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BEVEZETÉS 

„A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell 

készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Rendeletét, illetve az azt 

alátámasztó munka részeként is hasznosuló Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi 

Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati 

jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez 

illeszkedő építészeti elemeket.„ 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Egy településen élők, munkálkodók, megpihenők, vagy csak áthaladók számára a hely 

beazonosíthatóságát a feltáruló táji környezet, az utcák, terek vonalvezetése, arányai, burkolata, 

köztéri építményei, növényzete és hangsúlyosan az épületek, kerítések, kertek kialakításának 

összessége határozza meg. Ezek jelenítik meg a város, község általános, vagy azon belül az 

egyszerre belátható, közvetlenül érzékelhető részének egyedi arculatát, és jó esetben az ezeket 

jellemző „szépség”, azaz a szemnek kedves, harmonikus összkép, a rendezettség, megműveltség, 

karbantartottság teszi az adott helyet, a települést/településrészt vonzóvá, minőségi élettérré. 
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Kiskinizs Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésénél is az volt az alapvető törekvés, hogy a 

község település-történetére visszatekintően, a ma érzékelhető táji-települési környezet jellemzőit 

bemutassa, feltárja annak állapotát, felmutatható és követhető értékeit. Ezáltal felhívja figyelmet 

arra, hogy házunk, udvarunk, kertünk, kerítésünk alakítása, karbantartása során a személyes, 

családi és gazdasági indíttatású cselekedeteink, csakúgy, mint elődeinké alapvetően 

meghatározzák a település megjelenését, ezáltal mindennapi életterünk minőségét.  

A Kézikönyv célja tehát jó példák, minták, folyamatok bemutatásával irányjelzőként szolgáljon a 

jelent és a jövőt tekintve a település jelenlegi és leendő lakosai számára az egyéni, ezáltal egyben 

a települési környezetünk alakításához. 

 



_____________________ 
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1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 

 

 

A község területe a Hernádmenti 

síkon, a Hernádon átvezető 

országos közút mellett terül el. 

 

Táji környezete délről tekintve 

északnyugati határában 

nagytáblás mezőgazdasági 

területek húzódnak, majd a 

településtest után a Hernád 

menti ártér és galéria erdő és 

maga a folyó található. 
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A településtest síksági 

megtelepedésű, lényegében 

egyutcás zsákfalu, a „zsák mélyén”  

(és utóbb az elején is) kiszélesedőn.  

 

 

Megközelítése közúton lehetséges - a 

3. számú főút felől Halmaj után, 

illetve Hernádkércs felől a Hernád híd 

után - az országút mentén, de főként 

arról letérve.   

Az úttorkolatnál lévő távolsági 

buszmegállók és a történeti települési 

határt jelző kereszt található. 

 

A településtest ma már kiér az 

országútig, azonban a történeti 

központ a feltáró út vége felé terül el. 



_____________________ 
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A központban találhatók a jó 

állapotú, építészeti 

minőséget felmutató községi 

intézmények (községháza, 

turisztikai központ),  

 

illetve a református templom 

a parókiával, annak 

melléképületeivel és nagy 

kertjével. 



_____________________ 
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A település lakóházai a 

történeti központ 

hagyományos, keskenytelkes, 

tornácos-hosszúházasak, 

illetve az 1950-es évektől 

kezdődően megépült, több 

korstílust megjelenítő 

épületek, egészen a legutóbbi 

évek „kertvárosi” karakterű 

megjelenéséig. 

 

A község általános karakterét 

a központ egyházi és világi 

épületeinek nívós 

megjelenése, nagy 

zöldfelületei, illetve a 

valamikor módos, részben  

mára is kiválóan megőrzött, 

helyreállított gazdaházai, a 

későbbi időszak változó 

stílusú lakóházai jelenítik meg. 



