebb idő és 
energiaráfordítást igényelnek a fenntartás során. Kerüljük a 
könnyen töredező fafajokat, mint a fűz és a nyárfa fajok, és azokat 
is, amelyek virágukkal, termésükkel szemetelnek (pl. japánakác, 
szivarfa). Manapság egyre gyakoribb népegészségügyi probléma a 
lakosság körében az évente akár többször is jelentkező 
szénanátha, ezt a szempontot is vegyük figyelembe a fafajok 
kiválasztásánál, ne ültessünk pollenallergiát okozó fafajokat (nyír, 
nyár, hársfa fajok) sűrűn lakott területekre.  
 
Kerüljük az invazív fafajokat (nyugati ostorfa, amerikai kőris), 
ültessünk helyettük a már beállt zöldfelületekbe illő, a helyi 
környezeti adottságokhoz könnyen alkalmazkodó fajtákat. 
Utcafásításra ajánlott fafajok például a korai juhar és különböző 
fajtái (Acer platanoides 'Globosa' és 'Crimson King') gömbkőris 
(Fraxinus ornus 'Mecsek'), kínai díszkörte (Pyrus calleryana 
'Chanticleer'), csörgőfa (Koelreuteria paniculata). 
 
 

A burkolt járdák esetében válasszunk tartós, 
könnyen tisztítható anyagokat, 
színválasztásnál a semleges, környezettel 
harmonizáló árnyalatokat részesítsük 
előnyben. A lakóházak előtt kialakított kertek is 
jelentős szerepet játszanak az utcakép 
formálásában, továbbá összekapcsolják a 
közterületeket a magántelkekkel. Jánkmajtison 
is előszeretettel alakítanak ki ilyen előkerteket 
a lakosok, melyet nagy gonddal ápolnak. 
Ezeknek az átmeneti zöldfelületeknek a 
tervezésekor vegyük figyelembe a kialakult 
környezethez való illeszkedés szabályait. 
Kerüljük a túl sűrű, túl nagy felületet kitakaró 
növénysáv kialakítását, különös tekintettel az 
utcák kereszteződésében és a gyalogos átkelők 
környezetében, ahol az utak beláthatósága az 
elsődleges. 
 

A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, vezetik a tekintetet, és 
nem utolsó sorban zöldfelületet képeznek, melynek számos 
környezetjavító hatása van, mint például a zaj és egyéb 
légszennyező anyagok, a por szűrése és a mikroklíma javítása.  
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  KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK  

közterületek településképi útmutatója 

 
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol 
a településhez, településrészhez és a helyi közösséghez 
tartozásunkat a természethez kapcsolódva, 
szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint 
hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, 
megjelenésük különösen fontos. Rendszerint ezért a 
teresedések összetett tervezését szakemberek 
csoportja végzi.  
 
 

Ajánlás: 

A teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait, 
jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a tevékenységhez és a közlekedéshez. A 
növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, 
egymásra árnyékolásukkal.  

Az utcabútorok tervezésekor előnyös az időjárásnak ellenálló anyag választása, mely nem igényel sok karbantartást a 
későbbiekben.  

Burkolatok esetén válasszunk könnyen tisztítható, kevésbé elszíneződő fajtákat. 

Közösségi térként fogható fel a 
katolikus templomot körülölelő 
parkosított terület, mely néhány 
paddal és virágkiültetésekkel 
megfelelő hely az emlékezésre 
és a megnyugvásra, valamint 
elmélkedésre egyaránt. 
 
 
 
 
 

Jánkmajtis központjában főtérről az általános iskola és a vele 
szemben levő könyvtár által határolt területen 
beszélhetünk. Itt alakult ki egyfajta tér, melyet próbáltak a 
helyi identitásnak megfelelően kialakítani. A terület néhol 
térkővel burkolt, a többi helyen zöldövezet található, 
közparkkal. A tér utcabútorral felszerelt (padok, 
szemetesek), melyek harmonizálnak egymással. A tér jó 
zöldfelületi mutatókkal rendelkezik, vannak fiatal fák, 
virágágyások, melyek oldják a homogén burkolt felületet. 
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A településközpont legnagyobb teresedése az út mentén kialakított templom park. A parkosított területen játszószerek 
láthatók.  
 

