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Tisztelt hajdúdorogi és leendő hajdúdorogi lakosok! 

 

Tősgyökeres hajdúdorogiként sokat gondolkodtam azon, hogy miként is lehetne megfogalmazni, átadni mindazt, ami városunkat, településünk arculatát 

legjobban jellemzi. Talán mi, akik itt élünk szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek látjuk településünket, mint akik máshol élnek. Azt gondolom, hogy ez 

elfogadható, és így is van rendjén! A kedvező természeti adottságnak köszönhetően Hajdúdorog területén mindig éltek emberek. A régészeti feltárások 

is ezt tanúsítják. Valószínű, nem véletlenül választották lakóhelyüknek városunkat. Az egyes kultúrák itt hagyták kezük nyomát. Mindig úgy éltek, 

építkeztek, hogy otthonaik, lakóházaik a környezethez illeszkedjenek, és kihasználják a földrajzi adottságot, melyet ez a terület biztosított számukra. 

Szinte minden település más jellemzőkkel bír, ami állandóan változik, fejlődik, alkalmazkodik az adott kor elvárásaihoz. A hagyománytisztelet, a fejlődni 

vágyás, a jövőbetekintés formálta és formálja a településünket. Hajdúdorog fejlődő, megingathatatlan értékekkel bíró város. Az a kulturális örökség, 

melyet elődeink hagytak ránk, megőrzése mindannyiunk feladata. Az otthon, melyben élünk, dolgozunk, formálódik, fejlődik, változik. Szem előtt kell 

tartanunk, hogy az épített és természeti értékeink megőrzésével összhangban fejlődjön a város arculata. A kézikönyv segítséget nyújt az új otthonunk 

megteremtéséhez, környezetünk kialakításához. Megismerhetjük védett területeinket, a főutca és a városközpont nyüzsgő életét, egyediségét, az elmúlt 

évtizedek lakossági és önkormányzati intézményi építését. Építészeti útmutató segít a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez, a megjelenés 

kialakításához, melyek illeszkednek a környezethez, és pozitívan befolyásolják azt. A különböző korú, eltérő stílusú településrészek közötti építészeti 

egyensúlyt is igyekszik megteremteni. Tartalmazza kezdeményezéseinket, mely során visszanyúlunk a múltba, hogy karakteres legyen a város arculata 

a jövőben is. Mégis úgy gondolom, hogy legfontosabb feladata az iránymutatás. A közös otthon, a közös innovatív jövő kialakítását, csak a városlakókkal 

közösen lehet elérni. A város története is folyamatosan íródik, úgy ez a kézikönyv is. Ha felújításra kerül egy régi, patinás épület, vagy egy a környezet 

hangulatához igazodva épül fel egy lakóház, az nem csak a tulajdonosnak büszkeség, hanem az egész városnak.  

 
„mennyi csend van a 
múltban - mennyi kérdőjel 
a holnapokban” Barna Júlia 

Csige Tamás 
               polgármester 

 

BEVEZETÉS 
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„a múlt visszajár 
színek képek illatok 
emlék-vonatán” Barna Júlia 
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 A folyamatban lévő építészeti, valamint az 

építésügyi reform célja, hogy az épített 

környezetünk alakítása során olyan 

építészeti megoldásokra törekedjen a 

mérnök világ, valamint a lakosság, melyek 

segítségével egy hamonikus épített 

környezet hozható létre. Jelen kézikönyv 

célja, hogy szakmberek, valamint a lakosság 

számára szemléletformáló útmutatóként 

szolgáljon, az egységes településkép 

kialakítása érdekében. A településképi 

arculati kézikönyv a Hajdúdorog építészeti 

értékeit, a különböző településrészekben 

elvárt építészeti irányvonalakat, javaslatokat 

tartalmaz, az anyaghasználat, telepítés, 

tömegformálás kérdéseiben.  

Görögkatolikus Székesegyház bejárata Városháza belső udvara
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Hajdúdorog, az öreg hajdúvárosok egyike. Hajdú-Bihar megye 8. legnagyobb városa, a megye észak-keleti ritkán lakott részén fekszik 10065 hektáron. 

Hajdúdorog hátrányos helyzetű, de a megye térszerkezetileg kedvezőbb, fejlettebb részén található. Adottságai jók, klímája és talajadottsága miatt 

mezőgazdasága fejlett. A régészeti leletek szerint már a rézkorban is lakott település volt, melyre a város határában található rézbalta a bizonyíték. A 

város első okleveles említése 1301-ből származik.  

 

HAJDÚDOROG

BEMUTATÁSA 

2 

A falu a tatárjárás alatt elpusztult. 1430-ban a települést 

Dorogegyháza néven említik. Jelentős tört énelmi dátum 

a település életében 1605, a Bocskai-szabadságharc. 

Bocskai István fejedelemmé választása után hajdúinak 

nemesi címet adományozott, egyúttal biztosította 

letelepedésüket Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás, 

Polgár, Szoboszló, Vámospércs területén. Írásos adatok 

szerint újabb település már a mai helyén volt, de a török 

háborúk idején elpusztult. A három részre szakadt 

Magyarországon Dorog előbb a senki földjéhez tartozott, 

majd vállalnia kellett a hódoltsági adót. 

 

Légifelvétel Hajdúdorogról
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1594-ben tízezer krimi tatár tört be Szabolcsba, és ekkor feltehetően Dorog 

is elpusztult. A többi hajdúvároshoz hasonlóan a letelepedés itt is 

tizedekben történt. A várost négy tizedre osztották: Hegytized, Gáttized, 

Viditótized és Telekhegytized. A hajdúk által kialakított új település védelmi 

jellegű, zárt rendszerű település volt. Középen állt az őrtorony a templom 

erőddel, amit vastag fal vett körül, négy sarkán körte alakú bástyával, 

amiből ma már csak egy falrész van meg. Részt vettek a Rákóczi-

szabadságharcban is, hűséggel szolgálták a fejedelmet. A Rákóczi-

szabadságharc elmúltával viszonylag békés időszak következett, amit 

csak a különböző járványok (kolera) szakítottak meg. Viszonylag mindenki 

békében tette a dolgát, egy ilyen vidéki kisvárosban talán tudomást sem 

szerezve a felvilágosodásról, majd a reformkorról. Az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharcból a dorogi hajdúk is derekasan kivették a 

részüket, öt századost és több száz katonát adva a haza mentésére. 

