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HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete 

Hajdúdorog Város településképének védelméről 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény (12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ban biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró  

- az állami főépítész hatáskörében eljáró Hajdú-BiharMegyei Kormányhivatal; 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS - BEVEZETŐ-RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
1. § 

(1) A Város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő 
védelme és alakítása: 

a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) 
meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával; 

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával; 
c) településképi követelmények meghatározásával; 
d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával. 

 
A helyi védelem célja 

2.§ 
(1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, 

a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség 
kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, 
ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 
megsemmisítése. 

 
A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja 

3.§ 
(1) A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a 

településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, 
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értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező 
alakítása: 

a) az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményfajtákra is, 
b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség 

megszüntetésére, 
c) a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, 

alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan. 
 

A rendelet területi hatálya és alkalmazása 
4.§ 

(1) E rendelet területi hatálya Hajdúdorog város teljes közigazgatási területére terjed ki. 
(2) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott 

településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni. 
(3) A beépítésre nem szánt területeket a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó 

szabályozási terv tartalmazza, ezen belül a településkép szempontjából meghatározó, 
természeti, táji védelemmel érintett területeket 15. § (3) szerint e terven kell 
beazonosítani. 

 
Értelmező rendelkezések 

5.§ 
E rendelet alkalmazásában: 
(1) Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága      

50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott. 
(2) Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, 

együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve 
felirat, mely nem minősül reklámnak. 

(3) Címtábla: e rendelet szempontjából reklámnak nem minősülő, az intézmény vagy 
vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 

(4) Egyedi mobil tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő 
olyan nem rögzített, egyedi méretű és akár változó feliratú tájékoztató, hirdető 
berendezés, mely a kereskedelmi- szolgáltató-vendéglátó tevékenység szolgáltatásairól 
– pl. étlapjáról stb. – ad tájékoztatást. 

(5) Egyedi tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő olyan – 
rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető berendezés, mely gazdasági-, 
kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, 
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitva tartásáról, megközelítéséről, 
ill. a település szolgáltató épületeiről, utcáiról ad információt; 

(6) Épület főgerince: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus 
legmagasabb és leghosszabb gerince.  

(7) Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi 
állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként 
határozott meg. 

(8) Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai 
megalapozására szolgáló, esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot tartalmazó 
munkarész. 

(9) Földszínek: (más néven terra színek) tört, sötét, meleg színek, melyek színtartománya 
a vörös-narancs- sárga-zöldessárga. 

(10) Helyi védett érték: helyi egyedi védett épület, műtárgy (építmény) és területi védelem 
összessége. 

(11) Információs vagy más célú berendezés (utcabútor kategóriába tartozó): egyedi 
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tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató tábla, önkormányzati információs tábla, 
totemoszlop, oszlop tartószerkezetű tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő 
ponyva, transzparens vagy molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő 
információs célt és közérdeket szolgálnak, lakótelek kerítése. 

(12) Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű információs és más 
célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, 
rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget 
biztosít lakossági apróhirdetések, kisméretű hirdetések elhelyezésére. 

(13) Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín 
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. 

(14) Részben áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges 
átláthatósága 50 és 90 % között korlátozott. 

(15) Rikító szín: nagyon élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek, melyeknek nagy a 
színtelítettsége. 

(16) Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-
nál nagyobb mértékben korlátozott. 

(17) Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet 
magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó 
berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(18) Vállalkozást népszerűsítő felirat: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó 
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(19) Transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil 
jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó. 

(20) Cégér: Valamely mesterség vagy tevékenység jelvényeként használt, rendszerint üzlet, 
műhely, illetve vendéglátó létesítmény bejáratához kifüggesztett tárgy vagy címszerű 
ábra, mely nem minősül reklámnak. Cégérnek minősül az a – nem az épület falsíkjára, 
valamint a kerítésre, kerítés-kapura kihelyezett – tábla is, mely csak a cégtáblán szereplő 
információkat tartalmazza. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető-berendezés, amely 
nem közvetlenül a kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó létesítmény jellegével, 
hanem az ott árusított vagy felhasznált termékkel kapcsolatos; 

(21) mozgatható hirdető berendezés: információs vagy más célú berendezésnek minősülő, 
olyan nem rögzített, egyedi méretű és akár változó feliratú tájékoztató, hirdető 
berendezés, mely a kereskedelmi-szolgáltató-vendéglátó tevékenység szolgáltatásairól 
ad tájékoztatást. 

(22) közterület:  
a) közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, 
amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,  
b) az egyéb földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére 
átadott része, valamint  
c) az ingatlan-nyilvántartási megnevezéstől függetlenül minden más önkormányzati 
tulajdonú (résztulajdonú) beépítetlen földrészlet, illetve az önkormányzati tulajdonú 
(résztulajdonú) ingatlanok beépítetlen része. E tekintetben nem minősül beépítésnek az 
ingatlanon lévő kerítés. 
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II. fejezet 
 

A HELYI VÉDELEM 
 

A helyi védelem feladata 
6.§ 

(1)  A helyi védelem feladata a helyi védelmet igénylő építészeti örökség: 
a) meghatározása, dokumentálása, 
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása, 
c) megőrzése, megőriztetése, 

(2)  A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás 
csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése. 

 
Helyi védelem általános szabályai 

7.§ 
(1) Helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület 

rendelettel dönt. 
(2) A helyi védelem alá helyezés alapjául az értékvizsgálat szolgál. 
(3) Értékvizsgálat alapján bármely természetes vagy jogi személyírásban kezdeményezheti 

a védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését. 
(4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell. 

a) egyedi építmények és természeti értékek esetén: 
aa) a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körül határolását 
ab) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész) 
ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók) 
ad) a kezdeményezés indoklását 

b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén: 
ba) az együttes megnevezését, 
bb) körül határolását, 
bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, 
bd) a kezdeményezés indoklását. 

 
A védett érték nyilvántartása 

8. § 
(1) A helyi védettségről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvános, abba bárki betekinthet. 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését, 
b) a védelem szakszerű, rövid indoklását, 
c) fotódokumentációt, 
d) a védettségi kategóriát (egyedi építészeti, területi, táji), 
e) a helyrajzi számot. 

(3) Egyedi védettség esetén a (2) bekezdésben felsoroltakon túl tartalmaznia kell: 
a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), 
b) helyszínrajzot, 
c) a védett érték rendeltetését és használatának módját. 

(4) Területi védelem esetén (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő 
helyszínrajzot. 
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A védett érték megjelölése 
9. § 

(1) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt egységes táblával lehet megjelölni. A 
tábla szövege: Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi védetté 
nyilvánította” „évszám”. 

