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Tisztelt Monostorpályi Polgárok! 

Tisztelt Érdeklődők és Építkezők! 

 

 
 

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt. Ebben a 

kiadványban megismerhetik Monostorpályi számtalan értékét, látnivalóit, 

nevezetességeit, kulturális életét, múltját, jelenét. Persze a papírlapokon 

keresztül nem derül ki, hogy községünk lakói milyen kedves, vendégszerető 

emberek, ezért szívesen ajánlom mindenkinek, látogassanak el hozzánk, 

győződjenek meg személyesen róla, ismerjenek meg bennünket! 

Ne feledkezzünk el a község lakóiról, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt 

ez a kiadvány információival. 

 

Büszkék lehetünk arra, hogy megőriztük elődeink hagyatékát a természeti és 

épített környezetet egyaránt, úgy, hogy azokat megtartva a mai kor igényeinek 

megfelelve szépen fejlesszük tovább. A közös célunk továbbra is tisztelettel 

őrizni és tovább fejleszteni környezetünket. 

 

Bízom benne, hogy a kézikönyvet lapozgatók közül sokan ihletet kapnak a 

Monostorpályi hangulatához illeszkedő, korszerű lakókörnyezet kialakításához. 

 

A képviselő-testület nevében is tisztelettel: 

Szabó József 

polgármester 
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01.  BEVEZETÉS 
 

  

Környezetünk használatát tudatosan meg kell terveznünk mind települési, mind 

egyéni szinten ahhoz, hogy az élhető és egyúttal esztétikus is legyen. A tervezés 

során különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy az egyéni és a települési 

szintek harmóniája egyaránt biztosított maradjon. A községünk lehetőséget kapott 

településképi arculati kézikönyv elkészítésére. Ebben a dokumentumban közösen 

kell meghatároznunk egy olyan fejlesztési irányt, amely elősegítheti az épített 

környezetünk minőségi formálását és egyben növelheti a komfortérzetünket is. 

Monostorpályiban a meglévő településszerkezet (utcák, parkok, stb.), a műszaki 

infrastruktúra elemeinek térbeli elrendezése, továbbá a táji elemek rendezett 

összhangja tisztán felismerhető, ennek megtartása, illetve fejlesztése érdekében 

nem szabad a település fejlődését spontán folyamatokra bízni. 

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek 

megismertetésével, valamint az útmutató résszel tárja fel az épített környezet 

szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat 

tudjon építeni, amely nemcsak valódi büszkeséggel töltheti el, hanem még a 

település képéhez is illeszkedik, sőt azt ízléssel viszi tovább.  

 

Az ajánlások nem kötelező jellegűek, a céljuk nem a tervezési szabadság 

megkurtítása, uniformizálása, éppen ellenkezőleg a valós értékek megismertetése, 

a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. A község karakteréhez illeszkedő 

választási lehetőségek bemutatása, azaz a valódi szabadság megismertetése. E 

kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, inkább nyitott, folyamatos hozzászólást és 

változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogyan a település 

története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Következésképpen, 

ha egy újabb szép ház születik Monostorpályiban, az bekerülhet, sőt be is kell, 

hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehet rá építtetője, tervezője, kivitelezője, s 

nem utolsó sorban a település egésze. Egy lakóház elválaszthatatlan szerves 

kapcsolatban áll környezetével, úgy a szomszéd épületekkel, mint a település 

egészével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 

egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. 

HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉZIKÖNYVET? 

Amennyiben a településről csak helyi jellegű információk szükségesek, úgy a 

kézikönyv 2. és 3. fejezetében találhatunk képekkel színesített részletes 

leírásokat. 

Azonban, ha kialakult elképzelésünk van arról, hogy mit szeretnénk építeni és 

hová, úgy keressük ki a 4. fejezetben található térképen, hogy az érintett 

terület milyen (központi településrész, lakó funkciójú településrész, külterület 

és egyéb terület, stb.) településrészen található. A területek beazonosítását 

színkódok segítik mind a térképnél, mind a fejezetek főcímeinél. 

A területek „általános” bemutatását a 4. fejezetben, míg a hozzá kapcsolódó 

településképi ajánlásokat az 5. fejezetben a színkód alapján találhatjuk meg. 

Az 5. fejezetben minden településrészhez kapcsolódnak települési jó példák. 

Ötlet-„merítésnek” a 6. fejezetben találhatunk még épületekre, építészeti 

részletekre, kerítésekre és kertekre is jó példákat. 

A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy az abban foglalt ajánlások nem 

gátolják meg a modern építészeti törekvéseket. 

Országos szintű jogszabály által védett területen az abban foglaltakat is 

figyelembe kell venni. 
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02.  MONOSTORPÁLYI BEMUTATÁSA 
általános településkép, településkarakter 

  A település fekvése, természeti értékei 

Monostorpályi, község Magyarország keleti peremén Hajdú-Bihar megyében, a 

Román közelében található. Magyarország tájföldrajzi fekvése alapján két táj 

határán fekszik. A település különleges adottsága, hogy Monostorpályi két táj az 

Érmellék és a Nyírség találkozásán fekszik, és ebből adódóan a település déli 

határára a jellegzetes alföldi sík táj, az északi határára jellemzően enyhén 

dombos, helyenként erdővel borított nyírségi táj a jellemző. A település nagyobb 

része a Nyírségi tájhoz tartozik. Monostorpályi Debrecentől délkeletre, 

Hosszúpályi és Létavértes között fekvő település. 

A település három műemlék található, ebből a település jelképe a 

magtáregyüttes. 

