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A művészet és a tudomány kettőségét alkotja az építészet. Részben racionális követelményeknek kell megfelelnie, hiszen elsősorban a funkciónak és a rendeltetésnek van 
alárendelve. Ellenben, mint térbeli forma, az építész szubjektív alkotómunkájának eredménye.

Művészet azért, mert hasonlóan egy festőhöz, vagy egy zeneszerzőhöz, az építész is minden tudását, tapasztalatát, erejét és önmagából egy darabot belead abba, hogy töké-
letes művet alkosson. Megalkotni egy egyszerű épületet nem nehéz, de mindezt úgy tervezni, hogy a környezetet, az embereket, a múltat, jövőt és még rengeteg egyéb dolgot 
figyelembe veszi egy építész, azt csak művészi szinten lehet.

A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyáz-
zanak a helyi értékekre és megismerjék őseik életét. A Község, biztos pont mindenki számára. Ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk 
általunk, velünk együtt él, fejlődik, úgy, amerre mi tudatosan vagy éppen tudat alatt formáljuk. Ezért fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével 
összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztésekre. 

A település bemutatására hivatott színes képvilággal gazdagított kézikönyv egységben tárja az olvasok elé Harsány szépségét és rejtett kincseit. Széles skálában mutat pél-
dákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez, miközben bemutatja mindennapjaink színpadi hátterét. 

A kézikönyv tükröt mutat elénk, mely által még szebbé, még harmonikusabbá, még egységesebbé formálhatjuk Harsány Községet. 
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„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
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BEVEZETÉS
„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jöven-

dők bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, 

mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül 

akarta elmondani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”
Wass Albert
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Az építészetet szokás megfagyott 
zeneként emlegetni. És valóban na-
gyon sok hasonlóságot találhatunk 
egy zenemű és az építészet között. 

Az építészet sokszínűségét adja a 
változatos utcák, terek, épületek 
sokasága, mint egy zenekarban a 
sokféle hangszer: vonósok, fúvó-
sok, ütős hangszerek. 

Ugyanakkor, ha ezek egymásra 
tekintet nélkül zenélnek, lehet kü-
lön-külön még szép dallam is, amit 
játszanak, az összkép hamis. 

Ugyanígy a házak is lehetnek elté-
rőek egymástól, más rendelteté-
sűek, de ha nincsenek tekintettel 
egymásra, zavaros, élhetetlen kör-
nyezetet alakítanak ki.

A kézikönyv segítség kíván lenni: a 
település bemutatásával, az érté-
kek megismertetésével és az út-
mutató résszel tárja fel az épített 
környezet szépségeit. 

Bevezeti az olvasót az építészeti 
értékek tárházába, hogy olyan há-
zat tudjon építeni, ami valódi büsz-
keséggel töltheti el, és a település 
képéhez illeszkedik, azt ízléssel visz 
tovább.
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelező 

jellegűnek, a céljuk nem a tervezési sza-

badság megkurtítása, uniformizálása, 

hanem éppen a valós értékek megismer-

tetése, a sokféle izgalmas lehetőség fel-

tárása. 

Az unalomig másolt, giccses, sokszor 

import klónok helyett a település karak-

teréhez illeszkedő választási lehetőségek 

bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 

szabadság megismertetése.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,

hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és

változtatást lehetővé tevő kezdeménye-

zés kíván lenni, ahogy a település törté-

nete sem befejezett, hanem folyamato-

san továbbíródik. 

Ezért, ha újabb szép ház születik, az be-

kerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a 

könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá 

építtetője, tervezője, kivitelezője és a te-

lepülés egyaránt.

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban 

van környezetével, szomszédaival, tele-

pülésével. Valódi gyümölcse pedig csak 

annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 

egymást megismerik, szeretik és béké-

ben élnek egymással. Igaz ez az emberi 

kapcsolatoktól a zenén át egészen épített 

környezetünkig.
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HARSÁNY BEMUTATÁSA
általános telelpüléskép, településkarakter

Harsány község, Közép-Kelet Európában, észak-kelet Magyar-
országon, Borsod-Abaúj- Zemplén megye déli részén található, a 
47.96985” szélességi és a 20.74051” hosszúság körök metszés-
pontjában.
 
Délen az alföld északi széléhez illeszkedik, északon a Bükk-hegység 
déli lábához ékelődik. Körülötte Kisgyőr, Bükkaranyos, Emőd, Vat-
ta, Borsodgeszt községek fekszenek. Felszíne északra és nyugatra 
erősen dombos, keleti és déli része lankás. A falu, egy hosszanti kat-
lanszerű völgy két oldalán települt, követve a domborzati viszonyo-
kat. Ezt a völgyet a Csincse-patak alakította ki, több ezer év alatt. 