A református templom előtt található egy füvesített futballpálya, mely alkalmas a gyerekek és felnőttek mozgás iránti 
igényeinek kielégítésére. A pálya körül hangulatos, ligetes fásítás van. 
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AJÁNLÁSOK- KERTVÁROSIAS, FALUSIAS 
LAKÓTERÜLETEK  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 
Jánkmajtison a kertvárosias, falusias lakóterületi településrészeken a 
családi házak telepítése jellemzően oldalhatáron álló, a telken belüli 
elhelyezkedése az utcára többségében merőleges rendszerű. Kivételt 
képeznek az 1970-80-as évek sátortetős kockaházai. 
A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a 
védett kert. 

 

TELEPÍTÉS 

TEREPALAKÍTÁS 

Jánkmajtis lakóterületei alapvetően sík felületüek, a 
terepadottságok nem indokolják a terepalakítást. 
 

Ajánlás: 

A településrész képébe leginkább a meglévőkkel azonos telepítés 

illeszkedik, mind az előkert, mind az oldalkert tekintetében, ennek 

megfelelően kell bővítést, új építést tervezni. 
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Jánkmajtis lakóterületein a családi házak magassága 
többnyire egységes képet mutat, nincsenek kiugró 
épületmagasságok. 

MAGASSÁG 

Ajánlás: 

Az új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint 
a környezetükben lévő épületeknek. A túl magas, illetve 
túl alacsony házak nem illeszkednek az utcaképbe. 
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Ajánlás: 

A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel 
kell épülniük, mint környezetükben 
levőknek. A túl magas, illetve túl 
alacsony tetőhajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek 
a kialakult utcaképbe.  

TETŐHAJLÁSSZÖG 

TETŐFORMA 

Jánkmajtis kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén lévő 

családi házak tetőformája többnyire egyszerű, a szomszédos házak 

tetőformája általában illeszkedő egymáshoz.  
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Ajánlás: 

Új házak építésénél az utcában jellemző tetőforma figyelembe 

vételével kell tervezni a tetőt.  

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból 

álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a 

szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú.  

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda 

ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez 

hasonló tömegű és tetőformájú. 

 

 

Jánkmajtis lakóövezetében a családi 
házak tetőhajlásszöge változatos.  
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Jánkmajtis lakóterületi övezetének színvilága változatos. Kevés a 
kirívó színhasználat.  

 

SZÍNEK 

KERÍTÉSEK 

Ajánlás: 

Jánkmajtis kertvárosias, falusias lakóterületi 
településrészén az áttört kerítések kívánatosak, 
tömör és nem átlátható megoldások kerülendők. 

Áttört kerítések nádszövettel és egyéb módon való 
zárása nem megfelelő. 

A tömör, falszerű, áttörésmentes kerítések nem 
elfogadhatóak. 

Javasolt megoldás: természetes határ, kerítés 
kialakítása növényzetből. 

Javasolt megoldás: teljesen áttört, drótfonatos 
kerítés 

Javasolt megoldás: Oszlopos kerítés 1/3 lábazat és 
2/3 áttört résszel. 

Ajánlás: 

A meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. Színválasztásnál használjunk semleges, környezethez 
illő színeket. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, 
a rikító színű fémlemezfedés és burkolat. Tetőfedő anyagként 
ajánlott a helyben használt hagyományos anyagok és színek 
alkalmazása.  
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A tornác a népi építészet egyik jellegzetes eleme. Az 
Alföld némely vidékén, pl. a tanyákon a szegénység jele 
volt a tornác hiánya. Jánkmajtison is találunk tornácos 
házakat, a faoszlopokkal és a kőoszlopokkal 
alátámasztott tornác is megjelenik itt-ott. Sok helyen 
felfuttattják a növényeket a tornác oszlopaira, ezzel egy 
bensőséges teret létrehozva. 