Monostorpályi Hajdú-Bihar megye keleti, szép erdős-ligetes környezetében 

fekvő alföldi település. Monostorpályi lakosságszáma 2233 fő, viszonylag 

stabilnak mondható. A község idegenforgalmi vonzerejét történelmi és 

természeti adottságai adják. Nagy értéket képviselnek a Hajdúsági Tájvédelmi 

Körzetbe tartozó védett területek, többek között település határában lévő, az 

Erdős pusztákkal határos részen található hat hektáros védett feketefenyves 

erdő. 

A településen jelentős élővíz nem található. A település déli részén halad a 

Létai-ér. Jellegzetesek a buckaközi mélyedésekben kialakult vízfolyások és 

mocsarak. Települést érinti az Erdőspusztai táj Natura 2000 védett területei. 
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A település története 

Monostorpályi és a szomszédos Hosszúpályi eredettörténete közös tőről fakad, 

a két település léte és sorsa hosszú ideig összefonódott. A község maga azonos 

eredetű Hosszúpályival, s csak valamikor a XV. század elejétől kezdték külön 

néven emlegetni. Írásos emlékben először 1219-ben szerepel a falu, 'Pauli de 

Nyr' néven, mivel Bihar megyének ezt a részét Nyírnek vagy nyíri kerületnek 

nevezték. Régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már a neolit korban élt itt egy 

népcsoport. A VIII. században az avarok, a X. században pedig két honfoglaló 

nemzettség, az Ákos és a Borsa családok birtokolták ezt a területet. Az Ákos 

nem, a megye nyíri részében volt birtokos. Leszármazottaik az Álmosdi Chyre 

család sarjai. Ez a Chyre család alapított az akkori Pályiban, Keresztelő Szent 

János tiszteletére egy monostort. Később Károly Róbert király a Debreceni Dósa 

nádornak adományozta a földet, így 1311-től Monostorpályi a debreceni 

uradalomhoz tartozott. 1461 után a Chyre család kihaltával, Báthori Andrásé lett 

a birtok. A török idők végére Monostorpályi teljesen el-pusztult. Az 

újranépesedés a XVII. század végén kezdődött. Még be sem fejeződött az 

újjáépítés, amikor kitört a Rákóczi-szabadságharc. Ebből a korból egyetlen 

emlék maradt meg a faluban, az un. Rákóczi-árok. Az 1848-49-es 

szabadságharcokban a falu is részt vett. Fiait küldte a harcokba. A kiegyezés 

utáni időszakban a falu életét csak a környékbeli csárdák között utazó, 

portyázgató betyárok zavarták néha meg. Községünknek három csárdája volt, 

ezek még az 1. világháború előtt lassan eltűntek. A 2. világháború előtt a 

községben két nagybirtokos volt: Kövesdy Imre és a Gorove család. 

Monostorpályiba 1944. október 17-én érkeztek meg az orosz csapatok. Amit 

meghagytak a németek, azt mind elpusztították. 1960-ban két 

termelőszövetkezet is alakult: a Búzakalász, és az Alkotmány TSZ. A községet 

1982-ben közös tanácsi irányítás alá vonták Hosszúpályival. A szétválásra 1990-

ben került sor. Azóta tehát helyi irányítás van a településen. 
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Általános településkép, településkarakter 

A településszerkezet és a település karakterének eleme a község úthálózata. A 

természetes hálózati elemek nem szóltak bele az úthálózati rendszer – ezáltal a 

tömbök – kialakulásába. A település „gerincét” a Kossuth utca adja, mely É-D 

irányban vágja át a községet, mely merőleges a 4809 számú települési 

összekötőútra, amely keresztülhalad a település déli részén, s Debrecen, 

Létavértes irányába biztosít közúti kapcsolatot. A Kossuth utcát merőlegesen 

keresztezi a vasúti pályavonal. Az úthálózat viszonylag egyszerű egyenes 

nyomvonalú vonalvezetésű utcákból áll. A vasútvonaltól D-re található részen 

fedezhetünk fel mértani szabályosságot az utcanyitásban (az Ady és József 

Attila utcák esetében). Monostorpályi leggyakrabban előforduló térformáit az 

útleágazásos és útelágazásos térformák képviselik. Két fontos tere van a 

Landler és a Petőfi tér. 

Monostorpályi Intézményei kettő viszonylag jól lehatárolható egységben 

helyezkednek el. A település egészére a falusias lakóterület a jellemző. A telkek 

nagysága közel azonos, helyenként változó. Az épületek fésűs beépítési móddal 

épültek, oldalhatáron álló beépítéssel. 

Külterületen Uralkodó területfelhasználási elem a szántóterület, de 

Monostorpályi külterületén nagy erdő területek találhatóak. A külterületen 

mezőgazdasági állattartó telep és gazdasági területek találhatóak, 

mezőgazdasági funkciókkal. Monostorpályi alaprajzát tekintve halmazfalu. Telkei 

és telektömbjei néhol szabálytalanok, utcái szabálytalanok, zegzugosak, emiatt 

az épületek elhelyezése is néhol szabálytalan. 

A szalagtelkeken többnyire az északi oldalhatár mentén sorolt épületek állnak. 

Egyaránt megfigyelhetjük az előkerttel rendelkező kialakítást és közvetlenül a 

telekhatárra történő előkert nélküli beépítést is. Túlnyomórész hosszúházas 

beépítésekkel találkozhatunk, tornácos és tornác nélküli változatokban. A 

régebbi magastetős épületek jellemzője a lépcsőzetesen emelkedő tégla 

oromfalas kialakítás. A 60-as, 70-es évekre jellemző kockaházas beépítés 

helyenként elszórtan, vagy egy-egy utcára jellemző módon jelenik meg. 