A patak a Bükk déli részén ered és Négyesnél torkollik a Rima patak-
ba. Még talán nem is éltek emberek ezen a vidéken amikor a patak 
vize sokkal bővízübb, és gyorsabb folyású volt mint most. Főleg ta-
vasszal óriási erővel zúdult le a hegyekből, nagy mennyiségű kavi-
csot, hordalékot görgetve, amely lassan mélyítette annak medrét, 
létrehozva ezt a völgyet. Az első emberek megtelepedésének idején 
már nem végzett pusztító munkát, könnyen mederbe lehetett szo-
rítani. 

A patak a falu talajszerkezetét is nagyban befolyásolta. A dombol-
dalakon agyagos míg a régi árterületeken öntéstalaj található. Idős 
emberek elbeszéléséből tudjuk, hogy amíg nem tisztították rend-
szeresen a patak medrét a tavaszi hó olvadásakor, összefüggő ár-
területté alakultak a mélyebben fekvő részek, amin csak csónakkal 
lehetett átkelni. A Malom utca elnevezése is őrzi a régen itt működő 
vízimalom helyét, ahová három falu hordta őrölni valóját. A hosz-
szanti völgy természetes szélcsatornát képez, ezért a területen ál-
landó a légmozgás. Az uralkodó szélirány északi.

Községháza Református templom

Nevelési-, oktatási intézémény
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Nagy valószínűséggel, 11.század végén, 
12.század elején, a magyar „hárs, hársfa” 
főnévből alakult ki a falu neve, az eredeti-
leg kicsinyítő funkciójú, de a valamivel való 
ellátottság kifejezésére is szolgáló -n(y) 
képzővel. E szerint a település neve a hárs 
fanév kicsinyítő képzős származéka.

A falu régi település. Már a bronz-korban 
jelentős szerepet töltött be. A honfogla-
lás előtt hun-avar település. Erre utalnak 
a község határában található avar-gyű-
rűk. A Halom-vár, Leány-vár, Bagoly-vár, 
a honfoglalás után fontos katonai szere-
pet töltöttek be. Ezek a közel 200 méter 
magasságú, kúp alakú dombok, a fontos 
kereskedelmi útvonal figyelő állomásai 
voltak. 

A dombok tetejéről jó kilátás nyílt az ala-
csonyabb területekre, ezért idővel itt föld-
várakat emeltek, melyek támaszpontul 
szolgáltak az itt állomásozó harcosok-
nak. Ezeket a földvárakat az 1241-42. évi 
tatárjárás könnyűszerrel lerombolhatta, 
elfoglalhatta. A kereszténység felvétele 
és az egyházszervezés nagy változást ho-
zott az itt élők életében. 

A falu az egri püspökség birtoka lett, és az 
egyház fenntartására tizedet volt köteles 
fizetni. A 16. század közepén már jelentős 
település: oppidium (mezőváros). A térség 
egyik központja. 
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Az egyik legjelentősebb szőlőtermelő hely. 1517-ben Luther Márton elindította a német-római biroda-

lomban a reformációt. A reformáció tanításai eljutottak vidékünkre is, ezzel megszűnt a katolikus vallás 

egyeduralma. 

A reformáció kezdetén Harsány áttért a református hitre, és a reformátusok önálló egyházat alapí-

tottak 1576-ban. Mint ahogy Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből tudjuk, az egri vár védői 

1552-ben hősiesen megvédték a várat a törökkel szemben. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy 

1596-ban Eger-vára török kézre került, s ezzel nyitva állt előttük az út a Felvidék felé. 

Az utolsó nagy csatát a törökkel, Mezőkeresztes határában vívták. A három napos ütközetben, a ma-

gyar sereg vereséget szenvedett. A törökök a győzelem után, majd száz környező falut dúltak fel és 

raboltak ki, így Harsányt is. Egyesek szerint egy kisebb csata zajlott le a Kisgyőr melletti Kék-mezőn. 

Harsány 1596 után török hódoltsági terület, az adót Hatvanba fizette, majd az egri pasának küldte a 

„harácsot”. 

A Rákóczi-szabadságharc alatt a falu szegényei lelkesen csatlakoztak Esze Tamás kurucaihoz. Harsány 

nemcsak gabonával hanem borral is segítette a felkelőket.
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1735-ben felépült a római katolikus templom, 

és a reformátusokat a katolikus papoknak ve-

tik alá. A reformátusok száma az ezt követ ül-

döztetés miatt ezután folyamatosan csökken. 

Az 1848-49-es szabadságharc alatt kedvező 

földrajzi helyzetéből adódóan, a falu gyakran 

volt a hadseregek felvonulási területe. A ta-

vaszi hadjárat alatt Klapka György honvéd tá-

bornok csapatai is táboroztak itt.

 

1831-ben és 1873-ban nagy kolera járvány 

pusztított a környéken. Harsányban a 279 

kolerában megbetegedett emberből 58 halt 

meg. A betegség leginkább a szegények közül 

szedte áldozatait.