(2) Védett növényzet esetén az (1) bekezdés szerinti táblán a növény magyar és latin nevét 
is fel kell tüntetni. 

(3) A tábla elhelyezéséről – esetleges pótlásáról – a Hajdúdorogi Önkormányzati 
Képviselő-testület GAMESZ gondoskodik. 

 
Testületi döntéssel összefüggő feladatok: 

10.§ 
(1) A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés-előkészítés a megbízott 

települési főépítész feladata. 
(2) A szükséges értékvizsgálat előkészítéséről és elkészíttetéséről a képviselő-testület 

gondoskodik. 
(3) A helyi védelem alá helyezés kezdeményezéshez kapcsolódó előkészítéshez be kell 

szerezni az érintett ingatlan-tulajdonosok együttes álláspontját. 
(4) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell: 
a) az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban 

kézbesíteni kell. 
b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré 

tétellel, a hivatalos hirdetőtáblán történő elhelyezéssel. 
c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik. 
d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az értesítésüket 

a közhírré tétellel, azaz a hivatalos hirdetőtáblán elhelyezéssel megtörténtnek kell 
tekinteni. 

(5) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően a helyben 
szokásos módon 15 napra közhírré kell tenni, azaz a hivatalos hirdetőtáblán kell 
elhelyezni. 

(6) A közhírré tétel, azaz a hivatalos hirdetőtáblán történő elhelyezés időtartama alatt a 
helyi védetté nyilvánítás javaslatát és a kapcsolódó értékvizsgálat megtekinthetőségét a 
polgármesteri hivatalban biztosítani kell. 

 
11. § 

(1) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. 
A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az 
egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe (épületeibe) történő beépítése, 
vagy annak megőrzése előírható. 

(2) Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a növényzet 
kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet- vagy balesetveszélyes helyzet 
megszüntetése érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását 
szakvéleménnyel (erdészeti) kell igazolni. A védett növényzet esetleges pótlásáról a 
jegyző által meghatározottak szerint kell intézkedni. 

 
12.§ 

(1) A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyeztetni. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik. 
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(3) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti. 
 

 
Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek  

13.§ 
(1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége. 
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a 

rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. 
(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 

megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a 
rendetetés szerinti használatra, továbbá az építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására kötelezheti. 

 
A helyi területi és egyedi védelem meghatározása 

14.§ 
(1)   A helyi védettségű területeket az 2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) A helyi területi településszerkezeti, településképi védelem a kiskörutak által határolt 

városközpont beépítési, telepítési módját, az utcakép egységét védi. 
(3) A területi védelem helyrajzi számosan is beazonosítható helyét a helyi építési szabályzat 

mellékletét képező szabályozási tervlap tartalmazza. 
 

III. fejezet 
 

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
ÉS TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 
A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 

15.§ 
(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a 

településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a belterületre 
vonatkozóan e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

(2) Településkép szempontjából meghatározó területek 
a) településközpont településrész, azt határoló külső teleksorral kibővítve a városba vezető 

négy főút által határolt kétoldali teleksorokkal, a Strandfürdő és a középiskola 
területeivel 

b) helyi védett érték területe, 
c) régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe, 
d) NATURA 2000 terület, tájvédelmi körzet területe, országos jelentőségű 

természetvédelmi terület, „ex lege” védett–természeti emlék területek, az országos 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe, 

e) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték, 
f) a műemlék területe, a műemléki környezet területe. 

 
(3)  

a) A településkép szempontjából meghatározó, természeti és régészeti védelemmel érintett 
15. § (2) bekezdés c)-f) pontok szerinti területek településképi, településkarakteri 
szempontból a beépítésre nem szánt településrész részét képezik. 

b) Területi lehatárolásukat a 4. § (3) figyelembe vételével, továbbá az országos 
jogszabályok alapján kell megállapítani. 
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Teljes közigazgatási területen az építmények anyaghasználatára vonatkozó 
általános építészeti követelmények 

16.§ 
(1) Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőszerkezete nem 

fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullámlemez és trapézlemez, 
valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával. 

(2) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek nem, helyette a földszínek alkalmazhatók. 
(3) A homlokzatok színezésére a pasztell árnyalatú földszíneken túl további színek nem 

alkalmazhatók. 
 

Belterületen a beépítésre szánt területén a településképi szempontból meghatározó 
területekre vonatkozó területi követelmények 

17. § 
(1) A beépítés telepítési módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz 

igazítottan a helyi építési szabályzat határozza meg. Ettől eltérő, alkalmazandó telepítési 
mód nem kerül meghatározásra. 

(2) A jellemző szintszámot, a környezeti adottságokhoz igazítottan, - a helyi építési 
szabályzat keretein belül kell megállapítani. 

(3) Kerti építmények, műtárgyak elhelyezését a környezeti adottságokhoz igazítottan – a 
helyi építési szabályzat keretein belül – kell meghatározni. 

(4) A kerítés kialakítására vonatkozó előírások: 
a.) tömör kerítés esetén lábazat, továbbá fakerítés betét beépítése szükséges a kerítés 

hosszának legalább a felén vagy 
b.) a kerítés kapu és gépkocsi bejárati kapu részben áttört vagy áttört kialakítású kivitelben 

kell készülnie. 
(5) A szabályzat közterületi alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg. 

 
A beépítésre nem szánt, településkép szempontjából meghatározó természet - és 

régészeti védelemmel érintett területekbe ékelődő 
állattartó-, üzemi-, mezőgazdasági üzemi, különleges, valamint tanya funkciójú épületek 

tájba illesztési szabályai 
18. § 

(1) Az épületek, építmények szabadon állóan, magastetővel, tájba illeszthető módon, 
telepszerű beépítéssel az alkalmazott üzemelés technológia és használat szerint 
csoportosítva helyezendők el. 

(2) Az egyes épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és esetben 
lehetségesek. 

(3)    Kerítés csak beton lábazat nélkül, áttört kivitelben építhető. 
(4)    A telepet lombhullató növényzettel kell körbevenni. 
 

 
19. § 

(1) Az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket hosszúkásan 
legalább 1:2 arányban nyújtott, tömeggel, magas tetős kialakítással kell kialakítani. 
Ettől eltérni csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges. 

(2) Az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az elsődleges, 
ezen belül a nagy fesztávú ipari csarnokszerkezet, a félnyereg tetős és lapos tetős 
kialakítású egyedi szerkezet is építhető. 

(3) Szociális és iroda épületeken a hagyományos építőanyagok - különösen: tégla 
agyagcserép natúr fa – kizárólagos alkalmazása nem kötelező és síkban eltolt 
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tömegkialakítással is építhetők. A túlságosan tördelt és manzárd tető kialakítás nem 
lehetséges. 