7 



 
 

  
8 



 
 

03.  ÖRÖKSÉGÜNK / MŰEMLÉKEK 
  
A településünket az egymást követő generációk építik és fejlesztik. Minden új 

nemzedék „örökségül” kapja a települést az épített, természeti és táji 

környezetével együtt. Az új generáció élhet azzal a lehetőséggel, hogy saját 

igénye, ízlése szerint tovább formálja, így tehetségéhez mérten hozzátegyen. 

A műemlékek jogszabályok által védettek, hosszú távú szakszerű megőrzésük, 

fenntartásuk a közösségi identitásunk megtartásának fontos eszközei. 

Nemzetünk közös értékei. Monostorpályiban három műemlék található 

I. Református templom 

Kossuth utca 51.  Hrsz.: 3/1.  Törzsszám: M 910721. 

A mai református templom alatt kora Árpád-kori falak húzódnak. Feltehetően a 

premontrei rend már a XII. században felépítette monostorát. A hozzá tartozó 

templom a faluban állt, s a szerzetesek egyúttal a községi plébánia feladatait is 

ellátták. A háromhajós, félköríves záródású, román kori templomban 1235-ben 

már a premontrei rend prépostságát találjuk. A templom 1551-től a 

reformátusok használatába került. A török pusztítás után még többször 

felújították, de 1786-ban, anyagának felhasználásával másik templomot 

emeltek a helyére, amelynek késő barokk tornya 1802-1807 között készült el. 

Alaprajzának sajátossága, hogy megőrizte a reformáció előtti templomok belső 

téri tagolását hajóra és szentélyre, csak a félkörös apszis nem az oltárnak ad 

helyet, hanem az orgonakarzatnak. Famennyezetes belső terét az egységes 

stílusú, copf berendezés uralja és teszi meleg hangulatúvá. Orgonáját Riegel 

Ottó építette 1934-ben. Különösen szép a templom telepítése: hatalmas fák 

között, egy domb tetején emelkedik a falu fölé. 
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II. Magtáregyüttes 

Kossuth utca 28/B.  Hrsz.: 42.Törzsszám: M 1887. 

Épületegyüttes részei: Magtár, Tubusmagtár I, Tubusmagtár II. 

A XVIII-XIX. század fordulóján épült a Gorovi- kúria, melyhez nagy gazdasági 

udvar és kert is tartozott. A második világháború után a terület nagy részét 

családi házak foglalták el, s csak az 1822-ben épült tubusmagtárak magtárak 

maradtak fenn. A két különleges, copf stílusú tubusmagtár az akkori idők 

legmodernebb technikájával épült, négyszintes megoldásával már előhírnöke a 

későbbi gabonasilóknak. A közbenső szintek fafödémmel készültek, szintenként 

szellőzőablakokkal. Bennük a gabona állítólag önmagától cserélődött, ezáltal 

szellőzött. 

A magtár épület 1826-ban épült klasszicizáló késő barokk stílusban. 
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III. Népi lakóház 

Bethlen utca 2.  Hrsz.: 1040/5.Törzsszám: M 1885. 

A jómódú falusi gazdaház két szobával, közte szabad kéményes pitvarral, 

udvari ámbitussal épült, végében alápincézett kamrával. Eredeti nádfedelét 

cserépre cserélték. Vaskos dór oszlopaival és a homlokzatra vakolt pillérszerű 

díszítéssel, félkörös ablakával kedvesen naiv, klasszicizáló jelleget kapott. 
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Monostorpályi településképe és történelme szempontjából meghatározó, 

hagyományokat őrző építészeti- és táji értékek védelme, valamint a település 

építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való 

megóvása közös érdekünk. Lehetőségünk van arra, hogy a településtörténeti 

szempontból figyelemreméltó, kiváltképp jelentőségteljes építészeti- és táji 

értékeket helyi védelem alá helyezzük. A település gazdag lakóházakban. Ez 

utóbbi épületek szépsége – többek között – az épületek tagoltságában, az 

arányaiban, a fedélformájában, a hagyományos anyaghasználatban, a meszelt 

falakban, a tornácoszlopok ritmusában, a külső díszítőelemekben rejlik. 

Településünk büszke ezen értékekre, ezért megőrzésüket fontosnak tartja. 

I. Római katolikus imaház és harangláb 

Landler tér 4/A.  Hrsz.: 1062. 

Klasszicista stílusú, volt Zichy-Thuolt kúria 1820-bna épület, iskolakápolna 1933-

tól. 

Thuolt István százados köztiszteletben álló emberként élt a faluban . miután. 

Kossuth kívánságára 1867-ben Amerikából hazatért, és Monostorpályiban 

telepedett le. Hazatérése után országgyűlési képviselő lett. Községünkben a 

gróf Zichy család kúriájában laktak.  

A katolikus egyház a kúriát 1932-ben vásárolta meg a hívek adományából, amit 

1948-ban államosítottak.  

Helyi védelemre javasolt épület. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK / HELYI VÉDETTSÉG  
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II. Polgári lakóépület 

Landler tér 2.  Hrsz.: 1067. 

Szép állapotú polgári lakóépület. Az „L” alaprajzú épület előkert nélküli 

telepítésű. Az épület utcai szárnyának tetőzete utcával párhuzamos gerincű, 

középen oromzattal. 

Helyi védelemre javasolt épület. 

 

III. Református imaház és paplak 

Kossuth utca 49.  Hrsz.: 3/2. 

A templommal szomszédos teleken található „L” alaprajzú épület mely az idők 

során többször átépítésre került, de még formájában és néhol 

anyaghasználatában megőrizte a régi épületet.  

Helyi védelemre javasolt épület. 

 



 
 

  IV. Lakóépület  

Bajcsy Zsilinszky E. utca 17. Hrsz.:625 

Utcára  merőleges tömegű földszintes, magastetős lakóépület. Kismélységű 

előkerttel telepítve. Kis szélességű beépített tornácos egytraktusos épület. Utcai 

homlokzata lépcsőzetes tűzfallal kialakítva. 

