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1. Bevezetés, köszöntő 

 

A Polgármester Úrnak elküldve. 
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2. A település bemutatása  

Története, adottságai:  

„Rákóczi alagútja Szatmáron a Kálvária domb alatt vezet. Keresztül halad Nyírmadán is. Vajának megy. Madán 

a volt  Patay katélyban van a lejárat. Ezt már látták is. Téglából van, és boltíves”  

Németh Júlianna vajai Múzeum madai gyűjtéséből. 

A település 1254-ben még csak terra, tehát aligha lakott település volt. Nevét 1296-ban 

említik először Dobos határjárása alkalmával, mint Karászi Sándor bán fiainak birtoka. Mada 

1382-ben Szatmár vármegye nyilvántartásában szerepel. A város lakossága honfoglalás kori 

településnek hiszi a települést, azt tartják, hogy a Madai család adott neki nevet. A XIV.-

XVII. század között a település életében fontos szerepet játszottak a Várdai, a Báthory és a 

Kállai család. A Patay kúriaként nevezett kastély létjogosultságát támasztja alá, hogy a 

Nyíregyháza felől Madán keresztül vált legkönnyebben megközelíthetővé Szatmár megye. 

Mada 1595-ben mezőváros lett. A XVII. sz. elején két nemesi család tűnik fel, Hunyadi 

család, a ludányi Bay-család. A század közepére megerősödő családok stabilizálták a 

mezőváros helyzetét. A XVIII. század végén a földesurak elkezdték a betelepítést. A 

kereskedelem fejlődésére jelentős hatással voltak a városba települő zsidó családok. Mária 

Terézia és II. József felvilágosult abszolutizmusa kedvező feltételeket teremtett a város 

fejlesztésének. Az 1780-as évek elején Madát „eldorádónak” tartotta környezete, a jó 

életkörülmények miatt. Régészeti lelőhelyek is feltárásra kerültek a településen. 

Nyírmadán a kiegyezéssel egy időben elkezdtek megjelenni a közintézmények, közösségi 

szolgáltatások, amelyek a kapitalista átalakulás természetes velejárói voltak. A kiegyezés 

kezdetére az egyutcás, két házsoros két településből összeolvadt keresztutcás város lett. Új 

utcaként nyílt meg a mai Hunyadi út folytatásaként a Petőfi, és a Kossuth utca, a Kálvin tértől 

a Kisvárdai utca. Az Ady Endre útból nyílt a mai Honvéd, Katona, Jókai, Bem utca. A 

kapitalista viszonyok kiteljesedésének biztos mutatója, hogy a településen 1898-ban 

megalakult a Nyírmadai Takarékpénztár. 

A XX. század első évtizedében a zsidó lakosság száma elérte a 480-at, de a legmagasabb 

lélekszámot az 1910-es népszámláláskor jegyezték fel, ekkor a településen élő zsidó lakosok 

száma 566 fő volt. A Patayak 1815-től a század 60-as évei végéig meghatározó szereplői 

lettek Mada közéletének, és fejlődésének.  

A földreform keretében községben sok házhely-igénylés történt, a földosztás 1948-ig eltartott. 

Egyes utcák folytatásaként osztottak házhelyeket, Jókai út, Ady Endre út vége, Paposi út, 

másrészt viszont új utcák alakultak a házhelyosztás eredményeként Arany János út, Madách 

út. 

Erdőterületek nem kerültek kiosztásra, azok állami tulajdonban maradtak. Megalakult állami 

gazdaság kb. 400 hold államosított földön kezdte meg a gazdálkodást. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1254
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Terra&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1296
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dobos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kar%C3%A1szi_S%C3%A1ndor&action=edit&redlink=1
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A Nyírmadai Állami Gazdaság 1949-ben kezdte meg tényleges működését. Elindították az 

intenzív gazdálkodást. Fő profiljuk 1954-től a gyümölcstermesztés lett, de igen nagy 

szántóterülettel, és állatállománnyal rendelkeztek. A gazdaság 1961-re a megye legnagyobb 

mezőgazdasági nagyüzeme lett. Az Állami Gazdaság dolgozói számára a letelepedést 

lakáshoz jutással segítette, az Arany János utcai lakótelep lakóépületeiben. 

1963-tól a település külterületén a homokdombokon virágzó gyönyörű almáskerteket, 

szőlőültetvényeket telepítettek.  

A mezőgazdasági feldolgozóipar, és az ipar nehezen eresztett gyökeret. 1996-ban alapított 

magyar tulajdonú Cabon-Black kft. üzemi telephelyet hozott létre a tsz telep fatelepén. A 

várossá váláshoz vitt közelebb újabb magán beruházás, és vállalkozás, Rauch Hungária Kft 

almalé üzeme, a húsipari vállalkozás. A nyírmadai székhellyel működő vállalkozások 

létszámuk alapján döntő többségben micro és kisvállalkozás. A szolgáltató szektorban 

mérsékelten növekszik a vállalkozások száma. 