Városunk nagyon sok családját érintette a szabadságharc utáni megtorlás: 

börtönbüntetés, birtokvesztés formájában. A kiegyezés után Dorogon is 

emelkedett a lakosság száma, a századfordulóra elérte a 9900 főt. A 

század elejétől napjainkig állandósult a tízezer körüli népességszám. 

Dorog 1639-ben mezővárosi címet kapott, 1886-ban lemondott városi 

rangjáról, és község, majd nagyközség lett. Lemondásának oka: a 

történelmi és gazdasági események kedvezőtlen alakulása. Az igazgatási 

szervezetek költségeinek magas volta miatt nem maradhatott kiváltságos 

város. Városi rangját ismét 1989. március 1-jén nyerte vissza. 
Hajdúk kútja



 
 

|7 

I.katonai felmérés, 1763-1787

TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKULÁSA 

II. katonai felmérés, 1806-1869 III. katonai felmérés, 1869-1887

IV. katonai felmérés, 1941Kataszteri térkép IX. század Napjainkban
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HAJDÚDOROG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEINEK TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEI 

Ökológiai hálózat Kiemelt termőhely, szántóföldek Kiemelt termőhely, erdőterület
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HAJDÚDOROG  LAKOSSÁGA 

Népesség éves %-os változása: 
[1870-1880] -0.23 %/év  

[1880-1890] +0.83 %/év  

[1890-1900] +1.29 %/év  

[1900-1910] +0.55 %/év  

[1910-1920] +0.71 %/év  

[1920-1930] +0.24 %/év  

[1930-1941] +0.22 %/év  

[1941-1949] -0.05 %/év  

[1949-1960] -0.56 %/év  

[1960-1970] -1.31 %/év  

[1970-1980] +0.28 %/év  

[1980-1990] -0.46 %/év  

[1990-2001] -0.03 %/év  

[2001-2011] -0.68 %/év  

[2011-2015] -0.47 %/év  

[2015-2017] +1.8 %/év 

 

 
Hajdúdorog utolsó hivatalosan becsült népessége 8992 fő (2017 évben), ami akkori Magyarország népességének 0.09%-a (Hajdú-Bihar megyének 

1.67%-a). Népsűrűsége 89 fő/km2. Lakások száma 3603, népességet figyelembevéve, ez 2.5 fő per lakás. Ha népesség azonos ütemben változna, mint 

[2015-2017] időszakban (1.8%/év), 2018-ban Hajdúdorog lakossága 9 154 lenne. 
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Hajdúdorog leginkább védelemre méltó örökségi eleme maga a város szerkezete, 

Hajdúdorog tipikus halmaztelepülés, egyközpontú kisváros. Városszerkezete követi 

a hajdúvárosokra jellemző gyűrűssugaras elrendezést, a minden alföldi városra 

jellemző sajátosságok okozta kisebb eltérésekkel. Városszerkezete egységes képet 

mutat, természetes településalkotó elemek nem befolyásolták érdemben a település 

fejlődését. A jelenlegi városszerkezet elsősorban a hajdani hajdúváros 

működéséhez kapcsolhatóan alakult ki, a nagykörúton kívül fekvő új település 

részek falusias telekhasználat mellett jöttek létre a XX. század második felében.  

 

A korabeli katonai és politikai szempontok alapján a várost hármas tagoltság 

jellemezte: központja erődítményként funkcionált, pl. a templomnak külön őrtornya 

volt, ezt követte a huszárvár, latorvár (lakóövezet) a külső védvonalat sövénykerítés 

rendszer szolgáltatta. A város szerkezetében a jelenlegi kiskörút határolta 

történelmi városrész őrzi a belső erődítményrendszer megmaradt építészeti 

emlékeit, itt jellemzően a kisvárosias telekhasználat a jellemző. A történelmi 

városrész a nagykörútig tart, mely településszerkezeti védelmet érdemel. Szintén a 

múlt örökségéhez tartoznak a zugok; napjaink szóhasználatával élve zsákutcák. A 

külső körgyűrű és a belső körgyűrű között fekszenek kialakulások története a 

következő: a kétbeltelkes településekre jellemző módon helyezkedtek el a 

gazdasági kertek, s ezekből az utólagos beépítésnek köszönhetően szabálytalan 

úthálózat alakult ki. A szabálytalan utcaszerkezet, zugok felszámolása csak kis 

lépésekkel képzelhető el, a helyi társadalom igényeit figyelembe véve, az aktuális 

fejlesztésekhez kapcsolódva. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK 

3 

Régészeti lelőhelyek
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MŰEMLÉK 

1. GÖRÖGKATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ 

 A bazilika északi és déli oldalhomlokzata néhány részlettől eltekintve 

ugyanúgy épül fel. Az eredeti barokk templom síkjából mindkét oldalon 

kiugrik a 15 méter hosszú és 4 méter széles mellékhajó. Ezek tagolásukat 

és díszítésüket tekintve tipikusan romantikus építészeti jegyekkel 

rendelkeznek. A robusztus, román stílusú templomokra emlékeztető, 

ék alakú homlokzat 17 méter magasra emelkedik mindkét oldalon.                                      