Helyi védelemre javasolt épület. 

 

V. Népi lakóépület  

Bajcsy Zsilinszky E. utca 7. Hrsz.:610. 

Utcára  merőleges tömegű földszintes, magastetős lakóépület. Kismélységű 

előkerttel telepítve. Kis szélességű nyitott kőoszlopos tornácú egytraktusos 

épület. Fedése eredeti fémlemez fedés. Jellegzetesek építészeti részletei. 

A telken hasonló karakterű melléképület és góré található. 

Helyi védelemre javasolt épület. 
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Településen 2001. évben helyi védelem alá helyeztek településszinten 
maghatározó növényeket. 
 
VI. Lepényfára felkapaszkodó borostyán ( Hedera helisc. L)  

Kossuth u. 49. Hrsz.:3/1. 

Templomkertben található növény. 

 
VII. Ezüsthárs ( Tilia tomentosa)  

Bajcsy Zsilinszky u . 1. Hrsz.:543/3. 

 
VIII. 2 db európai hárs ( Tilia  vulgaris ’Europaea’)  

Landler tér Hrsz.:1038/2. 

 
IX. Arborétum területe (3525 m2)  

Landler tér 4. Hrsz.:1062. 
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ÖRÖKSÉGÜNK / HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK   

          

 

 

  

  

Emlékművek, szobrok, településképet alakító közterületi építmények 
területi tagozódásban 

A települések köztereinek hangulatát nagyban befolyásolják a rajtuk elhelyezet 

képzőművészeti, építészeti elemek. Az épületek mellett ezen emlékek is a 

település lakosainak identitást meghatározó eszközei. 

17 

1848-1849-es emlékmű 

Kő kereszt (római katolikus imaház kertje) 

II. világháborús emlékű 

Kopjafa 

I. világháborús emlékű 

1956-os emlékmű 

Szabolcska emlékpad 

Balassi Ferenc emléktábla ( református templom fala) 

 



 
 

 

  

Régészeti lelőhelyek 

A régi korokból megmaradt régészeti lelőhelyek hűen mesélnek az adott kor 

szokásairól, kultúrájáról. A maradványok a szakértőknek tudományos 

kutatásokon keresztül - többek között - az egykori élet mindennapjait ismertetik. 

A település lakosai számára fontos, hogy a jelen- és az utókor számára mind 

teljesebben őrződjön meg a település múltja. 

Monostorpályi közigazgatási területén 20 db nyilvántartott régészeti lelőhely 

található. A lelőhelyek közül négy lelőhely területén történt régészeti ásatás. A 

Monostorpályi, Református templom (azonosító: 36544), Monostorpályi, D-1 

jelű gázkút bekötése 1. (azonosító: 54693), Monostorpályi, D-1 jelű gázkút 

bekötése 2. (azonosító: 54693) és Monostorpályi, K-1 jelű fúrás (azonosító: 

74371) lelőhelyeken feltárt régészeti jelenségek, és leletek a település őskori, 

késő bronzkori, római császárkori/szarmata, valamint Árpád-kori és késő 

középkori településtörténetéhez szolgáltatnak értékes adatokat. 

Kiemelt jelentőségű a Monostorpályi-Csörsz-árok/Ördög-árok l.-ll. (azonosító: 

75447 és 75451) néven ismert régészeti lelőhely, mely a Dunakanyartól az Al-

Dunáig húzódó késő római erődítés egy-egy szakaszát jelöli. A Kr. sz. 3-4. 

században épült, föld-faszerkezetes sánc és a sánccal párhuzamosan futó árok 

Monostorpályi északi részének tájképi jellegű emléke. 

A 12. század végén épülhetett az Ákos nemzetség nemzetégi kolostora, amely 

1234. évi premontrei kolostorjegyzékben szerepel (Monostorpályi-Református 

templom, azonosító: 36544). A kolostorhoz tartozó három hajós, félkörív 

szentélyzáródású román templom déli hajója a ma álló református templom alá 

esik. A premontrei kolostor épületeit Sőregi János a Monostorpályi és 

Hosszúpályi között fekvő Akasztódombon sejti. 
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ÖRÖKSÉGÜNK / TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
  Védett területek, egyedi védelem 

Település külterületét érinti Natura 2000 Különleges Természetmegőrzési 

terület (SCI) 

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai 

ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, 

vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai 

sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 

fenntartásához, illetve helyreállításához.. 

 

A település természetvédelmi területekkel is büszkélkedhet. A település 

külterület érinti a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet melynek célja a jellegzetes 

hajdúsági táj, valamint az élőhelyek változatosságának, a rájuk jellemző 

természetes növény- és állatvilág megőrzése. 

Az ábrán a Tájvédelmi Körzet területe zöld csíkozással jelölt. 

A település közigazgatási területén több országosan védett lápterület található. 

19 



 
 

04.  TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 

MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
  Településrészek 

Településkép szempontjából több fő egységet különböztetünk meg. A 

többségében hagyományos beépítésű és telekhasználatú  lakóterület, melyben 

egyedileg helyezkednek el a közintézmények. 

 

Az építészeti karakterek tekintetében területi lehatárolásra került: a lakó 

funkciójú településrész valamint a külterület és egyéb terület.  
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             LAKÓ FUNKCIÓJÚ TELEPÜLÉSRÉSZ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

A település lakóterületeinek kialakítása magán hordozza a kialakulás 

időszakának sajátosságait.  