A fedett tornác egy olyan tér, mely lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szabadban legyünk, mégis az épület oltalmát 
élvezzük.  
A tornác a közösségi élet színtere lehet, ahol az emberek 
összegyűlnek, beszélgetnek, miközben élvezhetik a kert 
látványát. 
 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 

Az erkély hasonóan a tornáchoz, lehetőséget nyújt arra, 
hogy élvezzük a természet közelségét és a szobából 
kilépve közvetlen kapcsolatba kerülhessünk a 
környezetünkkel. Az erkély akár pótolhatja is a kertet, 
ahol annak kialakítására nincs lehetőség. Az erkélyt 
különböző cserepes növényekkel, kerti bútorokkal 
tehetjük még otthonosabbá.  

 

 Ajánlás: 

Új tornác építésekor ügyeljünk arra, hogy a tornác 
kialakítása illeszkedjen az épület többi részéhez mind 
színében és anyaghasználatában egyaránt. Ezek az elvek 
különösen fontosak azok számára, akik utólagosan 
döntenek úgy, hogy hozzáépítenek egy tornácot az 
épülethez. A tornác és az erkély kialakítása 
meghatározza az épület arculatát, ezáltal hatással van 
az utca képére is, kialakításuk legyen harmonikus. 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A 

zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon 

tesszük ezt.  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Ajánlás: 

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, matt üvegezésű 

osztott ablakok beépítése javasolt.  

Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert kialakítani. 

Redőnyszekrényt beépített, rejtett formában alkalmazhatunk, különösen ügyelve 

a nyílászáróval való színbeli egyezésre.  

A nyílászárók színe harmonizáljon az épület homlokzatán használt színekkel. 

Kerüljük a túl élénk, rikító színeket.  
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A homlokzat környezetbe illeszkedő kialakítása, 
anyaghasználata, az építészeti megoldások összhatása a 
homlokzat tagolásának, kedvező színvilágával, a nyílászárók 
rendszerével, osztásrendjével biztosítható úgy, hogy közben 
az épület funkcionális használatára is tekintettel van.  
Jánkmajtis régi, a Szatmári vidékre jellemző népi lakóépületei 
sajnos mára már szinte teljes mértékben eltűntek, főleg az 
1970-es árvíz pusztító hatásainak köszönhetően. A városképet 
jellemzően a 70-es 80-as évek sátortetős kockaházai, és a 
később épült kétszintes lakóépületek határozzák meg, 
általában vakolt felületképzéssel. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, 

ANYAGHASZNÁLAT 

Ajánlás: 
A homlokzat kialakítása során törekedjünk a természetes 
anyagok választására, a terméskő, tégla, vakolt felületek, 
faburkolatok alkalmazása javasolt. A tető fedésére 
választhatunk beton vagy kerámia cserepet egyaránt, itt is 
ügyeljünk arra, hogy a homlokzati színhez passzoló, 
természetes árnyalatot keressünk, ugyanez vonatkozik az 
ereszcsatorna színének kiválasztására is. 
Régi épületek felújításánál törekedjünk az egyedi, markáns 
stíluselemeket megőrizni.   
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A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett 
részletek gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól 
megválasztott anyag vagy burkolat ötletes felhasználása, 
egy eresz, vagy tetőcsatlakozás, párkány részlet jó 
minőségben elkészítve díszítőelemként is felfogható. Az 
apró részletek határozzák meg egy épület végső 
karakterét, ezért figyeljünk oda a kivitelezés során mit és 
hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből a 
világ számára. 

 

RÉSZLETEK 

Orom- és ereszdeszkázat esztétikus kialakítása lécburkolattal. 

A szatmári vidékre jellemző deszkaoromzat egy régi 
parasztház utcára tekintő homlokzatán. Érdemes kiemelni 
a kereszt alakú nyílásokat, és az oromzat alsó faragott 
csipkés díszítését. 

Ajánlás: 

Ügyeljünk arra, hogy az épület jellegének megfelelő 
részleteket alkalmazzunk. Ne alkalmazzunk tájidegen 
részleteket, ügyeljünk a mértéktartásra és az 
illeszkedésre itt is. 

Székelykapura emlékeztető díszesen faragott kapuzat. A kerítés 
tetjére ültetett postaláda jól illeszkedik a többi elemhez. 