A mellékhajók épületének szélein fehér pilaszterek futnak fel egészen a 

tetőpárkányzatig, ahol beleolvadnak az oromra ferdén felfutó, boltíveket 

formázó frízbe. A pilaszterek végződésénél, a tető párkányzatán eredetileg 

szobrok álltak, de a 2000-ben befejezett külső felújítás során mind a négy 

szobrot eltávolították. A féloszlopokat díszítő, mellékhajónként négy 

kovácsoltvas kereszt és a homlokzatok csúcsán álló feszületek viszont mind 

a mai napig helyükön maradtak. Az oldalhomlokzatok középtengelyén 

alakították ki a bejáratokat mind a déli, mind az északi oldalon, 

a székesegyháznak összesen három bejárata van, az említett oldalsó 

bejáratok mellett a nyugati oldalon nyílik a főbejárat. A hajdúdorogiak 

hagyományosan azon az ajtón lépnek be a templomba, amerről otthonuk 

esik. Mindhárom kaput ugyanolyan díszítő elemek övezik. A kétszárnyú ajtók 

felett egy-egy ablak található, oldalt két dór oszlopfőben végződő 

pilaszterrel. Az oldalhajók vastag faajtókat kaptak, míg a nyugati bejárat 

2012. december 2. óta díszes bronz kapuval rendelkezik.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romantika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Romanika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilaszter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADz_(%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilaszter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszloprend
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A Hajdúdorogi Erődfal műemlék védettségű történelmi építmény, amely szerves részét képezi a város épített örökségének. 1338-ban már volt a 

községnek temploma, melyhez a XVI. század elején erődfal és őrtorony épült. Egy 1859-ben készült fametszet (a Vasárnapi Újságban) már romosnak 

ábrázolja az erődfalat, de világosan kivehető négy kerek sarokbástya. Az erőd méretére csak következtetni lehet, magába foglalta a templomot, a 

tanácsházát, a lelkészlakot és pár házat. Ma kb. 50 méteres hosszban áll a fal, amelyet húsz kulcsluk alakú lőrés tagol. Nyílásait 1940-ben fedték be, 

1961-ben állították helyre. Hasonló a hajdúszoboszlói erődfalhoz, s mint ott, itt is XVI. századi kerámialelet hitelesítette korát. 

 

MŰEMLÉK 

2. GÖRÖGKATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ KERÍTÉSFALA 
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A Rózsa utca 18. szám alatt egy múlt 

században épült szabadkéményes 

paraszti lakóház őrzi a népi építészet 

emlékét, a XIX. század végi népi 

építészetet reprezentálja. Nádfedeles, 

vert falú lakóépület, alaprajzi 

elrendezése alapján hármas osztatú.  

 

MŰEMLÉK 

3. LAKÓHÁZ 
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HELYI VÉDETT  

4. VÁROSHÁZA 

 
A 17. század közepén épült középület, eredetileg laktanyaépület, később városháza, a településközpont jellegzetes meghatározó épülete. Az épület 

védendő értékét az épület külső megjelenése és erdeti belső elrendezése, kialakítása jelenti. A homlokzat téglaburkolatával, díszítéseivel, az utcai 

homlokzat fő ékességét jelentő címeres oromzatával teljes egészében és részleteiben védelmet igényel. Az épület hagyományos szerkezetű 

alápincézetlen földszint és egy emeletes. A főhomlokzaton látható timpanonban, a stukkódíszítéssel ellátott Hajdúdorog Címere. Az épület úgy a 

földszinten, mint az egy emeleten korábbi években árkádos kialakítású volt, később az árkádsor folyosós beépítést nyert. Az árkádsor födémszerkezete 

csehsüveg boltozatos, az épület földszinje és emelete külön bejárattal rendelkezik. 
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A 20. század elején épült polgári 

lakóház a városközpont 

meghatározó, hagyományos 

épülete. Tömege, tetőformája, 

tetőablakai, az épület a nyílászárói, 

az épület külső megjelenése jelenti 

a fő védendő értéket. 

 

HELYI VÉDETT 

5.HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
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A 20. század elején erdetileg banképületként, lakóházzal funkcionáló, ma művelődési házként használt épület a városközpont építészeti arculatának 

egyik meghatározó eleme. Az épület helyileg védett értéket, a ház tömbformája, homlokzati kialakítása jelenti. Az épületet Reviczky István építette, az 

utcafronton a bank, hátul a lakóházrész helyezkedett el. A meglévő könyvtárral az 1930-as években lett összeépítve, az 1970-es évek közepén egy 

kisebb átalakítással a bank épületéből művelődési ház lett, melynek átadása 1975-ben volt. Az 1982-es nagyobb felújítás után a lakóházrész is a 

művelődési házhoz lett kapcsolva. 

 

HELYI VÉDETT 

6. MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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A Böszörményi – Akácfa utca sarkán álló 20. század elején épült épület a város történeti arculatának meghatározó eleme, annak ellenére, hogy az 

1960-as évek modern stílusát idézi, megjelenése kissé elüt kortársaitól. Az épületet Mayer Móric építette az 1910-es években. Az Akácfa utca felől, a 

sarki részen mindig valamilyen üzlet volt. Az épület lakásrésze 1951-1974-ig pártházként funkcionált, 1975 óta itt üzemel a könyvtár, mely 

megalakulása óta dinamikusan fejlődik.  

 

HELYI VÉDETT 

7. KÖNYVTÁR 
 

A Városi Könyvtár névfelvételének 20. évfordulójának 
alkalmából állított emléktábla
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Az épület 1840-ben épült, Püspöki külhelynökség, később Tanítóképző működött benne, jelenleg a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola épülete. Helyileg védett értékét a tömege, külső homlokzata, nyílászárói és korábbi funkciója jelenti. 

 

HELYI VÉDETT 

8. TANÍTÓKÉPZŐ ÉS LÍCEUM ÉPÜLETE 
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Az épület műemlékvédelem alatt álló Görögkatolikus 

Székesegyház melletti 21 hrsz-ú telken helyezkedik el. 