Hagyományos lakótelkek esetén sok helyen maradt még meg a lakótelkek 

hagyományos és jellegzetes beépítése, amit az utcavonalra merőleges 

tetőgerincű előkert nélküli vagy kismélységű előkerttel rendelkező házak 

képviselnek. 

A régi telkeken többnyire egyszintes, utcára merőleges gerincű, keskeny 

szélességű, magas tetős épületek 35-45 fok közötti tetőhajlásszöggel épültek. 

A közterület szélességi mérete megfelelő, megoldott a gyalogos- és 

gépjárműforgalom térbeli szétválasztása, valamint a felszíni vizek elvezetése is. 

A későbbi építésként megjelent a négyzetes alaprajzú, kétszobás, 

általánosságban 100 négyzetméter körüli alapterülettel tervezett, sátortetős, 

családi háztípus. Ennek a stílusa szakított a hagyományos, népi építészet 

formavilágával, kompakt kialakítású, de nehezebben bővíthető volt. Az épületek 

sátortetős kialakítása azért volt fontos, mivel a sátortető a leggazdaságosabb 

megoldás egy négyzet alaprajzú épületen. 

Ezen településrészek jellemző beépítési módja az oldalhatáron álló beépítés. A 

kerítés átláthatóságát, egyes részeken, kísérő növényzet telepítésével 

csökkentették. A közterület szélességi mérete itt is megfelelő, megoldott a 

gyalogos- és gépjárműforgalom térbeli szétválasztása, valamint a felszíni vizek 

elvezetése is.  

Az eltérő korú épületállományok az idő folyamán az átépülések miatt 

keveredtek. 
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https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1tortet%C5%91&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alaprajz
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 KÜLTERÜLET ÉS EGYÉB TERÜLET   
Monostorpályi külterületén jól megférnek egymás mellett a nagyüzemi állattartás-

növénytermesztés épületei, a szabadidős-sport funkciójú területek, s nem 

utolsósorban a védett természeti értékek. 

 

A mezőgazdasági üzemi területek egyenletesen szétszóródva találhatóak a 

település területén. A telepek kialakítása az ott alkalmazott termelési 

technológiákhoz alkalmazkodik. Az állattartás számára itt kedvezőek a feltételek 

(rétek, legelők, kaszálók).  

 
  

 

A település ipari gazdasági telephelyi szintén szétszórtan találhatóak. A 

jelentősebbek közvetlenül a település belterületéhez kapcsolódnak. 
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05.AJÁNLÁSOK/LAKÓ FUNKCIÓJÚ TELEPÜLÉSRÉSZ  

  

 
  

Az épített környezet alakítása, formálása során olyan települési környezet 

létrehozása, megtartása és fejlesztése a cél, amely minden korosztály 

számára élhető környezeti feltételeket teremt.  

Az ajánlások arra szolgálnak, hogy mindenki tisztában legyen azzal, milyen 

általános elveket vegyünk figyelembe lakókörnyezetünk építése, újítása, 

szépítése esetén. Az alábbi illeszkedési szempontrendszer - a 

hagyományos építészeti karakter megőrzése érdekében - végigvezet a lakó 

funkciójú településrészen ajánlott telepítés, magasság, tetőhajlásszög, 

tetőforma, homlokzatképzés, anyaghasználat, kerítés, ajtók, ablakok, 

kertek, kerti építmények, utcák kialakítási módozatain. 

Telepítés 

A településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli 

elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. A házak az utcafronttól egyenlő 

távolságra vannak. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, s 

nagymértékben „hátrahúzott” családi ház építése nem javasolt. A családi házak 

a telek oldalhatárán állnak, így a ház mögött, növényzettel határolva kialakítható 

a védett kert. Az előkert mérete 0-3- 5 méter. Az újonnan épített családi házakat 

ugyanannyira kell visszahúzni az utca vonalától, amennyire a szomszédos 

házakat telepítették. 

Magasság 

Településrészen az épületek magassága közel azonos. A meglévő épületek 

közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint 

környezetükben találhatók. A túl magas házak nem illeszkednek a település lakó 

funkciójú településrészének utcaképébe. 

Tetőhajlásszög 

Településrészen a háztetők hajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé 

épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. 

A túl magas vagy a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem 

illeszkednek a település lakó funkciójú településrészének utcaképébe. 
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  Tetőforma 

 

A településrészen lévő családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél 
a szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni. 
 
 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló 
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédos 
épületekhez hasonló nyeregtetős tetőformájú. 
 
 
 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédos épületekhez hasonló tömegű 
és tetőformájú. 
 
 
 
 
 
 
 
Anyaghasználat (színek) 

 
Az épületek színvilága változatos, ám megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, 

azaz hasonló anyag- és színhasználat. Ajánlott, hogy az új házak a már meglévő 

épületek színvilágához alkalmazkodjanak, illeszkedjenek. Nem fogadható el a 

feltűnő és kirívó színhasználat (kék, sárga, élénk piros), a rikító színű 

fémlemezfedés és burkolat. Kerülendők továbbá a tükröződő felületek. 

Nem fogadható el az utcafronton elhelyezett szendvicspanel burkolatú épület 

sem. 
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Kerítések 

 
A településrészen az áttört kerítések kívánatosak, a tömör és nem átlátható 
megoldások csak indokolt esetben( sajátos építési jelleg esetén) fogadhatók el. 

  



 
 

AJÁNLÁSOK  /  TELEPÜLÉSI PÉLDÁK  

A hagyományos falusi házforma nincs ellentétben a modern életformával. 
Így ezen épületek használhatóak és megőrizhetők szinte eredeti 
állapotukban újragondolva a valós életfolyamatok figyelembevételével. A 
területen új épületek építése esetén a meglévő házakhoz történő igazodás 
az alábbi példák figyelembevétele mellett ajánlott. 
 