A település az Északkelet-Nyírségben, Nyíregyházától mintegy 45 km távolságra található Jól 

megközelíthető a 41-es sz. úton, területét átszeli a Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti 

vasútvonal. A város rendelkezik vasútállomással, de az autóbuszjáratok is menetrendszerűek. 

A város szomszédjai Vásárosnamény, Gemzse, Ilk, Rohod, Vaja, Nyírkarász, Gyulaháza, 

Petneháza. 

Területe 3882 ha, belterület 433,9 ha. Éghajlata: mérsékelten meleg, száraz. 

Talaja kovárványos barna erdőtalaj, valamint humuszos homok. A város Szabolcs-Szatmár 

találkozásánál fekszik, a szatmári síkság, és a Nyírség homokja egyaránt alakítója volt a 

talajviszonyoknak. 

A település fő utcájától nyugatra inkább homokdombokkal tarkított területek vannak, míg a 

keleti oldal többnyire sík vidék. 

A kiterjedt lápokat, mocsarakat a XVIII. sz. végétől megszüntették, lecsapolták, a 

belvízelvezető rendszerek, csatornák mentesítették a vízzel borított területeket. A külterületi 

tavakat, vizeket még ma is őrzik a földrajzi nevek, és a megmaradt tavak, Kápolna-tó, 

Asszony-tava, Zsombék, Szőlőlapos, Arany tó, Csokaly-tó, Nádas tó, Patay tó, valamint a 

Garda emlékezetet a víz fedte tó és mocsárvilágra. 

Csokoly nevét Csokaly formában a településtől keletre fekvő felduzzasztott tó őrzi. 

A belterületi utak több mint 96%-a burkolt, a település közműellátottsága teljes körű. 

A város lakossága napjainkban 5000 fő körüli. 

Jelentős lépést jelentett a település számára hogy 2009. júliusában várossá nyilvánították. 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csokaly
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Településkarakter 

A településfejlesztés során Nyírmada kisvárossá fejlődése nem járt együtt a város sajátos 

karaktere kialakulásával. Alapelvként jelenik meg a város identitásának kialakulása, beleértve 

a helyi lakosok identitásának erősítését, az elvándorlás megakadályozását. A 

közszolgáltatások fejlesztésében fontos elemek: egészségügyi szolgáltatás fejlesztése, 

kulturális intézmények fejlesztése, újak létesítése, a zöldterületek fejlesztése és a munkaerő 

piaci igények kielégítése. 

A településszerkezet kialakításában a kertvárosi karakter erősítése, a meglévő önkormányzati 

épületek ütemezett felújítása, a közösségi területek állapotának javítása, valamint azok 

bővítése. A város vidékies térségként differenciálható, megyén belüli szerepe kedvező. Valódi 

vonzáskörzete nincs. 

A település lakásállományának (1500) nagy része komfortos, de az összkomfortos 

lakásállomány száma is fokozatosan növekszik. A legtöbb lakás 1971-1990 között épült, a 

lakásállomány 40%-a viszont 45 évnél idősebb. A lakosság korlátozott anyagi lehetőségei 

miatt 2006 és 2011 között épített lakóépületek száma 37 db. 

A település történetének ismertetésénél az előzőekben leírtak alapján kezdődött meg a mai 

város arculatának kialakulása, fejlődésének jelentős fázisa volt 1950-ben a falu határában futó 

41-es főút nyírmadai szakaszának átadása. A nagyközségben 2000-ben a Bay - kúria 

átalakításával megkezdődött a település közintézményeinek fejlesztési programja. 

Nyírmada hosszú távon egy dinamikusan és fenntartható módon fejlődő, aktív térszervező 

erővel rendelkező város, ahol a lakosság életkörülményei rendezettek, egészségügyi és 

szociális állapota kiegyensúlyozott. 
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A település mai arculatát meghatározza a főutak (Ady Endre utca, Hunyadi János utca) 

vonalát követve hosszan elnyúló településközpont, mely a város mindennapi életében jelentős 

szerepet betöltő intézményeknek ad helyet. Itt található többek között a Polgármesteri Hivatal, 

a Posta, a Művelődési Ház, Könyvtár, Egészségház, Gyógyszertár, és több üzlet. Az általános 

iskola, a rendőrség a tűzoltóság, az öregek otthona a piactér, vasútállomás a főutcától 

sugárirányban nyíló utcákon találhatóak. A belváros városrész a településközponti részét 

foglalja magában. Megtalálhatók az állami és a szolgáltatói szektor épületei. A belvároshoz 

kapcsolódó Kertvárosi lakóterület két részből áll, a nyugati részét a Szabolcs, a Rákóczi, 

Hunyadi Petőfi utcák képezik és a belterület határa melletti lakóterület nagy területei 

tartalékokkal. A keleti része, a Jókai, Bem, Ady, Kölcsey, Kossuth, Hunyadi, Petőfi utcákkal 

délről, keletről, és északról pedig a település belterületének szélével határolt terület, itt 

megjelentetek a telepszerű lakások ONCSA lakótelep, és az állami gazdaság szolgálati 

lakásai. 