Stílusában hasonlít a templomhoz. Míves épület, melynek 

helyreállítása elsősorban eredeti formában javasolható. 

A védettség azért is indokolt, mert a görögkatolikus 

templomkert szerves részét képezi. Több mint 100 éves, jó 

állapotban lévő épület a Székesegyház kertjének északi oldala 

felől közelíthető meg. Hajdúdorogon már 1700-ban működött 

egy görögkatolikus iskola, amely azon a telken helyezkedett el, 

amelyen most a parókia található. Az akkori iskolának a tanulói 

létszám növekedése miatt kellett elköltöznie. Az 1871-ben 

Cononica visitacio jegyzőkönyve alapján ezen a telken lelkészi 

lak állt, 1873-tól parochiális lakásként funkcionál. Az épület 

azóta folyamatosan lelkészi hivatalként működik, napjainkban 

a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség ügyeinek 

intézése is itt zajlik, emellett a mindenkori esperes és/vagy 

parókus szolgálati lakásként is funkcionál. Az épület általános 

jellemzője, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a funkció, a 

használhatóság. A 20. század eleji építészek az egyszerűségre 

törekedtek, az épületek homlokzatáról eltűntek a díszítmények, 

előtérbe kerültek a tiszta, geometrikus formák. 

 

HELYI VÉDETT 

9. GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA 
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Hajdúdorog közigazgatási területén belül az alábbi feszületek élveznek helyi védelmet: 

 0427 hrsz.-ú rét művelési ágú ingatlanon 

 0324/1 hrsz.-ú közterület művelési ágú ingatlanon 

 4017/4 hrsz.-ú árok művelési ágú ingatlanon 

 05 hrsz.-ú saját használatú út művelési ágú ingatlanon 

 1938/3 hrsz.-ú közpark művelési ágú ingatlanon 

 

HELYI VÉDETT 

FESZÜLETEK 
 

Fehértói úton található védett feszület Fehértói úton található védett feszület
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Hajdúdorog közigazgatási területén belül az alábbi fák élveznek helyi védelmet: 

 28 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Óvoda u. 6 szám alatt 1 db kocsányos tölgy 

 22 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Tokaji út 2. szám alatt 13 db vadgesztenye, 

3 db kocsányos tölgy, 5 db szilfa, 4 db kőris, 1 db japánakác, 3 db hárs 

 3411/1 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Böszörményi út 28. szám alatt 1 db 

japán akác 

 552/2 hrsz-ú ingatlanon, Hajdúdorog, Vasút u. 8. szám alatt 3 db kocsányos 

tölgy 

 552/3 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Vasút u. 10 szám alatti ingatlanon 8 db 

kocsányos tölgy 

 551/2 hrsz-ú ingatlanon, Hajdúdorog, Dohánybeváltó u. 2. szám alatt 1 db 

gesztenye, 5 db juhar 

 0430 hrsz-ú ingatlanon, Hajdúdorog Vasútállomás előtt 6 db vadgesztenye 

 3441 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Vasvári Pál tér, közparkban 1 db 

kocsányos tölgy 

 1 hrsz-ú ingatlanon, Hajdúdorog, Tokaji út 4, Polgármesteri Hivatal udvarán 

1 db kocsányos tölgy 

 3141 hrsz-ú ingatlanon, Hajdúdorog, Kórház u. 19 szám alatti Kórház utcai 

Óvoda udvarán 3 db kocsányos tölgy 

HELYI VÉDETT 

FÁK 
 

Óvoda udvarán található védett kocsányos tölgy
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TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

10.FÜRDŐ 
 Hajdúdorog városának lakossága alapvetően társadalmi munkából építette fel a strandfürdőt. Az építkezés 1978-ban kezdődött el, a gyógy- és 

gyermekmedencés fürdő végül 1983-ban nyitotta meg kapuit. A fürdő közelében egy 2011-ben nyitott jurtára emlékeztető negyven férőhelyes ifjúsági 

szálláshely is található, amelyet a fiatalok mellett más korosztályok is igénybe vehetnek. A fürdő majd kilenc hektáros területén gyógymedence, 

tanmedence, pancsoló és gyermekmedence is található. A 2004-ben hivatalosan is gyógyvízzé nyilvánított helyi termálvíz egy hideg- és egy termálvizes 

kútból. A termálkút nyári időszakban állandóan üzemel, mivel ennek segítségével biztosítják a medencék megfelelő hőmérsékletét. A település 64,5 

fokos termálvize 1084 méter mélyről tőr a felszínre, amely oldott ásványi anyag tartalmának köszönhetően főként ízületi betegségek kezelésére ajánlott. 

 

Ifjúsági szálláshely Strandfürdőn található sétány
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Strandfürdő területéről készült légifotó
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A Strandfürdő felújított medencéje
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A Strandfürdő felújított medencéje



 
 
 

26 |  

 

 TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

SZAKRÁLIS ÉPÜLETEK 

 

 

 

11. Református templom 12. Római katolikus templom
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  TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

13. VASÚTÁLLOMÁS 
 Hajdúdorog városának a Vasút utcán található a település délnyugati részén, melyet a MÁV Zrt. üzemeltet. A Debrecen-Tiszalöki vonal egyik állomása 

Hajdúdorog, mely jelentős személyforgalmat biztosít. Jelenleg az épület felújítása folyamatban van, mely után megújult külsővel várja a városba 

érkezőket.  
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TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

14. SPORTPÁLYA 
 Hajdúdorog déli részén, a Böszörményi úton található Hajdúdorog sportpályája, mely gondozott gyeppel várja a sportolni vágyókat. A Hajdúdorog 

Szövetkezet SE hazai pályája, fedett lelátóval várják a szurkolókat a hazai meccseken. 
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  TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