_____________________ 
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2. ÖRÖKSÉG 

2.1. Településtörténet 

Kiskinizs nevét az oklevelek 1245-ben említették először Kenys néven. A két Kinizs nevű falu: Kis- 

és Nagykinizs a Hernád folyó két oldalán alakult ki. Egyik abaúji várbirtok, másik a Kinizsi 

nemzetség ősi fészke. A két apró település története alig különíthető el egymástól. Kinizs 

birtokosai a Kinizsi család tagjai voltak. 

1246-ban Kinizsi Istvánt említette egy oklevél, aki fügedi földjét eladta. 1256-ban Kinizs 

nemzetségbeli Mixta királyi emberként volt említve. 1270-ben a Kinizsi család tagjai közül János 

átadta a Kiskinizsen birtokos Julának kércsi birtokrészét cserébe egy Csehországban ejtett 

fogolyért, egy zsákmányolt lóért és egy szolgáért. 1272-ben a Kinizsi család tagjainak kércsi 

birtokát említették. 1282-ben IV. László király Guentyr-nek adta Léh földjét. 1300-ban János és 

Jula eladta Nógrád vármegyében levő Rád nevű birtokát. Kiskinizs Juláról Gyulatelke, később 

pedig Szentjánoskinizs nevet is viselt. 

Az 1300-as években a két község Gyulatelke és Szentjánoskinizs elnevezésekkel szerepelt. A 

török elleni harcok során 1567-ben Hasszán pasa csapatai ostrommal bevették és elpusztították. 

Még 1715-ben is a lakatlan helyek között tartották számon. Csak az 1780-es években települt be 

újra Borsod megye déli részéből ideérkező bevándorlókkal. 

 

 

 

 
 

 

A 340 fős lélekszámú község népessége az 1970-es években indult komolyabb mértékű 

fogyásnak és ez a folyamat még ma is tart. 

1828-ban már 468 lakója volt, száz 

évvel később 540-en laktak a 

településen. A századfordulót 

követően fejlődésnek induló 

kisközségben 1928-ban iskola, 

később kultúrház épült, és 

bevezették a villanyt is. 

Lakossága a két világháború között 

közép-és kisbirtokosokból állt, az 

itteniek jó minőségű szántókon 

dolgoztak, amellett híresek voltak 

kiváló szintű lótenyésztésükről. Már 

1948-ban termelőszövetkezetet 

alapítottak az itteni parasztok, 

amelynek fejlődése az 1960-as 

években bontakozott ki. Ekkor 

bővítették a már csak félig 

kihasznált iskolát, újjáépítették a 

kultúrotthont, és a házépítési 

tevékenység is megélénkült. 

Az 1970-es években a falu déli 

felén üdülőtelep alakult ki. A 

fiatalabb korosztályok közül egyre 

többen hagyták ott a 

mezőgazdaságot és helyezkedtek 

el a megye iparában. 
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2.2. Épített örökség 

2.2.1. Műemlék 

A református templom (Rákóczi u.4., 90 hrsz). 

 

M-III besorolású műemlék, 

törzs száma:1088 

védési szám: 22509/1958 

 

késő barokk stílusban 
épült 1818., 

tornya 1875.-ből való 

 

Műemléki környezete:  

6 hrsz           telek, 

7 hrsz Túrisztikai centrum, 

31 hrsz           út, 

69 hrsz    lakótelek 

143 hrsz    köztér     

 

 



_____________________ 
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2.2.2. Nevezetes épületek 

 

Helyi védelem alatt áll a Rákóczi út 71 hrsz telken álló Tájház és az előtte álló kereszt. 

 

 

 

Túrisztikai centrum 
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3. LAKÓHÁZ-TÍUSOK 

3.1. „Falusias” lakóház karakterek 

 

 

 

1900 előtt: egysoros, 
háromosztatú lakóház, füstlikas 
tetővel, ma már cseréppel fedve 
(fatornác), tapasztott fehér illetve 
sarokarmírozorr homlokzat, 
fakerítés, eredetileg ólas 
gazdasági udvar, konyhakert,  a 
szűk utcán kevés növényzet, csak 
fa. a korabeli állathajtás miatt. 