Fából épített kerti kút népi jellegű 
részletképzésekkel, mely feldobja a kert 
hangulatát. 
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Műszaki berendezések, táblák 

elhelyezése 

Az épületeken megjelenő műszaki berendezések (parabola 

antenna, légkondicionáló berendezések, napelemek, 

napkollektorok stb.), reklámtáblák nagyban befolyásolják az 

utca képét, ezért nem mindegy hova és milyen minőségben 

kerülnek elhelyezésre. 

Ajánlás: 

A műszaki berendezések utcafronton, illetve homlokzaton 

való elhelyezését kerülni kell, helyette válasszunk kevésbé 

frekventált helyet, ahol kevésbé zavaró a látványuk. 

Légkondicionáló, parabola antenna elhelyezésére például 

alkalmas lehet az erkély, loggia vagy az épület hátsó, oldalsó 

fala. 

Az alternatív energiaforrások használata háztartásunkban 

pozitív és támogatandó. Ügyeljünk arra, hogy a napelemek 

lehetőleg egységes felületet képezzenek, ne folt szerűen 

telepítsük őket. A napelemek tartószerkezetét lehetőség 

szerint a tetőcserép színével harmonizálva valósítsuk meg. 

Sajátos építményfajták, vonalas létesítmények (közlekedési, 

hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és 

vízgazdálkodási létesítmények) elhelyezésékor javasoljuk az 

erre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az illeszkedés 

elvét szem előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket a 

föld alatt vezessük be az épületbe, ha szükséges az épület 

oldalfalán vezessük a kábeleket, csöveket, ahol kevésbé 

zavarják a látványt. Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek 

elhelyezésekor vegyük figyelembe az épület stílusát, korát, 

ahhoz színben, anyagban harmonizálva illeszkedjünk. 

Javasolt az épület homlokzatának védelme érdekében az 

épület falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé 

kihelyezett álló táblák alkalmazása. 
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KERÍTÉSEK 

A kerítés része otthonunknak, ezt látjuk meg először, ha 
hazaérkezünk, ez fogadja a látogatókat, ez az első olyan 
épített elem, ami alapján véleményt formálunk, ezért fontos, 
hogy ne hanyagoljuk el a kerítés megtervezését. 
Jánkmajtis kertvárosias, falusias lakóterületi részein 
változatos anyagokból készült kerítésekkel találkozunk.  
Előfordulnak az egyszerű betonoszlopos, a fémlemezből 
készült kerítések, ezek kombinációi és a betonalapos faléces 
kerítések is. A településen gyakori a fából készült 
tulipánmintával díszített deszkakerítés, de előfordulnak 
kovácsoltvasból készült kerítések is. 

Ajánlás: 

A kerítés kialakításakor használjunk az épületen is megjelenő anyagokat, színeket, így megteremthetjük a kapcsolatot 
közöttük harmóniát hozva létre.   
A kertkapu kialakításakor alkalmazhatunk hangsúlyosabb elemeket is, de ügyeljünk arra, hogy az ne legyen hivalkodó, 
ízléstelen. 
Ne essünk túlzásokba, ne építsünk a szükségesnél magasabb és vastagabb kerítést. Tartsuk szem előtt, hogy a 
vagyonvédelem érdekében épített erődítményszerű kerítések nemcsak otthonunkat, értékeinket fedik el, de az 
esetleges illetéktelen behatolót is elrejtik majd, aki így észrevétlen marad.  
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KERTEK 

Ajánlások: 

A kertvárosias, falusias lakóterületi településrészen fontos, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek a 
környezetbe. A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő 
természetes hátteret adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a kertben és 
az épületben tartózkodás is kellemesebbé válik.  

Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi 
alkotást. Az épület tájba illesztését nagyban segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A földmunkák során 
próbáljuk megóvni a területen lévő növényzetet, hiszen egy beállt ökoszisztémával rendelkező kert kialakulásához 
hosszú éveknek kell eltelnie.  