(4) A szélvédelem és a táji látványvédelem biztosítása érdekében intenzív fásítás szükséges. 
 

20.§ 
(1) Az épületek homlokzata világos, pasztellszínezésűek lehetnek.  
(2) Az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő felülettel. 

Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható cserépszínben. 
(3) Kerítés csak beton lábazat nélkül építhető. 

 
 

A belterületi településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi 
építészeti követelmények 

21. § 
(1) Rikító színű fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható. 
(2) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet 

kialakult állapotához igazodjon.  
(3) Az építéssel érintett telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés 

biztosításához igazodjon a környezetében lévő: 
a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz, 
b) kialakult párkánymagasságokhoz, 
c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz, 
d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz. 

(4) A környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját. 
Ebből következően: 

a) az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások 
arányrendszere, teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek és 
tagozatok, továbbá színezés veendő figyelembe, 

b) a tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye, 
anyaghasználata, annak színhasználata a környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár 
lépcsőzetes magasságok alkalmazásával is, 

c) az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat, homlokzati felületi megjelenés 
tekintetében az épülethez legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez. 
 

22. § 
(1) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő 

zöldfelület kialakítását: 
a) az épület környezetében kialakult előkerttől nem eltérő telepítésével,  
b) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos, nem allergén fásszárú növények 

telepítésével. 
(2) A zöldfelület kialakítása során  

a) nem ültethető: nem őshonos, allergén növényzet. A tájidegen növények listáját az 1. sz. 
függelék tartalmazza.  

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos 
telek használatát korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon, 

c) amennyiben közcélú épület elhelyezés történik, úgy az épület – a helyi építési 
szabályzat keretein belül - mélyebb előkerttel is telepíthető, ha az így kialakított 
megnövekedett előkertet közkertként alakítják ki és azt megnyitják közhasználatra. Ettől 
eltérően nem lehet mélyebb az előkert. 
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23. § 

(1) Épületen, építményen, előkertbe az energiafogyasztást mérő berendezések takarás 
nélkül nem helyezhetők el. 

(2) Épületek közterületre néző homlokzatán újonnan parapet konvektor, vagy 
klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető el. 

(3) A bejárati elő lépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit), 
közterületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy  

a) az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak 
használatához. 

b) a rámpa az utcaképben - előkert nélküli épület elhelyezés esetén - részben takarást 
biztosító építészeti kialakítás nélkül jelenjen meg. 

(4) Magastetős épületen utcaképben megjelenő síktáblás napelem, napkollektor a ferde 
tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el. Lapostetős épületen utcaképben 
megjelenő síktáblás napelem, napkollektor takarás nélkül nem helyezhető el. 
 

Nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó  
kiegészítő településképi követelmények 

24.§ 
(1) Nyilvántartott műemléki értékkel érintett ingatlanon elhelyezhető új épületek kialakítása 

igazodjon a védett épület, épületegyüttes eredeti struktúrájában betöltött pozíciójához. 
Biztosítani kell a védett épület látványának megőrzését. A szerkezeti homlokzatképzési, 
tömegképzési arányok, hangsúlyok nem tolódhatnak el a védett épülettől az új épület 
irányába. 

(2) Nyilvántartott műemléki érték esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi 
megjelenésének biztosítása érdekében a hagyományos, örökséget képviselő műszaki 
megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell. 

 
A helyi területi védelemhez kapcsolódó egyedi építészeti követelmények 

25. §. 
(1) A tetőfedés anyaga égetett agyag vagy cserép lehet. A cserép színe natúr, vörös vagy 

barna földszínek lehetnek. 
A tetőfelület 20%-án fémlemez és egyéb anyagú fedés is alkalmazható. 

(2) Az épületeket 38-450-os tetőhajlásszögű tetőként kell kialakítani.  
(3) Az utca vonalon legalább 50%-ban korlátozottan átlátható kerítés építhető. A tégla vagy 

téglaburkolatú pillérek és lábazat közti kerítésmező kovácsoltvas vagy faanyagú lehet. 
Színezése vörös, barna vagy szürke árnyalatú lehet. E követelményt nem kell 
alkalmazni a közösségi használatú épületek telkeinél, ahol nem kötelező a kerítés 
építése, ill. az lehet áttört kialakítású is. 

(4) Homlokzatvakolat színezésére fehér, sárga, és vörös színárnyalatok alkalmazhatók. E 
mellett vörös és sárga árnyalatú téglaburkolat is készíthető a homlokzat egyes, vagy 
teljes felületén. 

(5) A település jellegzetes szerkezete, telekosztása, utcavonal vezetése megőrzendő, új telek 
kialakítás vagy telek átalakítás során a védett településszerkezet megtartandó.  

(6) Új építményeket jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet 
egységes megjelenítő módon kell építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, 
átalakítani. 

(7) A településre jellemző hagyományos kerítés – és kapuformák, építményfajták, valamint 
növényzet megtartandók. 
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(8) Közterületek burkolatát, utcabútorokat a hirdető berendezéseket az utcakép 
jellegzetességének megtartásával kell elhelyezni. 
 

A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó  
általános építészeti követelmények 

26. § 
(1) A helyi védett értékek körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos 

védelemre kerül, azt az értéket jelen rendelet 2. mellékletéből törölni kell. 
(3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi 

megjelenésének biztosítása érdekében a hagyományos örökséget képviselő műszaki 
megoldások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület felújítás és a 
külső térhasználat (udvar) esetén is. 

 
Helyi védett épületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

27. §. 
(1)  A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg kell 

őrizni az épület: 
a) tömegformáját, tömegarányait, 
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit, 
c) homlokzati tagozatait, 
d) homlokzati díszítőelemeit, 
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit, 
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát. 

(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok, különösen rács, vasalat, világítótest, korlát, 
kerítés, helyettesíthetők. 

(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy 
ha fellelhető az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a rikító színeket és 
a túlzott kontrasztokat. 

(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett 
épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival 
összhangban kell lennie. 

(5)  A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének 
beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett. 

(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti 
berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével 
összefüggően helyezhető el. 

 
 

Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 
28. § 

 
(1) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos 

építmények (antennatartó átjátszó torony) nem helyezhetők el, akkor sem, ha az a 
település teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges. 

(2) Külterületen elhelyezett antennatartó szerkezet (torony) és a lakóterület között legalább 
150 méter távolságnak kell lennie. 

(3) a.) A felszíni energiaellátás, hírközlés új légvezetékeinek elhelyezésére a településképi 
szempontjából meghatározó terület kivételével a település teljes igazgatási területe 
alkalmas. 
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b.) A felszíni energiaellátás, hírközlés új légvezetékeinek elhelyezésére a településképi 
szempontjából meghatározó terület nem alkalmas. 