1900-1940: egysoros, 
háromosztatú, hosszúház,  már 
falazott tornáccal-verandával, 
alacsony lábazat, cserép vagy 
síkpalafedés, színesre vakolva, , 
fa vagy vaskerítés, eredetileg 
ólas gazdasági udvar, 
konyhakert, utcán kevés 
növényzet, csak fa, mint a minta 
adó korábbi épületeknél 

1950-60: egysoros, kontyolt ház, 
közepes kőlábazat, síkpala vagy 
szalagcserép, meszelés vagy 
kőpor, színes-mintás vakolat-
ablakkeretezés, kőoszlopos 
vaskerítés, dísz előkert, ólas 
gazdasági udvar, konyhakert, 
utcán még mindig kevés 
növényzet, csak fa  



_____________________ 
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1990-2005: egyedi tervek, kevés új ház, több átépítés-toldás,  néhol alacsony-kontyolt tetőhajlás, 
összetett tetőforma ,utcai személy és garázsbejárat, narancs-szín, színes kerámiacserép, néhol 
nagyobb előkert, „divat” kerítés,  dísz előkert (örökzöld), előudvar hátsó udvar fű, néhol tárolók, 
konyhakert ritkán, utcán pázsit- térburkolás, díszfa (örökzöld). 

1960-75: kétsoros, alagsor vagy 
méteres kőlábazat, síkpala/bordás 
cserép, kőpor, színes-mintás, 
vakolat-ablakkeretezés, 
kőoszlopos vaskerítés, dísz 
előkert (rózsa, szőlő), oldalkert 
füves-diófa, hátsó gazdasági 
udvar inkább tárolók, konyhakert, 
utcán díszkert, fa (gyümölcs és 
örökzöld). Egyszerre kiépülő- 
egységes utcaképek. 

1975-90 típusterv-adaptációk, 
földszint-emelet-tetőtér vegyesen, 
tetőgerinc vegyesen, bejárat-
terasz utca felől is, törtfehér 
kőpor, síkpala/kerámiacserép, 
(betoncserép) ,előkert mélység 
változó, átépülő utcaképek is, 
többféle kerítés,  dísz előkert 
(rózsa, örökzöld), előudvar fű, 
hátsó udvar inkább tárolók, 
konyhakert, utcán díszkert, dísz 
fa (örökzöld). 



_____________________ 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK 

 

 

 

Történeti központ/ átalakuló lakóterület 

Falusias lakóterület 

Zöldterület 

Parkosított zöldterület 

Általános külterület 



_____________________ 
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4.1. Történeti központ/ átalakuló lakóterület 

 

 

 

Szűk utca keresztmetszet, 
egyházi és közintézmények 
épületei korábbi korstílusok 
jegyeit is magukon viselve. 

Közterek-közparkok, 
emlékművek, köztéri bútorok. 

Mélyebb fekvésű rét jellegű 
területek, peremén volt 
majorsági központ építményei, 
részben újra hasznosítva.. 

Módos gazdaházak jól 
karbantartottan avagy 
elhagyatottan. 

Átépült telkek, 1970-90. évek 
közötti épületekkel. 



_____________________ 
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4.2. Falusi lakóterület 

 

 

 

 

 

 

 

Telekszerkezet a hagyományosan 
kialakult: 14-20 m széles és 
jellemzően legalább 50 m mély,  

illetve új, mérnöki telekalakítással 
létrejött hasonló méretekkel. 

Mindegyik lakóháztípus jelen van, 
folyamatos kiépülés: az 1950.-től 
az 1970. évekig egységes 
utcakép szakaszok, lényegében 
azonos tömegképzés, 
anyaghasználat, kerítés. 