15. TEMETŐ 
 

Hajdúdorog köztemető

A város nyugati részén található a város köztemetője, melynek közel 70 ezer négyzetméter fekszik a város határában. A temető központjában található 

a ravatalozó. A temető üzemeltetője nagy gondot fordít a zöldterületek gondozására, fejlesztésére, hogy a helyhez méltó környezetet hozhassanak létre.  
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Hajdúdorog köztemető
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TELEPÜLÉS SZÁMÁRA JELENTŐS ÉRTÉK 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
Hajdúdorog közigazgatási területe a város lakott részének többszöröse, mely Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán húzódik, 

körbeölelve Hajdúdorog városát. A város körül kiváló termőhelynek minősített szántók, és erdőterületek is találhatóak, valamint jelentős számú tanya 

működik a külterületen. Hajdúdorog földrajzi fekvése rendkívül kedvező. Két megyeszékhely is 40 km belül elérhető Hajdúdorogról, valamint a város 

közigazgatási határában található az M3-as autópálya. A várostól észak felé haladva a tanyavilágon átvezető közútról tiszta időben a tokaji Kopasz-hegy 

is tisztán látható.  

 

Hajdúdorog külterülete, háttérben a Tokaji Kopasz-hegy sziluettjével
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Hajdúdorog külterülete, az M3-as autópálya felé vezető útról
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Hajdúdorog északi területe
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 TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 

MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

4 

Hajdúdorog egyközpontú kisváros, városszerkezete követi a hajdúvárosokra jellemző gyűrűssugaras elrendezést, a minden alföldi városra jellemző 

sajátosságok okozta kisebb eltérésekkel. Városszerkezete egységes képet mutat, természetes településalkotó elemek nem befolyásolták érdemben a 

település fejlődését. A jelenlegi városszerkezet elsősorban a hajdani hajdúváros működéséhez kapcsolhatóan alakult ki. A nagykörúton kívül fekvő új 

település részek falusias telekhasználat mellett jöttek létre a XX. század második felében. A legfontosabb, napjainkban is aktív települési arculatot alakító 

probléma a közúti közlekedés. Az Újfehértó – Hajdúböszörmény – Hajdúnánás irányokból jelenleg a városközponton keresztül halad át a közúti forgalom. 

Ez gátolja a gyalogos zónák fejlesztését és a kerékpárutak kiépítését. A probléma részleges megoldását segíti elő, hogy 2009-ben a szabályozási 

tervben kijelölésre került a Hajdúnánási- Hajdúböszörményi utakat összekötő, várost elkerülő út. A vasútállomás a városszélén fekszik, körzetében 

alakult ki a város gazdasági-ipari központja és ez a terület képezi a XXI. sz. iparfejlesztési terveinek fejlesztési területét is. A városközpont elhelyezkedése 

követi az alföldi mezővárosok/hajdúvárosok hagyományos struktúráját, a városszerkezet centrumában jött létre a városközpont. A város legfontosabb 

település alkotóelemei: városközponton áthaladó forgalmas közutak, a történelmi városközpont, városszerkezet hajdúvárosi építészeti jellege. 
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JELENTŐS ÉPÜLETEK  

ELHELYEZKEDÉSE 
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a  

A városközpont jelenlegi állapotában felemás képet mutat. Az épített 

környezetben valósult meg fejlesztés az elmúlt években, pl. parkok 

rendbetétele, egyházi fejlesztések, de a közlekedés, parkolás, a jelenleg 

kihasználatlan elavult állagú közösségi épületek területeken sok még a 

teendő. Itt találhatók a Böszörményi – Fehértói –Tokaji utcák nyomvonalán a 

városképi szempontból jelentős területek, melyek fejlesztése nagymértékben 

meghatározza a város jövőbeli arculatát (pl. Böszörményi út 5. könyvtár 

homlokzata, városháza Tokaji út 4.). A város szerkezetének fontos jellemezői 

a zsákutcák, zúgok. Felszámolásuk csak lassan, ütemezve valósítható meg. 

A helyi szabályozási tervben szerepel a Templom utca bekötése az Akácfa 

és Böszörményi utcákba, ezzel új fejlesztési terület jön létre a 

városközpontban. A középületek, közterek mintegy 90%-ának felújítása 

megtörtént. A városközpont fejlesztését a helyi igényekre kell alapozni, de 

figyelembe kell venni a jelenleg még nagyon alacsony látogatottsági 

adatokkal rendelkező turistaforgalom várható igényeit is. A városközpontban 

nincs közösségi rendezvények céljára is használható városközponti főtér. 

Hajdúdorogon a kertes, családi házas beépítési mód a jellemző, ez alól 

kivételként említhető a városközponti „kisvárosias övezet”, ahol a városias 

beépítési mód engedélyezett a városképhez illeszkedő módon. 

TELEPÜLÉS KÖZPONT ÉS VONZÁSKÖRZETE 

Hajdúdorog központjában található közparkHajdúdorog központjában található közpark
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LAKÓZÓNA ÉS INTÉZMÉNYI TERÜLET 

A lakóterületek és intézményi területek, egységes tömör gyűrűt képeznek a 

település központja körül. A központból kiindulva sugárirányban találhatóak a 

terület központi úthálózata, melyeket helyenként kisebb utcát kötnek össze. 