A jövőben a településen az átépülés mellett a lakóépületek felújítása lesz a jellemző, kerítés, 

belső udvar, homlokzat felújítások, nyílászáró cserék. Felújítások átalakítások során törekedni 

kell az egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között. 

Ipari gazdasági zóna, elsősorban a város külterületén helyezkedik el. 

Természeti értékek Nyírmada város területén, a külterületen, a temető melletti a 160- 180 éves 

Quercus robur ( Kocsányos tölgy), a Szőlőlapos elnevezésű terület, valamint a Nyírmada 

Petőfi u. 1 sz. alatti ingatlanon ( Szociális, Ápolási Gondozási Központ) lévő 100 éves 

kocsányos tölgy. 

A mezőgazdasági területek a város külterületén lévő területek. A külterület nagy részét erdők 

borítják, de jelentős a szántó és a gyümölcsös területek nagysága is. Tájhasználati 

problémával a település nem terhelt, a beépítésre nem szánt területek elsősorban 

mezőgazdasági területeket érinti. Természeti terület a települést nem érinti, bár közelségben 

vannak a vajai és a baktalórántházi természeti területek. 
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Általános településkép 

A város közintézményei, Polgármesteri Hivatal, Napsugár óvoda, Szociális Ápolási 

Gondozási központ, Művelődési ház és könyvtár, Óvoda, Patay István általános iskola, 

Humán szolgáltató központ, egyéb intézményei és a gyógyszertár, üzletek. 

Az intézmények állapotára jellemző, hogy felújított, vagy új épületek. 
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Intézmények: 

 

 

Városháza 

A városháza épülete 2011-ben épült. Az 540 m2-es hasznos alapterületű épület a hivatali 

tevékenységet kiszolgáló irodák elhelyezését tartalmazza. A településközpont legjobban 

hiányzó épülete volt. Formavilágával, és anyaghasználatával szépen belesimul környezetébe, 

de ugyanakkor méltóságteljes. Különösen szép az igényesen kialakított kapuzata. Az 

igényesen kialakított épület szépen gondozott, fásított, parkosított környezete egy-egy esti 

séta során kellemes pihenést biztosít időseknek, fiataloknak. A széles és mindkét oldalán 

fasorokkal szegélyezett Ady endre utca az épület előtt kiszélesedik és az igényesen gondozott 

parkon keresztül vezet a járda, az épület bejáratához. Az épülethez tartozó parkoló a bejárat 

közelében található, de oldalra került, így nem zavarja az épület és a park látványát. 
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Művelődési ház. 

Nagy előrelépést jelentett a városközpont arculatában, hogy 2011-ben befejeződött és átadásra 

került a művelődési ház rekonstrukciója. Kívül, belül megújult az épület. A kocka formájú 

épületből a főutca egyik meghatározó épülete lett. A főbejárat tagolt formája, amely egyúttal 

az emeleti rész lépcsőházi megközelítését is jó fényviszonyokat teremtve megoldotta.  

 

 

A nyírmadai takarékszövetkezet épülete az 1970-es években épült.
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Élelmiszerüzlet a központban 

 

A városi piac 

 

Posta épülete az Ady Endre utca intézményei között 

 

 

A felújított élelmiszerüzlet a 

Rákóczi utca elején található. A 

környezetében burkolt parkoló 

és a nagy kerékpár tároló került 

kialakításra.  

 

 

 

 

 

 

A piac városi szintű feltételeket 

biztosít a vásárlók, és árusítók 

számára egyaránt. A piac 2009-

ben újabb területtel bővült. Nagy 

felület kapott térburkolatott, 

parkoló és ker fedett részek 

kerékpár tároló került 

kialakításra. Az időjárás 

viszontagságai ellen több épület 

is megépítésre került. 
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Utcák: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rákóczi utca elején jelentős 

középületek és üzletek 

találhatóak. A piac mellett a 

tűzoltó szertár épülete található. 

A belvárosi utcák jellemzően 

burkoltak és a közmű ellátottság 

is teljes körű. Az utcák általában 

szélesek, így marad hely a 

kétoldali zöldfelület részére. 

 

 

 

 

A Szabolcs utca a városközponti 

terület szélén található. A 

település fejlődését mutatja, 

hogy az utca nemrégiben kapott 

új aszfalt burkolatot. 

 

 

 

 

 

 

 

A Hunyadi utca Kálvin tér felöli 

része kiszélesedik, ahol a 

parkosítási program keretében, 

új virágágyások kerültek 

kialakításra, melyek ma is 

gondozottak. 

 

 

 

 

 

 



Nyírmada  TAK 14 
 

Zöldterületek 

 

Zöldfelületi ellátottság. A város zöldfelületi rendszerét kialakításának lehetőségét elsősorban 

a település természetföldrajzi adottságai és a város szerkezete befolyásolja. A zöldfelületi 

rendszer elemei a korlátlan használatú zöldterületek, közparkok, közterek, zöldsávok, fasorok. 