(4) Ahol vezetékes hálózat megengedett, ott új vezeték földkábelben vagy meglévő 
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor nem építhető. 

(5) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges 
közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomás-
szabályozó különösen) takartan, közterületi látványában kedvező megjelenéssel 
helyezendő el. 

(6)    Természetvédelemmel érintett területeken 
a)  amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani. 
b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el. 

 
IV. fejezet 

 
A REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI 

KÖVETELMÉNYEK 
 

Reklám közzétételére és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére irányadó területi besorolás szabályai  

29. § 
(1) Reklámhordozó és reklám - jelen rendeletben foglaltak kivételével- az országos érvényű 

jogszabályok szerint helyezhetők el. 
a.) Közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanok esetén reklám közzététele és 

reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése 
aa.) a beépítésre szánt területen belül a vegyes és lakóterületeken kizárólag utcabútor 

igénybevétel esetén lehetséges, 
ab.) a beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 
 

b.) Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó 
berendezések elhelyezése 

ba.) beépítésre szánt területen belül a buszpályaudvar és a vasútállomás területét 
kivéve nem megengedett. 

bb.) beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 
 

c.) A területi besorolások alatt a 104/2017. (IV.28.) Korm. r. 2. § (4)-(5) bekezdéseiben 
foglaltakat kell érteni. 

 
 

Településkép szempontból meghatározó és egyéb besorolású területek 
30. § 

(1) Megengedő rendelkezések: 
a.) Reklámhordozók elhelyezhetők kisvárosias lakóterületen az ingatlanok kerítésén - 

tulajdonos hozzájárulásával - a kerítés magasságáig, a kerítéshez rögzítve úgy, hogy a 
telekre való ki- és beközlekedést ne akadályozza, ill. ne takarja, elhelyezhetők továbbá 
közterületen, településközponti vegyes, központi vegyes területen, önálló 
tartószerkezettel („lábonálló”) biztonságosan rögzítve úgy, hogy az ne akadályozza a 
közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát és ne 
sértse a szomszédok jogait. 

b.) Mozgatható (a talajhoz, burkolathoz nem rögzített) hirdető berendezés a közterületen 
csak kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, nyitvatartási idő alatt és az adott 
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tevékenység hirdetésére és alkalmi rendezvények esetén úgy, hogy az ne akadályozza a 
közlekedést és a közterület tisztaságát, rendjét.  

c.) Épületek homlokzatán elhelyezett cégéreket és címtáblákat és cégtáblát úgy kell 
kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett 
tagolásához, a nyílászáró szerkezetek kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy 
együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, 
építészeti hangsúlyaival. Az utólagos elhelyezésnél biztosítani kell, hogy a berendezés 
építészeti tagozatot ne takarjon el. A hirdetőfelület ne haladja meg az adott homlokzati 
felület 15%-át. 

 Cég és címtábla üzletenként 1 db (sarki üzletnél mindkét utca felől 1-1 db) vagy cégér 
üzletenként 1 db (sarki üzletnél mindkét utca felől 1-1 db) helyezhető el a felsoroltak 
közül. 

d.) Közterületen reklámeszközt elhelyezni településképi bejelentési eljárás lefolytatásával 
lehet. 

 Közhasználati zöldterületen a kezelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges országos 
közút részét képező zöldterületen az illetékes közlekedési hatósággal létrejött szerződés 
alapján. 

e.) Vendéglátó egységnél egy darab megállító reklámeszköz helyezhető el. 
f.) Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón) 

is lehetséges. 
g.) Építési reklámháló az építés időtartamára alkalmazható. Ennek során az építési 

naplóban kell igazolni az építés-felújítás megkezdését. 
 

(2) Tiltó rendelkezések: 
a) Nem helyezhető el reklámeszköz: 

- Az úttestre, járdára festett módon 
- Emlékművön 
- Közterületi parkban 
- Védett épületen, természeti területen (a helyi védettséget is beleértve) 
- Szökőkúton, virágágyásban 
- Közterületen álló fán a növénynek sérülést okozva 
- Telefonfülkén. 

b) Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon reklám 
célú felület nem helyezhető el. 

 
(3) Reklámhordozók méretére vonatkozó szabályok: 

a) A reklámeszközök méretére vonatkozóan a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. 
(IV.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.  

b) Üzlethelyiségenként legfeljebb két egyedi tájékoztató mobil tábla helyezhető el a 
közterületen, legfeljebb 75/150 cm méretű kialakítással, a gyalogosforgalmat nem 
akadályozó módon. 

c) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0m, vastagsága 15 cm lehet. 
 

(4) Önkormányzati információs tábla és egyedi mobil tájékoztató tábla, oszlop 
tartószerkezetű tábla, továbbá egyedi tájékoztató tábla és transzparens közterületen a 
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el. 

(5) Totemoszlop csak üzemanyag töltő állomáson és 300 m2-nél nagyobb ipari-, 
kereskedelmi- és szolgáltató egységek esetén lehet elhelyezni. Reklám pylon 
elhelyezésére nincs korlát. 
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(6) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében egy évben 
összesen 12 naptári hét időtartamára köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes 
területen nem csak utcabútor igénybevételével lehetséges, míg a különleges- és egyéb 
területen utcabútor igénybevételével lehetséges. 
 
 

Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 
31. § 

(1) Reklámvilágítással, magán- és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, 
vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által a közlekedés biztonságát, az emberi 
egészséget veszélyeztetni, az ingatlan biztonságos használatát korlátozni nem szabad. 
Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat 
helyezhető el. 

(2) Kültéri világító berendezések úgy alakítandók ki, hogy azok a fényt a talaj felé 
sugározzák. Egyéb ferde megvilágítású berendezés csak élet- és vagyonbiztonsági okból 
alakítható ki. 

(3) Talajszintbe épített fényverő berendezés csak akkor építhető, ha annak fénye a 
megvilágított építményen teljes mértékben elnyelődik. 

 
 

V. fejezet 
 

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 
 

Rendelkezés településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról 
32.§ 

(1) A településképi követelményekről a főépítész– alkalmazása hiányában a polgármester – 
az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, írásban benyújtott 
kérelemre, szakmai konzultációt biztosít. 

(2) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező: 
a) településkép szempontjából meghatározó területen 

aa) új épület építése, 
ab) meglévő épület átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése, 
ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, 
ad) utcai kerítés építése, 
ae) új cégér, információs és más célú berendezés elhelyezése eseteiben. 

 
(3) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a Város Polgármestere részére címezve kell 

benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét, és címét, 
telefonos elérhetőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek 
helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől 
függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását. 