Ajtók, ablakok 

 
Az építések során előnyben részesítendők a faszerkezetű nyílászárók pácolt 

vagy festett felülettel. 

 

Árnyékoló szerkezetek esetén a zsalugáterek alkalmazása előnyösen változtatja 

meg a településképet. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat 

 
Az épületek homlokzata többnyire vakolt kialakítású legyen: a finomtól a durva 

felületi kialakításig. 

Amennyiben burkolat készül az épületen akár díszítő, akár teljes felületet fedő 

kialakításban, úgy a hagyományos natúr téglaburkolat alkalmazása javasolt. 

Nem engedhető meg a terméskő vagy az ahhoz hasonló, ragaszott kőutánzatú 

lapok használata. Kerülendő a homlokzatok kváderes kialakítása. 

Kerülni kell továbbá a tűzfalas kialakítást is. A szemnek is kedvesebbek a 

túlnyúló oromzatos kialakítások. 

Az oromzatok kialakítása, díszítése történhet faelemek felhasználásával. 

 

Tetőfedő anyagént ajánlott a natúr agyagcserép vagy a mattszürke 

fémlemezfedés. Betoncserép alkalmazás esetén kizárólag természetes színek 

választandók. 

Kerülendő az utca felé garázskapuval forduló kialakítás, helyette inkább egy 

olyan megoldás javasolt, amelynek köszönhetően a garázs(ok)ba oldalról, a 

telken belülről lehet behajtani. A garázskapu ne legyen hangsúlyos része az 

épületnek. 
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  Tornácok 

 

A népi építészet egyik, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. A tornác az 

a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a kert és a ház 

között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja 

útját az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól. A régi 

monostorpályi házak favázas vagy oszlopos tornácai szép, követendő példák 

lehetnek. Megszélesített, vagy terasz fedésként használt átiratként az épület 

legkellemesebb helyét alkothatják. 

A tornác praktikussága és esztétikus megjelenése okán a ma épülő családi 

házak meghatározható eleme is lehet. A ház homlokzatának anyagai 

köszönjenek vissza a tornác oszlopainak, szerkezetének anyagában. A 

könnyedebb megjelenést kölcsönző fa szerkezet nagyszerűen kombinálható a 

tömörebb tégla vagy kő oszlopokkal, illetve bátran ki lehet használni a fára 

futtatott növényzet árnyékadó hatását. 
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Kerítések 

 
A kerítések építése során előnyt kell biztosítanunk a hagyományos építőanyagok 

alkalmazásának. A tégla-, a fa- vagy az élő növényzetből kialakított kerítések 

jóval színvonalasabb lakókörnyezet biztosítanak, mint az olcsó hatást keltő 

társaik. 

Elvárás, hogy a kerítések ne legyenek tömörek. A tömör kerítés csak ott 

fogadható el, ahol valamilyen indokoltsága van. Egyéb helyen az áttört kerítések 

javasoltak, amelyek nem csak a külső szemlélő számára esztétikusabbak, 

hanem az ott lakók számára is kilátást engednek a környezetükre és elősegítik a 

telek „benapozásának” biztosítását. 

A kerítések kialakítása során a lakóépületünknél is felhasznált anyagok, színek 

alkalmazásával még harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el.  

A kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a belépés helyét, ám kerüljük a 

túlzottan hivalkodó bejárati kialakítást. 

A település lakóterületén található közintézmények egységes növénymintás 

kerítéssel kerülnek kialakításra, mely követendő jó példa. 

Az évek során az önkormány saját építésihez kitalált egy egyedi kerítés formát, 

melyet szisztematikusan épít a településen. 
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Kertek, kerti építmények 

 
A mai lakóépületek szerves része a kert. Ha nem megfelelően alakítjuk ki a 

kertet, hiába az épület gondos tervezése, a jól megválasztott alapanyagok, a ház 

mégsem fogja maradéktalanul betölteni funkcióját, tulajdonosai nem fogják 

örömüket lelni az épületükben. A kertek gondos megtervezése is igen fontos. 

A növényzet nyáron árnyékot ad, felfogja a szelet. Télen a lombkorona nélküli 

ágak között besüt a nap. A kert növényzete arra is lehetőséget teremt, hogy az 

épület ne egy sebhelyként, hanem a környezet részeként jelenjen meg. 

Lényeges az is, hogy a kertnek legyen intimebb része, ahol az ott élők el tudnak 

rejtőzni, és a nyugalmat biztosító térben ki tudnak kapcsolódni. 

Növényekkel az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat kizárólag 

a déli „kitettségű” falak közelében ültessünk! Az előkertbe ültetett növények 

helyének megválasztásakor a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak 

elhelyezését is vegyük figyelembe. Az előkertbe legfeljebb 1,20 m magas cserjék 

telepítése javasolt. 

Fontos, hogy a felszín alatti közművezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos 

áram, telefon- és internetkábel), valamint a járdák tervezésekor, kialakításakor is 

gondoljunk a növényzet gyökereinek helyigényére. 

A kerti épületeket hasonló körültekintéssel alakítsuk ki és helyezzük el a telken, 

mint a főépületeket. Egy rossz helyre épített kerti filagória sokat tud rontani az 

összhatáson. 

Kerüljük a különálló gépjárműtárolókat, trapézlemez-garázsokat, tárolókat.  

A különálló épített kerti pavilonok is „feldarabolják” a kertet, annak kezelését 

nehézkesebbé tehetik. A pavilon építése kerülendő, helyette az épületekkel 

összeépített és megfelelő tájolású tornác kialakítása javasolt. A tornácok 

kiszélesítésével teraszok alakulhatnak ki, melyek tavasztól őszig a család 

nyugodt pihenését szolgálhatják. 
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Utcák településképi útmutatója 

 
A lakóutcák funkciója a telkek megközelítése és kiszolgálása. Az utcák külső 

képét annak szélessége, burkolata, világítása, talaj alatti és feletti műszaki 

berendezések (közműhálózatok) összessége, járókelők számára elegendő 

szélességű járda, valamint a meglévő növényzet állománya határozza meg. 