1975 után tipustervek, 
nyeregtetős lakóházak, illetve 
toldalék és tetőátépítés, 
homlokzati megjelenés átszabása 
(nyílászáró csere, utólagos 
hőszigetelés, „divatos” burkolás, 
színezés). 

Vegyesebb utcakép. 



_____________________ 
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5. AJÁNLÁSOK 

5.1. Általános ajánlások 

 

Új épület építése, vagy 

meglévő épület átalakítása, 

bővítése esetén igazodni kell a 

kialakult település-zerkezethez 

és az adott területen lévő 

építészeti karakterhez. 

A településképi szempontból 

meghatározó, eltérő karatkerű 

területeken a meglévő 

építményeket fenntartani, 

bővíteni, átalakítani, valamint új 

építményeket létesíteni, csak a 

meglévő építményekkel 

összehangoltan, a jellegzetes 

településkép, valamint az 

épített és természetes 

környezet megjelenését 

megőrző és azt fejlesztő 

módon lehet. Az illeszkedés 

szempontjából az épületek fő 

tömeg- és tetőformája, külső 

homlokzata, az alkalmazott 

anyag, azok színe, 

felületképzése meghatározó 

jelentőségű.  

Meglévő épületek átalakítása, 

bővítése esetén az új 

épületrészeknek a meglévő 

épülethez való illeszkedése az 

architektúra, anyaghasználat 

és részletképzés tekintetében 

egyaránt kötelező.  

Építmények elhelyezésénél 

törekedni kell a lehető 

legnagyobb összefüggő 

zöldfelület kialakítására.  



_____________________ 
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Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendő a harsány, természetes 

fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú technológiák alkalmazása (pl.: műanyag 

hullámpala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új közművek elhelyezése, valamint közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld 
alatt javasolt. 

 

 

 

Homlokzati felületképzés esetén kerülendő a 

harsány, földszínektől és pasztell földszínektől 

eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton 

megjelenő reklám célú falfestés. A színezési 

javaslat az utcafronti kerítésekre, egyéb 

építményekre is vonatkozik. 



_____________________ 
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Homlokzati nyílászárók 

cseréje esetén az épület 

homlokzatán alkalmazott 

nyílászárók színét és jellemző 

osztását szükséges 

megtartani, kivéve, ha a 

homlokzaton minden 

nyílászárót egyidejűleg 

kicserélnek. 

Szellőzőt, klímaberendezést, 

tv vevő berendezést a 

településképi szempontból 

meghatározó területek 

esetén utcafronti 

homlokzatra elhelyezni nem 

ajánlott. 



_____________________ 
21. oldal, összesen: 31 
 

 

 

 

A településkép védelme 

érdekében a település bármely 

területén, ahol a jellemző 

települési karaktertől eltérő 

szintszámú épület vagy eltérő 

magasságú építmény 

megvalósítását tervezik, 

hatásvizsgálati tanulmány és 

településképi vizsgálat szükséges. 

Műtárgyakat, közterületi 

burkolatokat és berendezéseket 

(utcabútorok, hirdető 

berendezések, világítótestek, 

pavilonok, autóbuszvárók, stb.) 

az utcakép jellegzetességének 

megtartásával szükséges 

megvalósítani. 

Utcabútorok kialakításakor és 

elhelyezése során törekedni kell 

arra, hogy azok egy 

tárgyegyüttest alkossanak, azok 

a környezetük építészeti 

karakterébe illeszkedő típusúak, 

időtálló kivitelűek és lehetőleg 

egyedi tervezésűek legyenek. 



_____________________ 
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5.2. Történeti központ/átalakuló lakóterület 

 

 

 

A területre földszintes, tetőteres 

épületek jellemzőek az alacsony 

beépítési magasság megtartása 

javasolt. 

Az épületek jellemző 

tetőkialakítási formája magas 

tetős, attól eltérni nem javallt. 

Új tetőzet kialakítása csak a 

környező meglévő beépítés 

tetőzetének hajlásszögei 

figyelembe vételével lehet, ahhoz 

teljes mértékben illeszkedni 

szükséges. 