(4) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – 
javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. 

(5) Konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat az építés során be kell tartani. 
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Településképi bejelentési eljárás 
33.§ 

(1)   A Város Polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le – a nyilvántartott 
műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő 
bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a 
településkép fokozottabb védelme érdekében a Város közigazgatási területén levő 
közterületen,és köztulajdonban álló ingatlanokon valamint közterületnek nem minősülő 
magánterületen közterületről látható esetekben reklám közzétételére, reklámhordozók, 
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséhez.  

 
34.§ 

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Város Polgármesteréhez benyújtott 
bejelentésre indul, a bejelentési kérelem nyomtatvány jelen rendelet 3. számú 
melléklete. A bejelentéshez papír alapú vagy a dokumentációt tartalmazó digitális 
adathordozót kell mellékelni.  
A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a 
bejelentés tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) meglévő állapotról fényképfelvételt 
b) műszaki leírást 
c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját, 
d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját, 
e) elrendezési rajzot, 
f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyibe indokolt - színtervet, környezetbe illesztett 

látványtervet. 
(2) A dokumentáció tartalmát a Város Polgármestere ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott 

dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi 
követelményeknek, a Város Polgármestere a tervezett tevékenységet megtiltja. 

(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a Város Polgármestere feltétellel 
vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a 
követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe. 

(4) A Város Polgármestere a döntését a kérelem benyújtását követő 15 napon belül hatósági 
határozatban hozza meg. 

(5) A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 év, 
egyéb esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 
éven belül kell megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell 
jelenteni. 

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység 
közterület- használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás 
kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő 
határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet 
sor. 
 

35.§ 
(1) A településképi bejelentési kötelezettség és a bejelentett tevékenység folytatását a 

Közterület-felügyelő ellenőrzi. 
(2) Amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal, akkor a VI. 

fejezet szerinti kötelezési eljárást lefolytatja. 
(3) Reklám és reklámhordozó elhelyezése esetén tapasztalt eltérő végrehajtás esetén a 

Közterület-felügyelő tájékoztatja a Város Polgármesterét, aki értesíti az illetékes 
Kormányhivatalt. 
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VI. fejezet 
 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 
 

Településképi kötelezési eljárás, településképi bírság kiszabásának esetei, és mértéke  
36.§ 

(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a Város Polgármestere – 
hivatalból vagy kérelemre – településképi kötelezési eljárást folytat le. 

(2) A településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció betartását a főépítész – 
alkalmazásának hiányában a Város Polgármestere - ellenőrzi. 

(3) A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben tudomására 
jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alapján jár el. 

 
37.§ 

(1) A településképi követelmények be nem tartása esetén a Város Polgármestere 
településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a 
jogszerűtlen állapot fennmarad. 

(2) A településképi bírság összege 
a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 

követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100. 
000 - 200.000 forint, 

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 
követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 
50.000 - 100.000 forint, 

c) egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be nem 
tartása esetén 25.000 - 50.000 forint, 

d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint 
(3) A Város Polgármestere a bírság kiszabása során a következő szempontokat mérlegeli: 

a) jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a településkép védelméről szóló 
2016 évi LXXIV. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében meghatározott értékek megőrzését 
vagy kialakítását, 

b) jogsértés időtartama, 
c) a jogsértés ismételtsége. 

 
A településképi bírság befizetésének és behajtásának módja 

38. § 
 

(1) A településképi bírság befizetésének módja: 
 a)        a bírság kiszabásáról szóló határozatban meghatározott határidőre és az abban 

megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra történő befizetéssel. 
 b)        az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 42, §-a értelmében – a meg nem fizetett bírság 
köztartozásnak minősül, és adók módjára történik a behajtása. 
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VII. fejezet 
 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 

Hatálybalépés 
39.§ 

(1) A rendelet az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 
 (2) A rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
(3)E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz. 
 

 
Hatályon kívül helyező rendelkezések 

40.§ 
(1)Hatályát veszti: 

a) A városkép és a város történelme szempontjából meghatározó épített és természeti 
környezet helyi védelméről szóló rendelet módosított megalkotásáról szóló 6/2017. 
(II.22) önkormányzati rendelet. 

 
b) A Hajdúdorog Város igazgatási területén a reklámok, reklámhordozók és cégérek 

elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint 
az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról szóló 33/2017.(XII.5.) 
önkormányzati rendelet. 

 
c) Hatályát veszti Hajdúdorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 29/2005.(X.25.) 

KT. számú rendelet 
- 6. § (2), (3) bekezdés  a.) b.) pontja és a (8) bekezdés 
- 25. § (2) bekezdése 
- 26. § (2) bekezdése 
- 27. § (7) bekezdése 
- 29. § (4). (5) bekezdései 
- 32. § (6) bekezdése 
- 41/A. § (1) f.) pontja és (2) bekezdés e.) pontja 
- 44. §-a 
- 45. §-a  

          pontja. 
 
Hajdúdorog, 2018. február 8. 

 
 

 
 Csige Tamás      Czifráné dr. Urgyán Ilona 
 polgármester.-         jegyző.- 
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1. sz. melléklet 
Hajdúdorog Város településképi szempontból meghatározó területei 

 
Jelmagyarázat:1.Városközpont, 2. Böszörményi út, 3. Nánási út, 4. Tokaji út, 5. Fehértói út, 6, Strandfürdő, 7. 
Középiskola 
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2. sz. melléklet 
Műemléki értékek és helyi védettségű épületek 

 

 
 
  Jelmagyarázat: 
 

Műemléki értékek: 
MI.: Görögkatolikus Székesegyház; MII.: Erődfal; MIII.: Tájház 
 
Helyi védettségű épületek: 
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I. Városháza, II. Helytörténeti Gyűjtemény, III. Görög Demeter Művelődési Ház, IV. 
Mészáros Károly Városi Könyvtár, V. Volt Líceum épülete, VI. Görögkatolikus Paróchia, 
VII. Iskola úti volt iskola épülete, VIII. Görögkatolikus Általános Iskola régi épületszárnya 

 

I.VÁROSHÁZA                     TOKAJI ÚT 
4.  hrsz: 1 
 

 

  
 
Hajdúdorog 1632-ben lett a hajdúvárosok teljes jogú tagja. A letelepedéssel párhuzamosan 
alakult ki a hajdúvárosok belső közigazgatása. Az épület a város központjában található, 
korábban a hajdúk laktanyájának helyéül szolgált, az 1660-as években épült. Az épület az 
1780-as évektől egy ideig községházaként, várossá nyilvánítás után pedig városházaként 
működik. Az épület 1997-től helyi védelem alatt áll több más épülettel egyetemben. 
Elhelyezése szabadon álló. Az épület hagyományos szerkezetű alápincézetlen földszint+egy 
emeletes. A főhomlokzatot látható a timpanonban, a stukkódíszítéssel ellátott Hajdúdorog 
címere. Az épület úgy a földszinten, mint az egy emeleten a korábbi években árkádos 
kialakítású volt, később az árkádsor folyosós beépítést nyert. Az árkádsor födémszerkezete 
csehsüveg boltozatos.  
 