A telkekkel való kapcsolat, azaz a garázs- és telekbejáró egységes kialakítása is 

jelentősen befolyásolja a településképi arculatot. 

A lakóterületen az utcák nyugodt ritmust sugároznak a rajtuk közlekedőknek, 

ezért az ott található épületek megközelítése kényelmes, biztonságos. A 

gépjárműforgalom számára megfelelő szélességű közút áll rendelkezésre. Önálló 

kerékpárút kialakítását a forgalomi viszonyok eddig még nem indokolták. 

A járdák kialakítása megteremtette a biztonságos közlekedés feltételeit. A 

meglévő közműhálózati infrastruktúra megfelelően ellátja a település 

lakóterületét. Önálló parkoló területek kialakítása nem indokolt, mivel saját telken 

biztosítják a megfelelő parkoló számot. 

Az út mentén a vízelvezető árokrendszer kialakítása funkciójának megfelelő, 

karbantartása biztosított. Az utak egy része fasorral ellátott. A fákat továbbra is 

óvni, gondozni kell, a fasorok szerepkörének megőrzése pedig feltétlenül ajánlott. 

A járda és a közút közötti „utcakertek” teremtenek kapcsolatot a lakótelkek és a 

közterületek között. A telektulajdonosok gyakran szépítik, gondozzák e 

területeket. Az egyéni megoldások során törekedjünk arra, hogy e felületek 

kapcsolatot teremtsenek az előkerttel és azok egymáshoz is illeszkedjenek, 

egységes rendezett utcaképet alkotva. 

A lakóutcák jelenlegi kialakításukkal teljes mértékben kielégítik a közlekedési 

rendszerrel szembeni elvárásokat, így azok továbbra is a meglévő 

szerkezetükkel megtartandók.  

Mint ahogyan időről-időre arról lelkiismeretesen gondoskodnak, továbbra is 

javasolt a közúti felfestéseket folyamatosan megújítani. 

A kereszteződéseknél kerülni kell a takaró növényzet alkalmazását. 
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AJÁNLÁSOK  /  KÜLTERÜLET ÉS EGYÉB TERÜLET  
Külterületen találhatók a nagyüzemi állattartás és a növénytermesztés 

épületei, továbbá a védett természeti értékek és a 

megközelítésüket/ellátásukat biztosító infrastruktúrák. A telepek kialakítása 

az ott alkalmazott termelési technológiákhoz alkalmazkodik. A védett 

természeti területeken Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával 

egyeztetett, egyedi előírások betartása szükséges!  

A fejlesztések esetén az építészeti beavatkozás akár modern építészeti 
eszközök alkalmazásával is történhet, de azt mindenekelőtt tájba illően kell 
megvalósítani. 
Az alábbi illeszkedési szempontrendszer végigvezet a külterületen 

jellemzően ajánlott telepítés, magasság, tetőhajlásszög, tetőforma, 

homlokzatképzés, anyaghasználat, valamint a kerítés, ajtók, ablakok 

kialakítási módozatain. 

 

Telepítés 

A külterületi tanyás vagy mezőgazdasági területek épületállománya különálló 

épületek összessége. Ezeket a területeket széles fasorok határolják le - a 

szükséges védelem biztosítása érdekében. Ezek a fasorok megtartandók és a 

szükséges helyeken pótlandók. A gazdasági területre vezető bekötőút mentén 

kétoldali fasor telepítése javasolt. Látványvédelem érdekében jelentős 

mennyiségű fasor telepítése javasolt. A telken található gazdasági- és 

lakóépületek összevonása nem elfogadható. 

 

Magasság 

A gazdasági épületek technológiai okokból magasabbak az általában földszintes 

lakóépületektől. 
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Tetőhajlásszög 

A nem technológiai funkciót ellátó épületeken a 35-45 fok lejtésű nyeregtető az 

elfogadható. Az épületeken a nyeregtetős vagy fél nyeregtetős tetőforma az 

elfogadott, ám a lapos tetős vagy manzárd tetőforma nem fogadható el. 

Tetőfedő anyagként a zsúp, a nád, a natúr vagy vörös égetett cserép ajánlott. 

 

 

 

 

 

 

Tetőforma 

 
Külterületen a nyeregtetős tetőforma jellemző és ez továbbra is ajánlott. Lapos 
tetős tetőforma kerülendő ezeken a területeken. 
 
 
 
 
 
 
 
Anyaghasználat (színek) 

 

Kerülendő az élénk (sárga, kék, vörös) színek használata, valamint a tükröződő, 

natúr fémfelületek alkalmazása. Törekedni kell az épületek hagyományos 

anyaghasználatára. Csak indokolt esetben alkalmazható szendvicspanel 

szerkezet. 

 
 
A védett területeken a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetetett, 

egyedi előírások betartása szükséges! 
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  Kerítés 

 
Amíg a településrészen az áttört kerítések kívánatosak, addig a tömör és nem 
átlátható megoldások nem fogadhatók el. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat 

 
Gazdasági területeken, az országos jelentőségű védett természeti területek 

esetén Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett, egyedi előírások 

betartása szükséges! 

 

A többi területen úgyszintén elvárás a környezetbe illesztés, mivel az épületeket 

csak a tanyák esetében takarják fák. A színválasztásnál is törekedni kell a 

természetes színek használatára. 