Az épület mellett kertünk megtervezésére is fordítsunk kellő időt és energiát, ha tehetjük, kérjünk szakmai segítséget.  
A kert funkcióit tervezzük az egyes épületrészekhez igazodva, így a kert és az épület egy egységes látványt és életteret 
fog biztosítani számunkra. A volt zártkerti és majorsági területeken törekedjünk az egykori használat megidézésére. 
Ha módunban áll, alakítsunk ki haszonkertet, ahol termeszthetünk zöldséget, gyümölcsöt. 

A garázst lehetőleg az épülethez kapcsoljuk, így nem vesszük el a teret a kertünkből. Burkolatok választásánál keressük 
a vízáteresztő, könnyen tisztítható fajtákat, használhatunk régi, bontott téglát is a kevésbé intenzív használatú 
részeken. A régi anyagok újra felhasználása a környezet szempontjából is előnyös. A bontott téglát sokféle módon 
felhasználhatjuk kertünkben, a járóburkolathoz, lépcsőkhöz, szegélyek, térfalak, virágágyások kialakításához, 
szalonnasütők köré. 
 



 
 
54 | AJÁNLÁSOK- KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figyeljünk arra, hogy a kertünkben a burkolt és a zöldfelületek aránya egyensúlyban legyen, ne essünk túlzásba, 
kerüljük a nagy felületek leburkolását, hagyjunk meg inkább nagyobb méretű zöld foltokat, így kertünk pozitív hatásai 
jobban érvényesülhetnek. 
 
A növények megválasztásánál vegyük figyelembe kertünk mikroklímatikus jellemzőit és próbáljuk úgy összeválogatni 
kertünk növényfajait, hogy minden évszakban legyen valami dísze kertünknek (virág, termés, lombszín stb.). 
 
Déli kitettségű, napfényes helyre javasoltak a mediterrán térségből származó növények, díszfüvek, fűszernövények és 
sziklakerti évelők is, mint például a levendula (Lavandula angustifolia), zsálya (Salvia officinalis), sásliliom 
(Hemerocallis), pompás varjúháj (Sedum spectabile), molyhos madárhúr (Cerastium tomentosum). Fák, cserjék közül 
ajánlható erre a fekvésre a kislevelű hárs (Tilia cordata) és a som (Cornus mas), loncfajok (Weigela), orgona fajok és 
fajták (Buddleja davidii, Syringa vulgaris), illetve különböző gyümölcsfák. 
 
Az északi, árnyékos oldalra ajánlott fajok: a hortenzia (Hydrangea macrophylla), árnyliliom (Hosta sp.), puszpáng 
(Buxus sempervirens), magyal (Ilex sempervirens), kis vagy télizöld meténg (Vinca minor). 
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Ajánlás: 

A közterületek tervezésekor igazodjunk a meglevő adottságokhoz, vegyük figyelembe a környezetet, elképzeléseinket 
azzal harmonizálva valósítsuk meg. A virágos, zöld utcák, ápolt, gondozott parkok nagymértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy egy település élhetőbb legyen. Jánkmajtis esetében is a cél az, hogy a meglevő zöldfelületeket megfelelő 
állapotban fenntartsák, és emellett újakat hozzanak létre. A korábban közölt utcákra és terekre vonatkozó ajánlások 
itt is alkalmazandók. 

Jánkmajtis lakóterületein közparkok alakultak ki, a 
település közterületein 2 játszótér is található.  
A református templom előtt van egy ligetes terület, 
néhány paddal, focipályával, játszótérrel, illetve a 
római katolikus templom mellett is van egy 
virágkiültetésekkel díszített parkocska, mely kiválóan 
alkalmas az emlékezésre, elmélkedésre. 
Az utcák fásítására ugyanaz jellemző, mint a település 
központjában, nincs egységes útszéli fásítás, a lakók 
egyénileg ültetgetnek a portájuk előtt növényeket. 

UTCÁK, TEREK  
közterületek településképi útmutatója 
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AJÁNLÁSOK- IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 TELEPÍTÉS 
Ajánlás: 

Ipari-gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú ellátása céljából 
végezzünk. A tevékenység fajtája ne okozza a szomszédok zavarását, legyen alkalmas a lakóterületi együttélés 
normáinak betartására. Problémás tevékenység (zajos, bűzös, jelentős ügyfélforgalommal jár stb.) nem alkalmas 
lakókörnyezeti integrálásra és helye a település erre a célra kijelölt egyéb övezeteiben van (Ipari Park). 