Az utcák a városban általában egységesen fásítottak, növényzettel ellátottak. A zöldfelületek 

elemei a temető, sportpálya, intézményi zöldterületek. A rekreációs céllal a külterületen 

kialakított Szőlőlaposi Ököturisztikai pihenőpark az ide látogatók felfrissülését szolgálja, a 

területen sok féle szabadidős tevékenység valósítható meg. 

A közhasználat elől elzárt városi zöldterületek nagyságuk miatt a zöldfelületi rendszer fontos 

elemét képezik, kiskertek, előkertek, gazdasági területek védelmi célú fásításai. A város 

összes zöldterülete 5219 m
2
-t tesz ki, amelybe beletartoznak az intézményi zöldterületek is. A 

játszóterek száma 3 db, területe 2 000 m
2
. 

A legfontosabb zöldfelületek a szabadon maradt területek parkosításából alakultak ki, 

leginkább az útkereszteződésekben kiépített kisebb területeken. A város területén a füves, 

cserjés parkterület dominanciája mellett a virágos parkterületek is megtalálhatók. A 

zöldfelületi ellátottság a településen nem a legkedvezőbb. A városban a mennyiségi 

zöldterületi hiányok jelentkeznek, ezért van nagy jelentősége annak a projektnek mely „Zöld 

város” címmel most valósít meg a város, a közterek parkok, játszótere, közösségi terek 

zöldfelületeinek felújítására, bővítésére.  
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3. Örökségünk 

 

A település mint már korábban említettük sajnos műemlékekben, és táji örökségi értékekben 

nem gazdag. A településtörténete során épületek semmisültek meg, Ortodox zsinagóga, 

földbirtokosok madai kastélyai, kisnemesek lakóházai. 

Országos védelem alatt álló épületek: 

 

A Papp kúria  Hunyadi u. 28. sz. általános műemléki védelem alatt áll. 

 

A Református templom és környéke műemléki védelem alatt áll. 1888-ban építettek a 

szabadon álló, zömök, homlokzati tornyos egyhajós templomot, a vallásgyakorlás tartós 

szolgálatát biztosító kőtemplomot. 
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Helyi védelem alatt álló épületek:  

 

Az épület, szabadon álló földszintes klasszicista épület, részben átalakítva. Külső hossza 

elnyúló téglalap alakzatú földszintes épület, középen lépcsős portikusszal. A portikuszt 

3+1+1+3 dór oszlop tartja, fölötte oromzatos lezárással. A homlokzatot faltükrök díszítik 

egyenlőtlen tengelykiosztással, bal oldalt négy, jobb oldalt öt nyílástengellyel. 

Oldalhomlokzata kéttengelyes Udvari homlokzata tornácos. 
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A római katolikus templom homlokzati tornyos egyhajós épülete. Az 1938-ban megépült a 

templom, így mind a négy felekezet saját templomában tarthatta az istentiszteletet. A 

templom helyi védelem alatt áll. A templom jellege homlokzati tornyos, egyhajós templom. 

 

 

Görög katolikus templom 
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Természeti értékek: 

 

A temető melletti külterületen található 150-180 éves kocsányos tölgy. 

 

A Petőfi u. 1 sz. alatti kastélyparkban található 100 éves kocsányos tölgy. 
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A Külterületi Szőlőlapos elnevezésű terület. 
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A múlt emlékeit őrző szobrok: 

 

Kopjafa a millennium emlékére 

 

1848-as emlékmű 

 

II. világháborúban elhalltak emlékének emlékműve 

 

 

2014-ben a helyi történelmi 

hagyományok őrzésére, és a múlt 

emlékeinek ápolására több 

emléktábla kerültelhelyezésre a 

városban civil 

kezdeményezésekre. 
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Patay Itván ezredes szobra 

 

Emléktáblák a városban 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 

 

Eltérő karakterű területek lehatárolása, arculati jellemzők és a településkarakter bemutatása: 
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5. Ajánlások 

 

5.1  Városközponti belvárosi terület 

A belvárosi városrész a település központi részét foglalja magában. Megtalálhatók az állami 

és a szolgáltatói szektor épületei. A településközponti részén az intézmények épületei 

találhatók. Meghatározóak azok az épületek, melyek a közelmúltban épültek, vagy jelentős 

mértékben felújításra kerültek. A közintézmények közül a településképet leginkább 

befolyásoló, alakító épületek, Művelődési ház és a Városháza. Ady Endre utca a település 

egyik meghatározó utcája, az intézmények településformáló hatásait már korábban elemeztük, 

amelyek meghatározóak, Városháza, fsz+ 1 emeletes épülete, a Művelődési ház nemrég 

felújított és bővített szintén hasonló magassági paraméterekkel rendelkező épülettömbje. 

Az Iskola a település legnagyobb intézménye, a Hunyadi u, és a Sugár utca kereszteződésében 

saroktelekre telepített  földszint + 1 emeletes épület. 