Ajánlott a tetőhajlásszög 

mértékét 35-47 fok között 

kialakítani. Lapostető létesítése 

nem elfogadható. 

Utcai növénytelepítés, az 

utcakertek kialakítása és 

rendezése a kialakult utcaképre 

tekintettel, a meglévő növényzet 

karakterét megőrizve történjen.  

Különös gondot kell fordítani a 

településre, településrészre 

jellemző hagyományos 

kerítésformák megtartására. 



_____________________ 
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5.3. Átalakuló falusias lakóterület  

 

  

 

A település ezen területen 
utcánként, utca szakaszonként 
eltérő stílusú épületek a 
jellemzők. Ehhez alkalmazkodva 
kell az épületmagasságot, 
tetőformát és hajlásszöget 
meghatározni. Az épületek 
jellemző tetőkialakítási formája 
magas tetős, attól eltérni csak az 
utcafronttól távolabb elhelyezett 
melléképületek esetében 
elfogadható. 

Új tetőzet kialakítása csak a 
környező meglévő beépítés 
tetőzetének hajlásszögei 
figyelembe vételével lehet, ahhoz 
teljes mértékben illeszkedni 
szükséges. 

Ajánlott a tetőhajlásszög 
mértékét 35-47 fok között 
kialakítani. Lapostető létesítése 
nem elfogadható. 

Utcai növénytelepítés, az 

utcakertek kialakítása és 

rendezése a kialakult utcaképre 

tekintettel, a meglévő növényzet 

karakterét megőrizve a közművek 

rendjére figyelemmel történjen. 

Kerítés kialakításánál kerülendő 

a közterületek felőli tömör 

megjelenés, a kerítéselemek 

áttörtségét biztosítani szükséges. 
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5.4. Külterület 

Védett vagy védelemre tervezett területeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást 

(bármilyen nemű építést és területhasználatot) megvalósítani. Javasolt a területek beépítetlen 

jellegének megtartása. A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, 

felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. 

 

 

 

A külterület védelem alá nem eső részein 

sem jellemzők az építmények 

elhelyezése, kivételt képeznek a 

külterületi majorságok, valamint a 

turisztikai attrakciók helyszínei. A 

külterület alacsonyfokú beépítettségnek a 

megtartása elsőrendű. 

 

 

 

 

 

Új beépítés, építményelhelyezés során az 

alábbi ajánlások figyelembe vétele 

szükséges: 

- épületek telepítése jellemzően 

szabadonálló, ennek megtartása fontos 

szempont. Több épület elhelyezése, 

avagy meglévő épületállomány bővítése 

során fontos az egységes rendezőelv 

szerint történő kialakítás és illeszkedés.  

 

- a tájkép védelme érdekében egyszerű tömegképzésre való törekvés és nyeregtetős tetőforma 

kialakítása ajánlott. Mezőgazdasági területeken az épületek tetőhajlásszöge 20-40°között 

variálható. Csarnoképületek tetőzetének kialakítása során a trapézlemezfedés megengedett, 

azonban kezeletlen felületek használata nem ajánlott. Tájidegen, élénk színű felületképzés az 

épület és minden tartozéka esetében kerülendő. 

Külterületi gazdasági területeken nagyon fontos szempont a természetbe illesztés, ezért a terület 

technológiát nem zavaró fásítása, valamint a megközelítését biztosító út fasorral való 

szegélyezése ajánlott. Fák telepítése kizárólag őshonos, illetve a közvetlen környezetben fellelhető 

fajok alkalmasak. 

 

Külterületi pihenőhelyek telepítése során ajánlott azok egységes arculat szerinti kialakítása, 

valamint természetes építőanyagok használata. 
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6. JÓ PÉLDÁK 

6.1. Történeti központ/átalakuló lakóterület 
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6.2. Falusias lakóterület  
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6.3. Köztéri elemek,  parkok 
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