Ipari-gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, alacsony termőképességű 
területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település barna-, illetve rozsda övezeteinek 
hasznosíthatóságát.  

Az ipari gazdasági létesítmények telepítésekor nehéz az igazodásról beszélni, mivel sokszor önálló objektumokként 
jelennek meg a tájban. Amennyiben például út menti területen kerülnek kialakításra ezek a létesítmények, 
igyekezzünk azokat közel egy síkba rendezni, az épület homlokzatát az utcafront felé pozícionálni. 

 

TEREPALAKÍTÁS, TÁJBAILLESZTÉS 

Ajánlás: 

Az építmények kivitelezésekor igyekezzünk a földmunkákat minimalizálni, kerüljük a talaj felesleges bolygatását, 
amennyiben a területen már meglévő növényállomány található, törekedjünk annak megóvására, hiszen egy beállt 
növényzet kialakulásához hosszú évekre van szükség. Az épület tervezésekor igyekezzünk az épületet minél inkább 
tájba illeszteni, kerüljük a hatalmas, környezetéből túlzottan kiugró épülettömegek alkalmazását, a nagy 
magasságokat. 

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 

Ajánlás: 

Az ipari, gazdasági építmények általában nagy felületen jelennek meg a tájban, ezért nem mindegy, milyen anyagokat 
és színeket használunk. Az épületek színének megválasztásakor járjunk el körültekintően, próbáljunk semleges 
árnyalatokat választani, ezzel is segítve a környezethez való illeszkedést.  
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KÖRNYEZETALAKÍTÁS 
Ajánlás: 

Az épületek mellett fordítsunk időt és energiát az épület környezetének megtervezésére is, kérjük szakember 
segítségét ebben. A parkos, zöld környezet többféle funkciót is betölt, egyrészt esztétikailag javítja a környezet 
minőségét, megtöri az épületek monotonitását, feloldja a burkolt felületek egyhangúságát, másrészt mikroklimatikus 
hatásai révén javítja a levegő minőségét.  

Amennyiben az ipari, gazdasági tevékenység zavaró hatású a környezetére nézve (zaj, légszennyezés, bűz), 
gondoskodjunk megfelelő védősáv/védőfasor kialakításáról, az objektum takarásáról. A védősáv tervezése során 
felmerülő fontos szempontok: a védősáv szélessége, a védősávot alkotó növényfajok összetétele, növények 
tűrőképessége, ültetési távolság stb.  

A növényfajokat a helyi adottságoknak megfelelően válasszuk ki, a talaj minősége, a terület fekvése, benapozottsága, 
a növény szárazságtűrő képessége is fontos szempont. Érdemes az ipari, gazdasági létesítmények fogadó részét, a 
bejárat környékét hangsúlyozni színes növénykiültetésekkel, ezek vonzzák a tekintetet, és pozitív benyomást keltenek 
az ide érkezőben.  

Gondoskodni kell a növények megfelelő vízellátásáról, különösen, ahol nagy felület burkolt, így fokozott a hőfelvétel, 
hőleadás mértéke és kevés a növény ültetőközege. A zöldfelületek vízellátása megoldható telepített 
öntözőrendszerrel, csöpögtető berendezésekkel vagy hagyományos módon kézi öntözéssel is. Az ablakokba 
kihelyezett virágládák szintén növelik az épület esztétikai értékét, otthonosabbá, barátságosabbá téve a környezetet. 