 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET 
A XVII. század közepén épült középület, eredetileg laktanyaépület, később városháza, a 
településközpont jellegzetes, meghatározó épülete. Az épület védendő értékét az épület külső 
megjelenése, és eredeti belső elrendezése, kialakítása jelenti. A homlokzat téglaburkolatával 
díszítéseivel, az utcai homlokzat fő ékességét jelentő címeres oromzatával teljes egészében és 
részleteiben védelmet igényel. Az épület eredeti árkádos kialakításának, bejárati részének és 
belső igényesebb kialakításának visszaállítását, az épület felújítását megelőzően szükséges 
megvizsgálni. 
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II.HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY JACZKOVICS UTCA 5. 
HRSZ:3477 
 

  
 
Az épület a század elején épült /1927-ben/, eredeti funkciója: polgári lakóház, orvosi rendelővel. 
Dr. Rittersporn Miklós lakóháza volt 1927-1944-ig. 
1952-ben államosítják, 1975-1988 között Debrecen Városi Tanács lett a kezelője, míg 1988-tól a 
hajdúdorogi Nagyközségi Tanács Szakigazgatási Szervéhez került. Az 1990-es évek elejétől a Görög 
Katolikus Püspöki Hivatal kollégium céljára átalakította az épületet. 
1998. év nyarától az épület az önkormányzat tulajdonába került. A városi önkormányzat testülete 
hozott egy határozatot /1998.február 24-i/, mely szerint a Jaczkovics u. 5. szám alatt található 
lakóházat a leendő múzeum céljára kijelöli. 
2000. augusztus 18-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Helytörténeti Gyűjtemény, akkor egy  
néprajzi állandó kiállítással és Az új kenyér dicsérete című időszaki kiállítással. 
 
 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET 
A XX. 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.  
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III.GÖRÖG DEMETER MŰVELŐDÉSI HÁZ    
 BÖSZÖRMÉNYI ÚT 5-7. HRSZ:217 
      

 

  
 
Az épületet Reviczky István építtette, eredetileg banképületnek. Az utcafronton a bank, hátul a 
lakóházrész helyezkedett el. A lakóház alapzata tégla volt, ami a Tóth István féle téglaégetőből került 
ki. A meglévő könyvtárral az 1930-as években lett összeépítve. Ekkor a mostani lépcsőház helyén egy 
autóbejáró volt. Az utcafronton a bank, hátul a lakóházrész helyezkedett el. Az 1970-es évek közepén 
egy kisebb átalakítással a bank épületből a művelődési ház lett, mely átadására 1975-ben került sor. Az 
1982-es nagyobb felújítás után a lakóházrész is a művelődési házhoz lett csatolva. 
 
 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET 
A XX. század elején eredetileg banképületként, lakóházzal funkcionáló, ma művelődési házként 
használt épület a városközpont építészeti arculatának egyik meghatározó eleme. Az épület helyileg 
védett értékét, a ház tömbformája, homlokzati kialakítása jelenti. Az épület külső felújításakor a ma 
már hiányzó, eredeti homlokzatdíszítéseket és a megváltozott homlokzatszínezést kell visszaállítani. 
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IV.MÉSZÁROS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR       
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 5-7. HRSZ:217 
 

  
 
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 
városi könyvtár, mely megalakulása óta dinamikusan fejlődik. 
Az épület hagyományos szerkezetű, manzárdtetős. Az 1930-as években lett összeépítve a Reviczky 
István által, eredetileg banképületnek épülő, ma művelődési házként funkcionáló épülettel. 
 
 
 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET   
A Böszörményi-Akácfa utca sarkán álló XX. század elején épült épület a város történeti arculatának 
meghatározó eleme, annak ellenére, hogy az 1960-as évek modern stílusát idézi, megjelentése kissé 
elüt kortársaitól. A védelem tárgya az épület utcaképben való megjelenése. 
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V. VOLT LÍCEUM ÉPÜLETE                                           
       TOKAJI ÚT 5.  HRSZ:3530 
 

  
 
A több történelmi korszakot átélő, egyszintes, központi fekvésű létesítményt 1840 körül emelték.  
1873-tól Püspöki külhelynökségnek adott helyet az épület 1913-ig. Hajdúdorogi Állami Polgári Fiú- és 
Leányiskola  1916-tól kezdte meg 31 éves működését. 1942 őszétől kilenc évig, a Hajdúdorogi Magyar 
Görög Katolikus Fiúlíceum és Tanítóképző működik az épületben. A polgári iskola az 1946/47-es 
tanévvel végleg befejezte működését. Így a következő tanévet a líceum fiútagozata már a volt polgári 
iskola épületében kezdte el, a lánytagozat pedig a községi óvodában kialakított termekben tanulhatott. 
A Tokaji út 5. szám alatt levő épület ettől kezdve viseli a „Líceum” nevet. 1948 júniusában törvény 
született az egyházi iskolák államosításáról. Ez az intézkedés érintette városunkban a tanítóképzőt is. 
Az államosítást követően ez az intézmény még három évig működött, mint állami iskola. A 
tanítóképző fokozatosan megszűnt, 1948 szeptemberében gimnáziumi osztályt indítottak. Az 
intézmény az 1950/51-es tanévvel végleg bezárta kapuit. Jelenleg a Hajdúdorogi Móra Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épülete. 
 