 A lakógyűrűben jellemzően előkerttel épült oldalhatáron álló épületek 

találhatóak, nagyobb, gazdálkodást is lehetővé tevő telkekkel. A városrésznek a 

lakóövezeti részei kertvárosi jellegűek, családi házas építési mód a meghatározó 

a nagykörútig bezárólag. A körúton kívüli területek falusias jelleget mutatnak,  

a kiskörút és a nagykörút közötti részen a bevezető nagy forgalmú utak mentén, 

kisvárosias beépítési móddal találkozhatunk. Összességében a városrész 

lakóövezeti részeire a vidékies hangulatot árasztó, kertvárosi-falusi 

lakókörnyezet a jellemző. A város demográfiai adatait figyelembe véve a jelenlegi 

hatályos szabályozási tervben kijelölt lakóövezetek bővítése nem szükséges. 
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IPARI TERÜLET 

Böszörményi u., Dohánybeváltó u. közötti önkormányzati területek, az 

ipari parkhoz csatlakozó magánterületek- a vasúti pálya külterület felőli 

oldalán kijelölt GIP terület. A terület a város déli szélén fekszik, magába 

foglalja a működő termelési infrastruktúrát, vasútállomást és a kiszolgáló 

mellékvágány hálózatot is. A következő 5-6 évben nem valószínű, hogy a 

Debrecen Elővárosi Gyorsvasúti projekt megvalósíthatósági szakaszba 

érkezik, ezért a jelenlegi vasúti pályával, mint fontos teherszállítási 

logisztikai tőkevonzó adottsággal számolunk elsősorban. A város jelenleg 

nem rendelkezik ipari parknak minősített fejlesztési területtel. A rendezési 

tervben kijelölt terület több szempontból is megfelel az ipari területtel 

szembeni elvárásoknak: 

 - zöldmezős / és re-kultivált terület; 

 - jelenleg működő ipari-gazdasági környezetet is magába foglal; 

 - autópálya/közúti, vasúti teherszállítási kapcsolattal rendelkezik; 

 - terület bővíthető, nincsenek korlátozó beépítési feltételek;  

- város szélén fekszik, a munkaerő szállítási költség nem terheli a 

beruházót;  

- a városban van szabadmunkaerő, az átlagbér alacsonyabb a megyei 

központokban mért adatoknál. 
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Hajdúdorog központjában található közparkNagyhegyes Hús Kft. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

A város körbeölelő külterületen szétszórva több mezőgazdasági üzemi terület és tanya található. Némely tanya eredeti megjelenésben megtalálható, 

változó műszaki állapotban. Található folyamatosan karbantartott szép porta, valamint helyenként már csak egy-két elhagyatott vályog épület emlékezteti 

az arra járót, hogy egykor ott virágzó tanya állt.  

Helyenként új üzemek és gazdaságok, mezőgazdasági termelő üzemek is találhatóak a várostól néhány kilométerre, melyek jelentős kapacitással 

működnek, valamint meghatározó elemei a városba vezető közútaknak. 

 

 

Gazdaságok, tanyák Hajdúdorog beépítésre nem szánt területén 
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M3 autópálya feletti felüljáróról Hajdúdorog külterülete 
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5 
 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Az egyes számú városrész Hajdúdorog „városias” területeit 

foglalja magába. A területen a rendezési terv szerint 

alkalmazható beépítési módok (településközponti 1.-2. 

emeletes beépítés, központi földszinti-emeletes, kisvárosias 

zártsorú stb.) alátámasztják ezt a megállapítást. Mint ahogy már 

korábbi fejezetekben irtunk róla, itt található a városra jellemző 

városképet meghatározó épületek 90%-a. Ezek közül több 

védett vagy védelemre javasolt épület, homlokzat. A városrész 

területe lényegében régi a történelmi városmagot követi, a 

városrészben fekszenek a település életében központi funkciót 

betöltő közterek és középületek.  

 

TELEPÜLÉS KÖZPONT ÉS VONZÁSKÖRZETE 
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Az utcafronttól egyenlő távolságra lévő 

épületek egységes nyugodt jó ritmusú 

képet adnak.  

Egységes utcakép létrehozása azonos 

mélységű előkertekkel lehetséges. A 

nagyobb mélységű előkertek megtörik az 

utca ritmusát. 

TELEPÍTÉS 
 

A környező épületek 

homlokzatkialakításának ritmusát, 

rendszerét követve egységes, 

harmonikus utcakép alakítható ki.  

Az utcakép felborul, ha a megszüntetésre 

kerül a meglévő homlokzatképzés 

rendszere, vagy új telepítés esetén a 

környezet vizsgálata nélkül kerül 

kialakításra egy épület. 

. 
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MAGASSÁG 
 

Azonos magasságú épületek 

egyenletes utcaképet alkotnak. Az 

újonnan épülő épületeknek a meglévő 

magassághoz kell alkalmazkodniuk az 

egységesség érdekében. 

 

 

 

 

 

Eltérő magasságú épületeknél nem 

egységes utcakép jön létre. Kiugróan 

magas épület megbontja a nyugodt 

településképet. 
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TETŐFORMA/TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

Azonos tetőformák alkalmazásával a 

városkép harmonikus összképet alkot. 

Új beépítés esetén a szomszédos 

épületek tetőformáját és hajlásszögét 

szükséges követni. A tetők hajlásszöge 

jellemzően 35-45 fok közötti, mely 

lehetővé teszi a padlástér 

kihasználását, a csapadékvíz 

levezetését, valamint a napelemek, 

napkollektorok optimális elhelyezését 

is. 

 

 

A szomszédos épületektől eltérő 

hajlásszög és tetőforma kialakítása 

rendezetlen utcaképet eredményez. Az 

eltérő hajlászögű tetősíkok esetén az 

épület kitűnik a kialakult városképből. 
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ANYAGHASZNÁLAT 
 

 

 

A városközpontban azonos árnyalatú 

színek használata javasolt, melyek 

egymás mellett kellemes látványt 

nyújtanak. Javasolt a szomszédos 

épületekhez hasonló szín és árnyalat 

használata, valamint a visszafogott, 

pasztell színek alkalmazása. 