A településkép másik meghatározó építménye ezen a területen az óvoda, mely nemrég tetőtér 

beépítéssel bővült. 

A nagytelkes közintézményeknél általában szabadon álló beépítés a jellemző. 

Egyéb intézmények is ebben a tömbben találhatók, posta, rendőrség, üzletek, gyermekház és 

segítőház.  

A településkarakter alakításában jelentős szerepet töltenek be a közösségi terek, a zöldfelületi 

rendszerek, a sétáló utca újonnan kialakított városközponti területe. Az Ady Endre utca, a 

Hunyadi utca, a Kossuth utca,a Petőfi utca és a Rákóczi utca. Ezen területrészen 

településszerkezetileg két tér alakult ki, de ez is inkább az utcák kereszteződésében. 

Az utakat általában kétoldalú fásítás kíséri, de az Ady u jelenleg kialakítandó parkoló 

területén még hiányzik a növényzet, de a „zöld város” most futó programja ezt a területrészt, 

valamint a Hunyadi úti területeket is érinteni fogja, szakszerű növénytelepítés fog 

megvalósulni, mely minden évszakban díszíteni fogja a város központját. 

A területen találhatjuk a templomokat, a templomkerteket, melyek szépen gondozottak. 

A utcái sík területen húzódnak, a Rákóczi utca néhány háza kicsit dombosabb részre épült, de 

ez egyáltalán nem jellemző más területeken. A területrész határát a Zsidó temető zárja. 

A településkép utcaképet, az egyéb intézmények és lakóházak telepítése, megjelenése, 

tömege, tetőformája, homlokzata, színhasználata, nagy mértékben alakítja. Meghatározó 

elemek továbbá az utcai zöldterületek, közparkok, a település egyéb zöldterületei. 

A településrészen az elmúlt néhány évben új közösségi építmények épületek jelentek meg, 

illetve kerültek felújításra ( piac, tájház, posta, rendőrség ). A településen jelenleg stagnál a 

magánerős lakásépítések száma. 

Nem jellemző a településrészen a zavaró tetőfelépítmények, a napelemek használata. Az 

intézményeknél megjelenik, de ennek negatív településkép formáló hatása nincs. 
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Általánosságban megfogalmazható hogy várossá válás  2009-ben megtörtént, a szükséges 

infrastruktúrák kiépültek, de a kisvárosias településkép, az egységes utcaképek még 

nem alakultak ki minden területen. Ugyanakkor vannak olyan épületek, utcarészletek 

amelyek példaértékűek lehetnek a továbbiakat illetően. A település vezetésének 

településfejlesztési elképzelései azt célozzák meg, hogy élhető kisváros szerepét töltse be 

a település. 

 

 

 

Ady Endre utca 

 

 

  
Kossuth és Sugár utca 
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Épületek 

 

A” Megújuló iskolák” pályázati 

program keretében került sor a Honvéd 

u. 36 sz. alatt lévő iskolai épületek 

felújítására. Az azonos arculatúvá vált 

oktatási centrum küllemében is a XXI. 

századot idézi.Építési megoldásai a 

legkorszerübb követelményeknek is 

megfelel. 

 

 

Patay István általános iskola felújítása 

és energia racionalizálása 2015-ben 

kerület sor. 

 

 

 

 

 

 

Az óvodaépület bővítési és felújítási 

munkáival megoldódott egy régen 

húzódó problémája a városnak, 2013 

őszére. Az óvoda meghatározó 

épülettömbje építészetei 

megoldásaiban, mind funkcionálisan 

példaértékű. 
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Tájház a Rákóczi utcán. 

A megvásárolt régi épület felújításával nagyon szép tájház került kialakításra, mely a főtér új 

ékessége. A múlt század harmincas éveiben épült népi lakóház, a szakszerű felújítás után 

eredeti állapotában, csonka kontyos nyeregtetővel ad teret a hagyományos madai élet és 

építészet bemutatásának. A tájház felújítása 2003-ban történt meg. Nemcsak az épület, de 

annak kertje is szép példája a gondozott korhű helyreállításnak. 

 

 

 

A zsidóság egykoron a nyírmadai élet meghatározója volt, ezek a szép éppen maradt házak 

őrzik emléküket ma  az Ady Endre utcán. 
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Modern korhű építészet lakóháza a Hunyadi utcán. 
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Hunyadi utca húsmegálló 

épülete 
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Részletek 
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Zöldterületek 

Kertek, közterületek, településkép, utcák közparkok, közterek 

A településközpont zöldterületeinek felújítására napjainkban kerül sor. Az utcákat szegélyező 

gömbakácok kiöregedtek, a parkok füve megkopott, gondot okozott a parkolás is. Ma a 

felületek burkolása elkészült, és folyamatosan történnek az elöregedett fák eltávolítása, és 

„Zöld város” program keretében változatos faösszetételű fasorok telepítésére. 

 

A Polgármesteri Hivatal előtti tér. 