Az épületek homlokzata többnyire vakolt kialakítású legyen: a finomtól a durva 

felületi kialakításig. Könnyűszerkezetes épületek esetén fontos a megfelelő szín 

és felületi struktúra kiválasztása. 

Az oromzatok kialakítása, díszítése történhet faelemek felhasználásával. 

Tetőfedő anyagént ajánlott a natúr agyagcserép vagy a mattszürke 

fémlemezfedés, emellett a természetes anyagok - nád-, zsindely-, zsuppfedés - 

is elfogadhatók. 

A telephelyek esetén a kerítések építése nem jellemző. 

A rikító színek használatát kerülni kell. Ezek a színek károsan befolyásolhatják a 

környék élővilágát. 

 

AJÁNLÁSOK  /  TELEPÜLÉSI PÉLDÁK   
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06.  JÓ PÉLDÁK  /ÉPÜLETEK, 

ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK   
  A házunk építészeti részletei, a telkünket lehatároló kerítés kialakítása, 

valamint a kertünk elrendezése közötti harmonikus „viszonyhálózat” 

megteremtése igen fontos feladat. A jól összehangolt külső és belső tér 

mindamellett, hogy kedvező esztétikai élményt nyújt, javítja az 

életminőségünket is. Ezért a jó példák bemutatása nemcsak az egyes 

részletek kiemelésére, hanem az összkép bemutatására is hangsúlyt 

helyez, mivel csak így érhető el a szemet gyönyörködtető, nyugodt, békés 

összhatás. 

 

Az középületek felújításai-bővítései jól példázzák, hogy a meglévő épületek és 

az új épületrészek építészetileg egyesíthetőek. Az Önkormányzat az általa kezelt 

épületek estében törekszik az egységes építészeti arculat kialakítására. 
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Új épületek építése esetén az anyaghasználat, színválasztás és a rendezett 

környezet a település hangulatához illeszkedő épület eredményez. 

A településen sok helyen megtalálhatóak a 10x10 m. méretű sátortetős 

lakóépületek. Ez az épület a felújítás során a megfelelő anyaghasználat és 

színválasztás miatt kellemes hangulatot áraszt. Az átalakítással az épület 

megkapta a mai kor elvárásainak megfelelő műszaki tartalmat. 
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A meglévő épület átalakításával jó tömegarányú, a település építészeti 

arculatához illeszkedő épület keletkezett. 

Az épület felújítása során megtartotta eredeti hangulatát. A modern agyagok 

használata sem változtatta meg az épületet. 
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  Építészeti részletek tekintetében is gazdag a település. 

Jellegzetesek a homlokzatok vakolatdíszei. 

Megtalálhatók hagyományos és különleges térburkolási megoldások. 

Az asztalos munkák külön műremekek. 

Külön említést érdemelnek a fémlemezfedéses épületek bádogos munkái és a 

kéményfej kialakítások. 

Jellegzetesek a közterületek utcabútorai, építményei. 
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07.  JÓ PÉLDÁK  /  SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

REKLÁMHORDOZÓK 
 

 

  

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, a reklámfelületek, a cégérek is ugyanúgy 

hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet. 

Amíg a középületeken inkább a plasztikus betűfeliratok dominálnak, addig a 

cégérek tekintetében az épület építészeti stílusához illeszkedő természetes 

anyagokat és formákat használó kialakítások jellemzőek. Ezek a természetes 

kialakítások előfordulnak a hirdetőrendezések esetén is. 

 

A településen óriásplakát nem helyezhető el. 

A hírközlési adótornyok a településen csak meglévő tartószerkezeten 

helyezhetők el. A település belterületén nem helyezhető el új adótorony. 

A műszaki berendezések (gépészeti berendezések, klímaberendezés kültéri 

egysége, napelem, napkollektor) elhelyezése úgy történjen, hogy azok 

közvetlenül ne jelenjenek meg az utcaképben. 
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08.  BEÉPÍTÉSI TERV IPARTERÜLET  

A terület Monostorpályi Község belterületétől délre külterületi részén helyezkedik 

el. A terület északi részén közvetlenül kapcsolódik a 4809 Sáránd-Létavértes 

összekötő úthoz. A terület tehergépjármű forgalma a 12 km 495 m szelvénynél 

lévő meglévő egyszerű csatlakozás átépítésével fog történni. A 4809 szám út 

közvetlen kapcsolatot biztosít  Magyarország belső területei felé és Románia 

felé. A gazdasági terület elhelyezkedése ideális. A csatlakozástól kialakítandó 

meglévő föld út helyén lévő új úton zajlana a tehergépjármű forgalom, amit így 

nem kell a településre bevezetni. A terület munkaerővel történő ellátása a 

településről  történne a Táncsics utcán keresztül ezáltal a személy és teher 

forgalom elkülönül, külön kialakított bejáratokon keresztül zajlik. 

A település már hosszú évek óta ezen a területen képzeli el gazdasági területét. 

A terület földrajzi adottságai ( közlekedés, településhez való helyzet) a terültet 

alkalmassá teszik gazdasági telep kialakítására. A terült Önkormányzati 

tulajdonú. A területen ipari terület kerül kialakításra, mely területre vállalkozások 

betelepülésének lehetőségét kívánja megteremteni az Önkormányzat. A 

vállalkozások betelepülésének elősegítésére az Önkormányzat a terült 

infrastrukturális adottságait kívánja fejleszteni. A beruházás zöldmezős. A terület 

eredetileg szántó besorolású volt. 

A terült művelési ágból való kivétele még nem történt meg. Pályázat keretében a 

terület alapinfrastruktúrájának kiépítése fog megtörténni, telekhatáron belül 

valamint az alapinfrastruktúra működtetéséhez szükséges telekhatáron kívüli 

beruházások kerülnének kialakításra.  
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