 

 

 

 

A harsány, egymástól eltérő élénk 

színek alkalmazásával zavaró, 

nyugtalanító hatást keltő utcakép jön 

létre, az egymással összhangban lévő 

homlokzati rendszerek esetében is. 
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Böszörményi út , Idősek klubja
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Böszörményi út jellegzetes településképe
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Településközpont jellegzetes arculata Böszörményi úti fasor
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LAKÓZÓNA ÉS INTÉZMÉNYI TERÜLET 

A városrésznek a lakóövezeti részei kertvárosi 

jellegűek, családi házas építési mód a 

meghatározó a nagykörútig bezárólag. A körúton 

kívüli területek falusias jelleget mutatnak. A 

kiskörút és a nagykörút közötti részen a bevezető 

nagy forgalmú utak mentén, kisvárosias beépítési 

móddal találkozhatunk.  

Összességében a városrész lakóövezeti részeire 

a vidékies hangulatot árasztó, kertvárosi-falusi 

lakókörnyezet a jellemző. A város demográfiai 

adatait figyelembe véve a jelenlegi hatályos 

szabályozási tervben kijelölt lakóövezetek 

bővítése nem szükséges.   
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Lakózóna utcaképek



 
 

|53 

  

Lakózóna jellegzetes utcaképe
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Lakózóna jellegzetes utcaképe
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16. GÖRÖG KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉPÜLETEGYÜTTESE 
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Belső iskola udvar
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GÖRÖG KATOLIKUS GIMNÁZIUM  

BELSŐ KÉPEK 

 

 

Iskolai kápolnaA gimnázium aulája
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TELEPÍTÉS 
 

A városközpontot gyűrűként körbevevő 

lakózónában, különböző építészeti 

megoldások találhatóak. Jellegzetesen önálló 

családi házak találhatóak a lakózónában, 

oldalhatáron álló beépítéssel.  

Új lakóépület telepítésénél a meglévő utcakép 

megőrzése érdekében, a szomszédos 

épületeket beépítési vonalának követése 

szükséges. A beépítési vonal követésével a 

telek hátsó részében egy nyugodt, védett kert 

rész alakul ki. 

 

A beépítési vonaltól való eltérés, zavaros, az 

utca ritmusát megtöri. Amennyiben az 

előkertek mérete nem egységes, rendezetlen 

utcakép alakul ki, az lakóépületek egymásra 

benapozás szempontjából kedvezőtlen 

árnyékot vethetnek, valamint egyéb hatrányai 

is vannak. A falusias jellegből adódóan 

haszonállattarttás is jellemző a területre,  

a nagyobb mélységű előkerttel épült 

lakóépületek esetén, a lakóépület az állattartó 

zónába kerülhet. 
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TETŐFORMA/HAJLÁSSZÖG/MAGASSÁG 

 

Az lakózóna egységes megjelenése 

érdekében a területen/utcában jellemző 

tetőforma és hajlásszög használata elvárt. 

Azonos magasságú és formájú tetőidomok 

keretként fogják össze az utcaképet, mely egy 

nyugodt lakókörnyezet kialakítását teszi 

lehetővé. 

 

 

Jellegzetes sátortetős vagy nyeregtetős 

környezetben idegen elemként jelenik meg 

egy lapostetős épület. Ugyancsak 

visszatetszést kelt a letisztult egységes 

utcaképbe egy összetett, 

alacsonyhajlásszögű /mediterrán/ tető 

kialakítása, mely diszharmóniát kelt a 

kialakult városképbe. Az összetett bonyulult 

tetőforma sok hibaforrást is jelent, nehezen 

karbantartható, kihasználatlan padlástér 

alakul ki. 
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ANYAGHASZNÁLAT 
 

A vidéki hangulatot árasztó városias 

lakózónában, a visszafogott, szolíd színek és 

anyagok használata javasolt. A különböző 

tetőfedő anyagok használatánál törekedni 

kell az környezetben lévő anyagokhoz való 

illeszkedésre, valamint a homlokzat 

anyagával és színével való összhangra.  

 

 

 

Nem javasolt az erős színű tetőfedés, 

valamint élénk színű homlokzat párosítása. 

Zavaró, figyelemfelkeltő színek használata, 

mely nem illeszkedik a környező házak 

színéhez, nem megengedett. A nyílászárók 

köré markásan eltérő díszítés alkalmazása 

nem javasolt. 
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KERÍTÉSEK 
 

Hajdúdorog területén előnybe 

részesítendők az áttört kerítések, 

melyek pédául lehetnek oszlopos 

kerítések 1/3-as lábazat 2/3-ad áttört 

résszel, vagy teljesen áttört drótfonatos 

kerítés. A tömör megjelenésű kerítések 

esetén sövénykerítés, növénnyel 

felfuttatott kerítés kialakítása javasolt. 

 

 

 

Nem javasolt az áttört kerítést 

nádszövettel vagy más takarással 

történő borítása. Továbbá teljesen 

tömör elemekből álló kerítés kialakítása 

nem megengedett, az utca képben 

diszharmóniát okoz. 
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ZÖLDFELÜLETEK 
 

A lakott területek beépítettsége, az épülettel elfoglalt területek sűrűsége 

a város magjából a külterület felé haladva egyre kisebb, ennek 

következtében összefüggő zöldfelületek kijelölése nem megoldható. 

Ezen gyűrűn belül elsősorban a meglévő közterek, a kiterjedt 

zöldfelülettel rendelkező korlátozott közhasználatú, zöldfelületű 

intézmények parkjainak, az utcákat kísérő zöldsávoknak a fejlesztése, a 

növényanyag lehetőség szerinti bővítése, a település arculatát,  

az utcaképet negatívan befolyásoló, rontó elemek felszámolása javasolt. 

Az utcákat kísérő zöldsávok állapota vegyes képet mutat. A település 

morfológiájából adódóan jellemzően szűk, kanyargós utcák fás 

növényállománnyal történő ellátása, egységes utcafásítás kialakítása 

nehezen megoldható. Mindezt tovább nehezíti a település közterületeit 

behálózó, az utcákat követő légvezetékek, közműoszlopok rendszere is. 