 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET 
Az épület helyi védett értékét a tömege, külső homlokzata, nyílászárói és korábbi funkciója jelenti. 
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VI. GÖRÖGKATOLIKUS PARÓCHIA                
       ÓVODA UTCA 5.  HRSZ:21 
 

  
A több mint 100 éves, jó állapotban levő épület a Székesegyház kertjének északi oldala felől 
közelíthető meg. 
Településünkön 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 a Canonica visitacio jegyzőkönyve alapján ezen a telken lelkészi lak állt, 
ekkorra már nem itt volt az iskola. 
Városunk 1873-tól külhelynöki székhely volt, majd X. Pius pápa bullája és I. Ferenc József döntése 
által létrejött a Hajdúdorogi Egyházmegye. Az első püspök Miklósy István lett, akit 1913. október 5-én 
szenteltek fel. Ugyanezen a napon került sor a régi zsindelyes tetejű, 1767-ben emelt lelkészi lak 
helyére újonnan épített parochiális lakás megszentelésére is. 
A épület azóta folyamason lelkészi hivatalként működik, napjainkban a Hajdúdorogi Görögkatolikus 
Egyházközség ügyeinek intézése is itt zajlik, emellett a mindenkori esperes, parókus szolgálati 
lakásaként is funkcionál.  
Az épület általános jellemzője, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a funkció, a használhatóság. A XX. 
század eleji építészek az egyszerűségre törekedtek, az épületek homlokzatáról eltűntek a díszítmények, 
előtérbe kerültek a tiszta, geometrikus formák. A parókia külső jegyei is ezt tükrözik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET  
Az épület a 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 jelenlegi állapotban történő helyreállítása (vagyis a leegyszerűsített 
homlokzat díszekkel) csak az esetben, ha hiteles terv, vagy fényképfelvétel nem áll rendelkezésre. 
A védettség azért is indokolt, mert a görögkatolikus templomkert szerves részét képezi.  A 
tetőhéjazat teljes cseréje indokolt. Külső megjelenése nem változtatható meg. 
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VII. ISKOLA ÚTI VOLT ISKOLA ÉPÜLETE     
  ISKOLA U. 10.     HRSZ:197 
 

  

Az Iskola utcán az oktatás megkezdődött már az 1903/1904-es tanévben. 
A királyi tanfelügyelő 1913-ban felszólította a községet, hogy az állami iskola részére hetedik 
tanteremről is gondoskodjék. A község képviselő-testülete támogatta a bővítést, de az építkezés a 
beálló háborús viszonyok miatt elmaradt.  

1935-ben a községi képviselő-testület ismét szükségesnek találta az iskola bővítését. Az építkezésre a 
főkaputól jobbra, az Iskola utcai fronton került sor – a régi épülettel azonos stílusban, Simon János 
kőművesmester irányításával. Három tanteremmel gyarapodott az intézmény. Az akkori beavatkozás 
után kapta az épület a mai külső formáját.  

Az 1941/42-es tanévben valósult meg az iskola udvarának nagyobbá tétele. A községi képviselő-
testület közegészségügyi, tűzrendészeti és légoltalmi okok miatt sürgette annak bővítését. A feladatot 
úgy oldották meg, hogy az udvar keleti oldala mellett húzódó, Veinstok Józsefné Bleier és Bleier 
Sarolta nevén lévő ingatlant a község megszerezte.  

Régi hivatalos nevén [Hajdúdorogi] Állami Elemi Népiskolának nevezték.  

 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET 
 
Iskola utcai régi iskolaépület, mely az Akácfa utca felől tűzfallal jelenik meg, valószínűleg későbbi 
utcaszélesítés miatt. 
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Homlokzata kiegyensúlyozott, mívesnek mondható, azonban az Akácfa utca felől méltó befejezést (pl: 
homlokzatosítással) meg kell oldani (pl: utca felőli egyedi bővítéssel). Az épület megtartása 
településképi (történeti) szempontból szükséges. 
 

 
VIII. GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉGI 
ÉPÜLETSZÁRNYA   
PETŐFI TÉR 1. HRSZ:23 
 

 
 

  
 
 

Az 1871. évi Canonica visitacio (kánoni látogatások) jegyzőkönyvében olvasható, hogy iskola 
működött a Petőfi téren található területrészen. Az akkori iskolának két külön szárnya volt, egy a fiúk, 
és egy a lányok oktatására. A telek északkeleti részén levő épületben a fiúk, a másik iskolaépületben 
pedig a lányok tanultak. A századforduló időszakában lebontották, helyére új épületet emeltek 
téglából, mely 1903-ban készült el 6 tanteremmel, ami mellett helyet kapott egy tanácskozó szoba, egy 
gondnoki szoba és négy üzlethelyiség.  
Az L alakú épület egyik része a Tokaji út irányába nézett, a másik pedig a Görögkatolikus 
Székesegyház kertje felől helyezkedett el. Az üzlethelyiségek, melyek többek között gyógyszertárnak 
és méteráru-szaküzletnek is helyet adtak, ma már nem léteznek. A II. világháború pusztításait az épület 
már megsínylette, jelentős károkat szenvedett ebben az időszakban. A körülmények miatt egy ideig a 
tanítás is szünetelt. 1982-ben indult el egy komolyabb korszerűsítés, ami 1984-ig tartott. Ekkor 
szerelték be a központi fűtést, vízvezetéket, mosdót, WC-ét. Az olajos padlót felváltotta a műanyag 
borítás, a sáros udvart pedig a beton. 1990. szeptember 1-től az egyház visszakapta az iskolát. 

 
 
 

 
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLET  
Míves épület melynek megtartása elsősorban eredeti formában javasolható, főleg tömegképzése és 
homlokzati rendszere miatt.  
A védettség azért is indokolt, mert a görögkatolikus templomkert szomszédságában helyezkedik el, 
míves sarokképzéssel, jellegzetes történeti épület is. 
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FESZÜLETEK          HRSZ: 0324/1, 0427, 4017/4, 05, 1938/3 
 

 
- 0324/1  hrsz-ú közterület művelési ágú ingatlanon (a 0300 hrsz-ú országos közút 

határvonalán) 
- 4017/4 hrsz-ú árok művelési ágú ingatlanon (a 0300 hrsz-ú országos közút 

határvonalánál) 
- 0427 hrsz-ú rét művelési ágú ingatlanon                                                                                                                                    
- 05 hrsz-ú kivett, saját használatú út művelési ágú ingatlanon (a 010 hrsz-ú lezárt 

temető határvonalánál)                                                       
- 1938/3 hrsz-ú közpark művelési ágú ingatlanon 
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HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZETT FÁK  
 

1. 
- 28 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Óvoda u. 6. szám alatt 
- 1 db kocsányos tölgy 
- Tulajdonos: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
- Használó: Görögkatolikus Óvoda 
- Ültetve: 1896-ban a Honfoglalás 1000 éves évfordulójára 

2.  
- 22 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Tokaji út 2. szám alatt. Az ingatlan 1958 óta 

országos műemléki védettség alatt áll. (száma: M1855/1958.) 
- 13 db vadgesztenye 
- 3 db kocsányos tölgy 
- 5 db szilfa 
- 4 db kőris 
- 1 db japánakác 
- 3 db hárs 
- Tulajdonos: Görög Katolikus Egyházközség 
- Ültetve: 1900-ban a római zarándoklaton résztvevő 42 hajdúdorogi hívő emlékére, 

valamint 1 db kocsányos tölgy ültetve 1996-ban a Honfoglalás 1100 éves 
évfordulójára, az első alkalommal megrendezett Városnapon. 