 

Utcai zöldterületek 

 

Sportpálya 



Nyírmada  TAK 31 
 

Kerítések 
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Javasolt illeszkedési szempontok 

 

 

Újabb közintézmények építésénél az illeszkedéssel kapcsolatban vizsgálni kell a tömeg és a 

homlokzatmagasság arányait, annak érdekében, hogy a kedvező utcaképet meg lehessen 

tartani. 

 

 

 

Telepítés 

A településen a családi lakóházak elhelyezése, a telken általában oldalhatáron álló és utcára merőleges 

tetővel fedett. Az elfordított elhelyezés nem javasolt, az utcával párhuzamos elhelyezés, az arra 

alkalmas széles telkeken megengedett. A belvárosi részen kialakult az épületek közvetlenül az 

utcafrontra építése, mivel az üzletek kialakításánál ez előnyösebb. A kertvárosias területeken az 

épületek előkert megtartásával kezdődjenek és a ház mögött legyen a pihenőkert.  
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Magasság 

A településen az átalakuló 

településrészen a családi 

házak magassága közel 

azonos. A meglévő épületek 

közé épülő új lakóházak 

hasonló magaságúak 

legynek, mint a 

környezetükben lévő 

épületek. A túl magas házak 

nem illeszkednek Nyírmada 

telpülésképébe. 

 

 

 

 

Tetőhajlásszög 

A keskeny hosszú épületeken a 

középmagas tető az elfogadott.  

Az egységes utcakép megtartása miatt. 

nem javasolt a túl magas és a túl alacsony 

hajlásszügű tető. Az élület szélességétől 

függően, a 40
o
 körüli meredekség a 

megfelelő. 
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Tetőforma  

A településen lévő épületek tető 

egyszerű. Új házak építésénél a 

kialakult arányokat és formákat kell 

figyelembe venni, az illeszkedés elve 

szerint. Amennyiben az építési telek 

körül kialakult egy nyeregtetős 

házakból álló utcakép, úgy oda 

netördelt tetőformájú épület kerüljön, 

hanem a szomszédokhoz hasonló 

nyeregtetős tetőformájú. 

Amennyiben az az építési telek körül 

kontyolt, ill. sátortetős épületek 

állnak, úgy oda netördelt tetőformájú 

épület kerüljön, hanem a 

szomszédokhoz hasonló tömegű és 

formájú. 

 

 

   
     

Utcafronton a telekhatárra csak illeszkedés estén, a körülmények részletes elemzésével 

kivételesen helyezhető el lakóház. 
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Kerítés 

Elsősorban az utcafronton ajánlott az áttört kerítés és atermészetes anyagok használata.  

 

 

 

 

A házak méreteinek érzetét növényzettel kívánatos befolyásolni  

 

 

 

Szomszédos épületek figyelembevétele a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög megválasztása 

során. 
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Utcafronton a telekhatárra csak 

illeszkedés estén, a körülmények 

részletes elemzésével kivételesen 

helyezhető el lakóház. Szomszédos 

épületek figyelembevétele a magasság, 

tetőforma, tetőhajlásszög megválasztása 

során. 

 

 

 

 

Nem elfogadható feltűnő szín használata és a fémlemezfedés sem. 
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Összefoglaló ajánlások 

Intézmények 

Az intézményi területeken az épületek lehetőleg szabadon álló módon kerüljenek 

elhelyezésre. Az utcai telekhatárra való telepítés megengedett, ha azt a funkció 

megkívánja, de a közterülethez való illeszkedést úgy kell megoldani, hogy zavaró hatást, 

megjelenést ne okozzon. 

A városközponti területen egyaránt megengedett középületek és lakóépületek építése. 

Ezen a területen lehetőség van magasabb épületek építésére. Újabb közintézmények 

építésénél az illeszkedéssel kapcsolatban vizsgálni kell a tömeg és a homlokzatmagasság 

arányait, annak érdekében, hogy a kedvező utcaképet meg lehessen tartani. 

 

Lakóépületek  

A heterogén településkép emberléptékű, arányos illesztéssel az egyensúly 

megteremtésére kell törekedni. Utcafronton a telekhatárra csak illeszkedés estén, a 

körülmények részletes elemzésével kivételesen helyezhető el lakóház. Szomszédos 

épületek figyelembevétele a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög megválasztása során. 

A tetőforma megjelenésénél vizsgálni kell a szomszédos tetőformákat, minimum 6-10 m 

magas épületnél kell hasonlókat alkalmazni. A váltást lehetőleg összetett tetőformálással 

kell összekapcsolni mindkét irányban 3-3 épületnél. 

A lakóházak magassága közel azonos legyen, a meglévő épületekhez való igazodás 

szükséges. 

Tetőhajlásszög hasonló legyen, mint környezetükben, de ne legyen 40 foknál 

meredekebb. 

A tetőforma egyszerű, vagy tördelt, anyaga sötétebb árnyalatú, égetett agyag javasolt. 

Anyaghasználat legyen visszafogott, a meglévő épületekhez igazodó. 

Nem elfogadható feltűnő szín használata és a fémlemezfedés sem. 