A szűk utcák esetében mindenképpen a termőhelyi adottságoknak 

megfelelő, várostűrő, lassan növő, szabályos, gömb koronát nevelő 

díszfák alkalmazását javasoljuk (az egységes utcakép érdekében 

fajtájukban, megjelenésükben teljesen azonos, akár klón növényanyag 

felhasználásával). A meglévő fasorok egyedeinek utólagos pótlását 

kizárólag fajtaazonos növényekkel javasoljuk.   

A közterületen való zöldterületek kialakításnál a telepítési útmutató ad 

iránymutatást. 
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ZÖLDFELÜLETEK – TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
Gépkocsibehajtó 

kialakítása: Burkolt felület 

maximálisan a kapu vagy 

garázsajtó szélessége 

mindkét oldalon 0,75 m-el 

növelve. 

 

A szomszédos telek elé 

nem lóghat be. 

 

 

 

Maximális autóbehajtó 

szélessége egy kapu 

esetén 4 méter. 

 

 

Két autóbehajtó 

szélessége maximálisan 

6 méter. 

 

 

 

Minden teleknek legfeljebb két 

autóbehajtója lehet, mely a 

szomszédos telek elé nem lóghat 

be. 

 

Gépkocsi, és gyalogos behajtó 

létesítéséhez figyelembe kell venni 

az utcai fasor fáit, azok közeiben 

lehet kialakítani. 

 

 

 

Ingatlanonként a gépkocsi 

behajtótól függetlenül, egy 

gyalogos bejáró létesíthető 1,20 m 

szélességgel, amelyeket szintén az 

utcai fasor zavarása nélkül lehet 

megoldani. 
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ZÖLDFELÜLETEK – TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Előkertbe fát ültetni 

csak a meglévő fasor 

és műtárgyak 

figyelembevételével 

lehet. 

 

 

Igazodni kell a sorhoz. 

 

 

 

 

Előkeretbe történő 

ültetéskor figyelembe 

kell venni az utcában 

lévő fasort, annak 

bármilyen zavarását el 

kell kerülni. 

 

 

 

Előkertbe történő ültetéskor 

figyelembe kell venni a 

rendelkezésre álló életteret, 

közműérintettséget és ennek 

megfelelően kell választani, 

növekedési méretet, habitus és 

gyökérnevelés tekintetében. 

Utcai fasor telepítésénél 

figyelembe kell venni a 

rendelkezésre álló teret. 

Nagyméretű, terebélyes lombú 

fákat, csak széles utcákba 

javasolt telepíteni. Ha a 

rendelkezésre álló tér szűkül, 

vagy kisebb termetű fafajokat 

kell alkalmazni, vagy ha 

zöldsáv helyzete lehetővé teszi 

az épületekről megfelelő 

távolságba nagyra növő fasort 

is lehet egy sorba ültetni. 

Kimondottan szűk utca esetén 

karcsú, oszlopos habitusú fák 

telepítése javasolt. 

 

 

 



 
 

|65 

  
ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az építmények telepítésénél 

a szomszédos épületek 

beépítési vonalát szükséges 

követni. A melléképületek 

telepítésénél szintén 

figyelembe kell venni a 

szomszédos ingatlanok 

melléképületének zónáját 

annak érdekében, hogy a 

lakórész zónája, valamint a 

garázs/melléképületek 

zónája ne ütközzenek 

egymással. 
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ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

A tetőidomok és 

hajlásszögek esetében a 

környező házaktól eltérő 

tetőforma használata nem 

javasolt.  

 

Új építmény telepítésénél, a 

környező építmények 

telepítését figyelembe kell 

venni, a teljesen eltérő 

telepítés nem megengedett. 
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 

INTÉZMÉNYEK 

 

6 

17. Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola bővítése

Tanítóképző és Líceum épülete Régi polgári ház a Nánási úton Bölcsőde épülete a Böszörményi úton
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LAKÓÉPÜLETEK KÜLÖNBÖZŐ KOROKBÓL 

 

Műemlékvédelem alatt álló lakóház a 19. századból Az 1950-1980 között jellemző családi ház típusa

Régi tornácos ház a 20. századból Napjainkban kedvelt családi ház típus
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LAKÓÉPÜLETEK  

 

Családi házak Hajdúdorogon
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A településközpont látképe a lakóövezetből Családi ház Hajdúdorogon

Családi házak Hajdúdorogon
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK - ABLAKOK  

 

Különböző korokban beépített nyílászárók 
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK - KERÍTÉSEK 

 

Az egykori erődfal, valamint a Liceum kerítése
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A műemléki védelem alatt álló erődfal 

nagy hatást gyakorolt Hajdúdorog 

építészetére. A tégla kedvelt 

építőanyag a városban, több 

középületen, lakóházon, kerítéseken 

megfigyelhető a tégla használata, mely 

Hajdúdorog számára az épített 

örökség fontosságának, ápolásának 

bizonyítéka, a város és lakosság 

részéről is. 

 

 

 

 

 

A Liceum téglakerítésén található alkotások
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A tégla megjelenítése a város közterületein, középületein
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Különböző megjelenésű kerítések a városban
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Az erődfal hatásai a város építményeire
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA – SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

KÖZTERÜLETEK, JÁTSZÓTÉR, VIRÁGLÁDÁK, PADOK 
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Településközpont közparkjai, zöldterületei 

Hajdúdorog, zöldterületei 
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Hajdúdorog, zöldterületei 
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Hajdúdorog, játszóterei 

Virágládák és jellegzetes padok 
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A település központjában található park
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  KÖZTÉRI SZOBROK ÉS EMLÉKMŰVEK 

 

18. Görög Demeter mellszobra 19. Jákob küzdelme az angyallal szobor 20. Görög katolikus templom udvarán található 
emlékoszlop
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21. Bocskai István lovasszobra 22. A római zarándoklat emlékműve
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Hajdúdorog térképe

23. Szabadságharc emlékműve
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