- 1 db ginkgo biloba „Pásztor Bazil hajdúdorogi hitszolgálata emlékére” ültették 
Óbudai Görög Katolikus Egyházközség tagjai 2006. április 22. 

- 1 db kocsányos tölgy a püspökszentelés emlékére, ültette Kocsis Fülöp Görög 
Katolikus püspök 2008. június 30. 
 

3.  
- 3411/1 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Böszörményi út 28. szám alatt 
- 1 db japán akác 
- Tulajdonos: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
- Ültetve: Kb. 1850-ben az 1848-as szabadságharc emlékére ültette Orosz István 

tisztiügyész a nemzetőrség tagja 
 

4.  
- 552/2 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Vasút u. 8. szám alatt 
- 3 db kocsányos tölgy 
- Tulajdonos: Kovács János 
- Ültetve: 1885, 1891 és 1901 években az egykori Dohánybeváltó raktárépületeinek  

átadásakor 
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5.  

- 552/3 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Vasút u. 10. szám alatt 
- 8 db kocsányos tölgy 
- Tulajdonos: Dorog Invest Kft. 
- Ültetve: 1898 Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felhívására Erzsébet királyné 

emlékére  
 

6. 
- 551/2 hrsz-ú ingatlanon Hajdúdorog, Dohánybeváltó u. 2. szám alatt 
- 1 db gesztenye 
- 5 db juhar 
- Tulajdonos: Divatruházat 92 Kft. Képviselője: Nagy György 
- Ültetve: az 552/2 és 552/3 hrsz-ú ingatlanon lévő fákkal valószínűleg egyidőben. 

 
7. 

- 0430 hrsz-ú ingatlan határán Hajdúdorog Vasútállomás előtt 
- 6 db vadgesztenye 
- Tulajdonos: Magyar Állam , vagyonkezelő: MÁV Zrt. 
- Ültetve: 1898-1899 

 
8. 

- 3441 hrsz-ú Közpark, Hajdúdorog, Vasvári Pál tér 
- 1 db kocsányos tölgy 
- Tulajdonos: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
- Ültetve: 1996-ban a Honfoglalás 1100 éves évfordulójára, az első alkalommal 

megrendezett Városnapon  
 

9. 
- 1 hrsz-ú Polgármesteri Hivatal Hajdúdorogi, Tokaji út 4. 
- 1 db kocsányos tölgy 
- Tulajdonos: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
- Ültetve: 1969-ben 

10. 
- 3141 hrsz-ú Kórház utcai Óvoda elnevezésű ingatlanon, Hajdúdorog, Kórház u. 19. 

szám alatt  
- 3 db kocsányos tölgy 
- tulajdonos: Hajdúdorog Város Önkormányzata 
- ültetve: 1969-ben 
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3. sz. melléklet  
 

BEJELENTÉSI KÉRELEM 
Településképi bejelentési eljáráshoz 

 

 

A bejelentő neve:……………………………………………………………………………………………….. 

A bejelentő lakcíme:……………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma:………………………………………………………………………………………………... 

e-mail címe:………………………………………………………………………………………………….. 

 

Szervezet székhelye:…………………………………………………………………………………….......... 

 

 

A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésének megnevezése: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Helye:…………………………………………………………………………………Hrsz.:………………….. 

  

a reklámozás tervezett időtartama:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Benyújtott mellékletek megnevezése, példányszáma: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

dátum:……………………………. 

 

……………………………………. 

aláírás 
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1.sz. függelék 
A tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, így nem telepíthető  növényfajok listája a 
következő: 

 
- fehér akác (Robiniapseudoacacia)  
- mirigyes bálványfa (Ailanthus a/tissima)  
- keskenylevelű ezüstfa (Eleagnusangustifolia) 
- zöld juhar (Acernegundo) 
- amerikai kőris (Fraxinuspennsylvanica) 
- kései meggy (Prunusserotina)  
- kanadai nyár (Populus x canadensis)  
- nyugati ostorfa (Ce/tisoccidentalis) 
- cserjés gyalogakác (Amorphafruticosa)  
- kisvirágú nebáncsvirág (lmpatíensparviflora) 
- bíbornebáncsvirág(lmpatiensgrandiflora) 
- japánkeserűfű-fajok(Fallopiaspp.) 
- magas aranyvessző (So/idagógigantea) 
- kanadaiaranyvessző(So/idagocanadensis)  
- közönséges selyemkóró (Asclepiassyriaca)  
- ürömlevelű parlagfű (Ambrosiaartemisiiflora) 
- arany ribiszke (Ribesaureum) 
- adventivszőlőfajok(Vitis-hibridek) 
- vadszőlőfajok (Parthenocissusspp.) 
- süntöl(:(Echinocystislobata) 
- észak-amerikaiőszirózsák (Asterspp.) 
- magas kúpvirág (Rudbeckia /aciniata) 
- vadcsicsóka (Helianthustuberosus s./.) 
- olasz szerbtövis (Xanthiumstrumaiumsubsp.italicum) 
- amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös (Phytho/accaamericana)  
- kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (Phytholaccaesculenta) 
- japán komló (Humulusjaponicus)  
- átoktüske (Cenchrusincertus)  
- nem hazai tündérrózsafajok 
- kanadai átokhínár (Elodeacanadensis) 
- aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (Elodeanuttallii)  
- moszatpáfrányfajok(Azollamexicana, Azol/afilícu/oídes) 
- borfa/tengerpartiseprűcserje(Baccharíshalímifo/ia) 
- karolinai tündérhínár (Cabombacaroliníana) 
- közönséges vízijácint(Eíchhorníacrassípes) 
- perzsa medvetalp (Herac/eumpersicum)  
- kaukázusi medvetalp (Herac/eummantegazzianum) 
- Szosznovszkij-medvetalp(Heracleumsosnowskyi) 
- hévízi gázló (Hydrocotyleranuncu/oídes)  
- nagy fodros-átokhínár (Lagarosíphonmajor 
- nagyvirágú tóaln;ia(Ludwígiagrandiflora) 
- sárgavirágú tóalma (Ludwígiapeploídes) 
- sárgalápbuzogány(Lysichitonamericanus)  
- közönséges süllőhínár (Myriophyllumaquatícum) 
- felemáslevelű süllőhínár (Myríophyl/umheterophyl/um) 
- keserű hamisüröm (Partheniumhysterophorus) 
- ördögfarokkeserűfű(Persicariaperfoliata) 
- kudzu nyílgyökér (Puerariamontana) 
- aligátorfű(Alternantheraphiloxeroides) 
- óriásrebarbara (GunneraUnctoria) 
- tollborzfű(PennisetumsE?taceum) 
- Alternanthera philoxeroides 
- Microstegium vimineum 
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