A telephelyek arculatát igen gyakran nem a főépület építészeti gazdagsága, hanem az utca felől domináló egyszerűbb 
építészeti eszközök igényessége határozza meg. Fordítsunk kiemelt figyelmet az utcafronti kerítés, ipari és 
személybejárati kapu és porta, a látható műtárgyak, mérnöki létesítmények, a reklámok, reklámfeliratok 
elhelyezésére, kialakítására.  
Fontos a telep fogadó övezetének kialakítása igényes térburkolatokkal, szükség szerint padokkal, utcabútorokkal, 
zöldfelületekkel, reklámként is értelmezhető zászlórudakkal. 
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AJÁNLÁSOK- BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A 
BEÉKELŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI, ÜZEMI TERÜLETEKKEL 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 

Általános ajánlások: 

 
Meg kell ismerni és be kell tartani a település területét érintő Tájvédelmi Körzetre, Érzékeny Természeti Területekre, 
Magas Természeti Értékű Területekere, Natura 2000 területekre, Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó 
kezelési terveket, ajánlásokat, továbbá a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatkozó 
szakmai előírásokat. A mocsár, nádas, sziklás terület természetközeli területnek minősül, az erre vonatkozó 253/1997. 
Korm. rendelet 30/A § (2) bekezdés értelmében természetközeli területeken épületet nem lehet elhelyezni. 
Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, a növény-, és állatvilág indokolt 
védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére.  
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Jánkmajtis jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, erdőterületként és 
gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások érvényesek: 
 
A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek 
védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, 
a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti alatti vizek 
szennyeződéséhez vezethet.  
 
 Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a 

talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák 
meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján 
elmondható, hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. 

 A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó hagyományos 
művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők előnyben. A mezőgazdasági szennyező források mennyiségét 
csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához.  

 A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet 
megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni.  

 Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni. 
 Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését. 
 A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, 

kopár területek felszámolása és a művelésbe való bevonásuk.  
 Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bálványfa kiszorítják a természetes 

vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb meg kell állítani, 
állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló eszözökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.). 

 Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott állattartó telepek felújítása és 
üzembe helyezése. 

 



 
 
62 | AJÁNLÁSOK- BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A BEÉKELŐDŐ MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLETEKKEL 
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Telepítés 

 

Ajánlás: 

A telephelyen belüli épületek lehetőleg egységes tető 
kialakítással készüljenek. A főépület tetőgerinc iránya 
lehetőség szerint kövesse a környező telepítésre jellemző 
irányú elhelyezést. Hasonló tetőformák alkalmazásakor 
egységes, nyugodt összkép jön létre. Eltérő hajlásszögű vagy 
kialakítású tetők alkalmazása megzavarja a látványt. 

Tetőhajlásszög  

 

Tetőforma 

 

Tanyák, majorok építésére vonatkozó ajánlások: 

 > Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést 
megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési 
koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, 
egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős 
kialakítással, a területen jellemző természetes anyagú fedési 
móddal.  

 > Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg 
faanyagú megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb 
természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel. 
Minden telephelyen szükség van iroda épületrészre, fizikai 
dolgozókat kiszolgáló szociális helyiségekre, melyek a 
telephely az épületek arculatformálásánál kedvezőbb, 
igényesebb kialakítással készülhetnek. Előbbiek miatt ezek a 
funkciók kívánkoznak a tömbösített, vagy pavilonosan 
megfogalmazott épületállományunk utcafronti 
településképet is érintő részére. Az iroda-szociális épületrész 
akár teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű műhely 
épületszárnyat. A több kisebb épület rendezett egysége 
harmonikusabb, kellemesebb képet mutat, mint az egy nagy, 
túl hosszú, vagy túl nagy épület. Az egyes épületek, 
melléképületek egymáshoz való illesztése nem javasolt. 
 
 

Ajánlás: 

A településrészen a meglévőkhöz hasonló 
tetőhajlásszögű, magastetős új épületek tervezése 
javasolt. A 35-45° közötti hajlásszög illeszkedik a 
településrész képébe. 

Jelentősen eltérő hajlásszög alkalmazásakor az 
utcakép, ill. a telephely képe nem egységes. 
Magastetős épületek közé kevéssé illik az alacsony 
hajlásszögű, vagy lapostető. Ugyanez fordítva is igaz. 
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JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása  

 

6 

Ahhoz, hogy tudjuk kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink 
tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden területén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez 
képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük az 
elkövetkezendő nemzedék számára. 
 