Reklámhordozó elhelyezésénél különös gondossággal kell eljárni.  

Kerítés, kialakítása ritkított deszkázatos, vagy áttört, amit növényzettel lehet 

átláthatatlanná tenni,  

A házak méreteinek érzetét növényzettel kívánatos befolyásolni. 

Javasolható díszesen gondozott előkertek. 

A növények hangulatteremtő, díszítő elemek, másrészt hatékony természetes eszközei az 

energiatudatos életmódnak, árnyékolás. 
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5.2 Kertvárosi lakóterület 

 

A belvároshoz kapcsolódó Kertvárosi lakóterület a Városközponti belvárosi lakóterület 

Keleti és Nyugati részén található. A Szabolcs, a Rákóczi, Hunyadi Petőfi utcák alkotják és a 

belterület határa melletti lakóterület nagy területei tartalékokkal. 

Ezen a területrészen zömmel lakóházak vannak, nem jellemző az intézmények megjelenése. A 

területen lévő lakóházak építészeti stílusa heterogén, az utcaképi megjelenésben különböző 

stílusú épületek jelennek meg. Változatos az épületek tömege, tetőformája és homlokzata. A 

telepítés módjában is vannak az utcafronton megjelenő épületek is. Az utóbbi évek 

lakóépületei anyaghasználatban, homlokzati képzésben, a tömeghatásában a mai építészet 

korszerű elemeinek felhasználásával valósultak meg. 

 

 

 

 

 

A Szabolcs utca és a Kisvárdai út a belterület határa 
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Zöldterületek 

A területen nagy zöldterületek nincsenek, a széles utcák melletti fasorok, vagy általában füves 

előkertek adják a terület zöldterületi intenzitását. Javasolt ezen a területen az utcákat 

szegélyezően, újabb fasorok telepítése. A növények hangulatteremtő, díszítő elemei 

kívánatosak lennének a területen, bár az újabban épült házak kertjeiben igényes belső udvarok 

alakultak ki. 

 

 

 

Zsidótemető nagy területen a nyugati lakóterület szélén. 

 

 

Oldalkert igényes kerítéssel, és növényzettel 
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Részletek: 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcaképet itt is döntően a változatos heterogén összetételű lakóépületek alkotják. A 

településképet és a szerves fejlődését torzították az 1960-1980-as évek lakásépítési 

programjai. Arany János utca szolgálati lakásai, Ady Endre utca ONCSA lakásai. A 

településképben megjelenő emeletes lakóházak az 1970 évek építési trendjét követték le. 

Szintén egyedi jelenség, a jelentős számban megépült manzárd tetős házak nagy száma. Ezek 

a házak még évtizedeken át, jelen lesznek a város építészetében. Jelenleg új lakásépítésre 

nincs igény a településen, ezért várhatóan a felújítások, átalakítások kerülnek előtérbe. A 

településkép formálásában szükségesnek tartjuk azt, hogy a felújítások utcaképi megjelenést 

kedvezően befolyásoló épületek valósuljanak meg. Ezek eszköztárából néhány fő szempont 

lehet, a formálásban, az anyaghasználat, a színek, a nyílászárók megjelenésében az átgondolt 

településképet javító megoldások alkalmazása. Sokat jelenthet az építési munkák mellett a 

növényzet telepítése, gondozott zöldterületek kialakítása, a gondozott udvarok kialakítása.  
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Utcakép 

 

 

 

  

 

 

 



Nyírmada  TAK 43 
 

 

Az állami gazdaság 1960-as években épült szolgálati lakásai az Arany János utcán 

 

  
 

 

Ady Endre utca ONCSA szolgálati lakásai. 
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A terület új intézményei: 

 

Temető, ravatalozóval 

 

Gyermek játszóház 

 

A Zoltán-Bay sírbolt 
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Zöldterületek: 
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Új lakóépületek: 
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Részletek: 
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Összefoglaló ajánlások 

 

5.2.  Kertvárosi lakóterület javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások 

 

A kertvárosi lakóterület nagy térmértékű telkei alkalmasak arra, hogy új épület 

elhelyezése során a szomszédos épületek telepítését figyelembe kell venni. utcával 

párhuzamos 

A régi épületek mellé kerülő új épületek legyenek visszafogott megjelenésűek. 

A jövőben a településen az átépülés mellett a lakóépületek felújítása lesz a jellemző, 

kerítés, belső udvar, homlokzat felújítások, nyílászáró cserék. Felújítások átalakítások 

során törekedni kell az egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között. 

A tetőforma megjelenésénél vizsgálni kell a szomszédos tetőformákat, minimum 6-10 m 

magas épületnél kell hasonlókat alkalmazni. A váltást lehetőleg összetett illeszkedés 

tetőformálással kell összekapcsolni mindkét irányban 3-3 épületnél. 

Tetőfelépítmények zavaró módon ne érvényesüljenek. 

Az utcai homlokzaton megjelenő antenna tányérok kerülendők. 