 

A kertvárosias lakóterületen található családi ház pozitív példája a régi épületek felújításának. Az épület 
nyílásarchitektúrája a 70-es, 80-as évek sátortetős lakóépületeit idézi, a mai kor anyagaival és részleteivel frissítve a 
homlokzatokat. A lábazatként és falburkolatként alkalmazott tégla színválasztása visszafogott, nem uralja a 
homlokzatot. Színe és anyaga harmóniát teremt a cserépfedéssel, melyek egységét jól kiegészíti a nyílászárók és 
nyíláskeretezések meleg színárnyalatai. 

Egy jól kitalált, egységes arculatú épület 
fontos eleme az utca képének. Egymással 
harmonizáló, visszafogott színek jelennek 
meg a homlokzaton és a tetőn. A kerítés 
kialakítása egyszerű, nem hivalkodó, a 
kerítéslécek megfelelő mértékben engedik 
láttatni a kertet. 
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Szimmetrikus homlokzatok, és 
harmonikus anyaghasználat jellemzi a 
képen látható családi házat. A tető 
hajlásszöge és az épület arányai követik a 
településen, és az utcában jellemző 
mintákat. A homlokzatok finoman 
tagoltak a fehér stukkókkal, elválasztva a 
homlokzat eltérő színárnyalatait, egyúttal 
a homlokzati nyílászárókat is keretbe 
foglalva. A visszafogott, nem hivalkodó 
színhasználat elősegíti az épület 
utcaképbe símulását. A lábazat színe, és 
az ereszdeszkázat anyaga a kerítésen is 
megjelenik. Külön kiemelendő a tulipán 
motívumokkal díszített kerítés igényes 
kialakítása. 

A református templom tőszomszédságában található ez a 
régi és mai építészeti elemeket ötvöző földszintes épület, 
mely imaház és lelkészi hivatalként működik. A tetőcserép 
színválasztása illik a homlokzat, nyílászárók, kerítés színéhez, 
finom összhangban vannak egymással az elemek. Érdemes 
kiemelni a nyílászárók egyedi szárnykialakítását, mely igazán 
karakteressé teszi az épület homlokzatait. Az összképet az 
ablakpárkányokra helyezett virágládákkal kiegészítve az utca 
felé kellemes, barátságos arcot mutat az épület.  
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JÓ PÉLDÁK – SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
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A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, küllemének is. Az utcaképet 
nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelületek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja 
elsősorban a figyelemfelkeltés, ezért sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagyméretű táblák kihelyezésével próbálják 
ezt elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is megtehetjük.  
 
A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az épület 
jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó 
helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.  
 
Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien 
kialakított, faragott, fa oszlopokon álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet. 

 

Az épület homlokzatán elhelyezett reklámfelületek, 
hirdetőtáblák, cégérek harmonizáljanak az épülettel, 
színben válasszunk semleges árnyalatokat, földszíneket. 
 
Az igényes, rendezett utcaképhez hozzátartozik az is, 
hogy hogyan jelennek meg a különböző feliratok, 
jelzések az épületek homlokzatán. A feliratok 
megtervezésekor törekedjünk a homlokzat színével 
harmonizáló betűszín választásra. A felirat stílusa, 
betűtípusa, sajátos kialakítása figyelemfelkeltő, magára 
vonzza a tekintetet.  
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Díszesen faragott harangláb a temetőkertben. Szép részlet a fa 
zsindelyfedés. 

Az egyedi utca-és házszámtáblák az egyéni, lakossági 

kreativitás, környezet gazdagítás támogatandó példái, 

melyek egyszerű, természetes anyag, és színhasználat 

mellett az épület díszévé, lakójának önkifejezésévé 

válnak. A boltok, vendéglátóhelyek, szolgáltató 

egységek, üzemek feliratozása, reklámjai a tulajdonos 

jó ízlése mellett már inkább igénylik szakember, 

reklámkészítő cég bevonását és felkészültségét. 

 

 

A virágládákkal kombinált köztéri padok igazán 
hangulatossá varázsolják a településközpontot. 

Egyforma kovácsoltvas motívummal díszített kerítés és 
boltnyílás. Érdemes kiemelni az árnyékolás fa 
zsalutáblákkal való megoldását, mely karaktert ad a 
homlokzatnak. 
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