A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti  

( anyaghasználat, forma, színezés, nyílásosztások) 

Magas tetős kialakítással ne legyenek az épületek a településen megszokottnál 

magasabbak. 

Kerülendő túlzottan tördelt tetőforma, törekedni kell az egyensúly megteremtésére, 

modern és a hagyományos formák között. 

Anyaghasználata legyen visszafogott. 

Színvilága ne legyen kihívó. 

Reklámhordozó megjelenése a területen nem jellemző. 

Nyitottabb átlátszó kerítés javasolt. 

A kert az épített környezet része, a növényzet megválasztásával el kell érni, hogy kellő 

mértében takarja az épületet, árnyat adó fák, használói számára biztosítsa a virágos 

környezetet díszes előkertek és adjon teret az aktív kikapcsolódásnak. 

A heterogén utcaképet javíthatja az utcák melletti zöldterületek, fák telepítése. Olyan 

fafajok választása kívánatos, amelyek gyökerei nem nőnek bele a felszín alatti 

infrastruktúra hálózatokba, és nem nőnek bele a felsővezetékekbe. 
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5.3  Ipari, kereskedelmi, logisztikai terület. 

 

Az első világháború előtt létesített mezőgazdasági feldolgozó üzemek csak az 1933-as évek 

után bővültek tovább. 

A településen a gazdasági tevékenység gyökerei 1961 re tehetők, amikor a Nyírmadai Állami 

Gazdaság a Barabási Állami Gazdasággal egyesült. Az üzem a megye legnagyobb 

mezőgazdasági vállalata lett. Az egyoldalú gyümölcstermelés szerkezete megváltozott. 

Vegyes profilú árútermelő nagyüzemmé lett. Iparvágánnyal ellátott központi telep épült, 

korszerű gépműhelyt alakítottak ki. Az üzemek felszámolását követően magánvállalkozások 

jöttek létre. 2000-ben több üzem kezdte meg működését, Carbon-Black Kft, vegyi termékek 

nagykereskedelmével foglalkozott. Ugyanebben az évben nyílt meg Kerecseny György 

húsboltja, majd 2005-ben húsfeldolgozó kisüzem kezdte meg működését, 2006-ban a Rauch 

Hungária Kft hajtott végre fejlesztést. Üzemében a léalmát vásárolnak fel, amiből sűrítményt 

állítanak elő. A város vállalkozásainak száma, a település anyagi erejét jelzi, hogy az 

iparűzési adó mértéke növekszik. 

A legnagyobb vállalkozások: Carbon-Black, Kft, Mada-Hús Kft, Baromfi-Coop Kft, Rétköz 

Gabona Kft, Cserepes Fa Kft, Gumiplast Kft, Erdőhát Zrt. Hélix Kft. 

A gazdaságélénkítéséhez szükséges továbbfejleszteni a vállalkozói infrastruktúrát, és az 

innovatív környezetet. E célt elősegítheti az M3–as autópálya kiépülése a város határáig. 
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Szarvasmarhatartó telep 
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A Baromfi-Coop Kft. takarmánykeverő üzeme 

 

A Hélix Kft. telephelye. 
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Összefoglaló ajánlások 

 

5.3  Ipari, kereskedelmi, logisztikai terület 

 

A külterületen jelentős a gazdasági építmények jelenléte, ezért ezek arculatát a 

főépületek igényes építészeti eszközeivel javasolt meghatározni. 

A fogadó övezeteket igényes térburkolattal és zöldterülettel javasolt kialakítani. 

A település gazdasági zónai összefüggő területeken helyezkednek el. 

Kiemelkedően fontos a szélvédelem a légszennyezés, és a kellemetlen szagok elkerülése 

érdekében. 

Javasolt az épületeket védendő erdősávok és fasorok telepítése. 

Színvilágot tekintve az épületek illeszkedjenek a külterületi tájba. 
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5.4 Mezőgazdasági terület 

 

A szőlőlaposi tó köré egy természet közeli, új szabadidőközpont épült 2010-ben. A 11 ha-os 

parkban lehetőség van horgászni, a kisebb gyermekeknek modern játszótér áll rendelkezésre. 

A kikapcsolódni, ill. szórakozni vágyók részére van fitnesz rész, főzési lehetőség és egy 

kiépített szabadtéri színpad ülőhelyekkel. A tanösvény bemutatja a nyírségi táj kialakulását, 

érinti a magaslati pontokat, a védett fákat és a növényi társulásokat. Családok, a fiatalok és 

gyermekek számára kedvelt pihenőhely. 
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A település jó erdő és mezőgazdasági területekkel rendelkezik, a mezőgazdaságra jellemzően 

növénytermesztési ágazat fejlődött ki. 

 

Korszerű módszer a lugasos rendszerű alma telepítés. 
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6. Jó példák épületek, építészeti részletek 
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7. Jó példák sajátos építményfajták 
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Nyírmada város településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata 

Építészeti útmutató ábrái: Lechner Tudásközpont területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit kft. 
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