 

1914 az I. világháború kitörése. Július 13.-án 

este érkezik el Harsányba, az általános moz-

gósítást elrendelő parancs. Ekkor, számos 

gazda kocsiját, lovát volt kénytelen átadni a 

kincstárnak. A háború okozta rendkívüli álla-

potot jelzi, hogy az iskolák sokáig hadikórház 

céljára voltak lefoglalva. 

A világháborúba a falu 382 katonát küldött, 

akik közül 60 halt hősi halált. Az õ emlékükre 

állított emlékművet, 1938. június 19.-én lep-

lezték le. A Tanácsköztársaság ideje alatt a 

faluban is megalakul a helyi direktórium, és a 

Vörös-hadsereg több alkalommal is állomáso-

zik a környéken.

Közösségi ház - volt katolikus iskola

Egészségügyi centrum
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A II. világháború alatt, 1944-ben Harsány a 

német, majd Miskolc orosz megszállása után 

az orosz csapatok átvonulási területe. A falut 

1944.november 14-én adták fel a német csa-

patok. 

A falu környéki harcokban elesett német ka-

tonák sírját előbb egy vaskereszt, majd egy 

kis sírkert jelezte, amire 1994-ben került egy 

márványlap. Ebben a háborúban 46 harsányi 

vesztette életét, többségük a volt Szovjetunió 

területén halt hősi halált. 1945-ben megala-

kult Harsányban is a Nemzeti Bizottság, a falu 

irányítására.

 

Fontosabb események 1945-tõl napjainkig

A villamosítással kapcsolatos munkák, már a 

‚30-as évek végén elkezdődtek, s így nagyon 

sok módosabb portán elkészült a házak belső 

szerelése, de közbeszólt a második világhábo-

rú. 

A lakásokban az első villanykörték csak 1962 

nyarán kezdtek el világítani, a közvilágítás 

szeptembere készült el. A vezetékes ivóvíz 

hálózat csak az 1980-as évek végére épült ki 

mindenhol.

1980-as évek végén Miskolc város közelsége 

miatt, az agglomeráció részeként jelentős fej-

lesztéseket hajtanak végre. Két új közművesí-

tett telkekkel ellátott utcát nyitnak az akkori 

Farkas-Nyárs-kertek helyén. Itt 61 házhely 

kerül kialakításra.

Egykori református iskola épülete

PostaHarsányi gazdatárlat épülete



Szükségessé válik egy új iskola és óvoda építése is, mivel az akkor meglévő, három illet-
ve két tantermes - a régi katolikus és és református iskola felújításával létrejött - iskola 
a megnövekedtet tanulói létszámhoz már kevésnek bizonyul. Ezt a Bolla-kertek alján 
kezdik el építeni. Az iskola feletti részen 40 házhely kerül kialakításra.

Az új, hat tantermes iskolát, a két óvodai foglalkoztatót, a konyhát, valamint a kiszolgáló 
létesítményeket is magában foglaló épületegyüttest 1985 januárjában adják át. A mint-
egy 100 férőhelyes lelátóval rendelkező tornaterem valamivel később került ádadásra.  
A bitumenes kézilabda pálya pedig 2001-ben.2004 május 14.-tõl mûködik a Teleház.
 
A fejlesztéseknek köszönhetően a község egész területén rendelkezésre áll a vezetékes 
földgáz, 2002 novemberében pedig befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése. 2003 
májusában került beüzemelésre a kábeltelevíziós hálózat. 2006. július 10-én került sor 
a Harsány-Vatta-Csincse települések ivóvízminőségének javítására irányuló beruházás 
szerződésének aláírására. 
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A 293 millió forintos támogatással megvalósuló fejlesztés során az ország egyik legjobb minőségű ivóvizét tudhatja magáénak a három község. A beruházás 2007 márciusára 
készül el.
 
A faluban háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, szociális gondozó, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működik. Harsányban a Kossuth Lajos utca és a Jókai Mór utca 
tekinthető a település főutcáinak. Ebből az utcákból nyílnak a hosszúkás telkek, melyeken az épületek oldalhatáron álló, a telekhatárral egyvonalban induló lakóépületek találha-
tóak. Az utcavezetés tudatosan, gondos tervezést követően jöttek létre.

A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos értéküknél fogva már hosszabb ideje Harsány identitását erősítik. A település egyes részeire 
vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, melyek teljes 
mértékben elősegítsék a Község karakterének megőrzését, és továbbformálják. Az utóbbi években épült sikeres példák illusztrálják azokat a megoldásokat, amelyek segítik az 
előbbiekben megfogalmazott megvalósításokat.

Volt uradalmi dézsmapince, ma sópince és helytörténeti gyűjtemény épülete Harsányi pincesor egy része

11



12

Az első katonai felmérés 

(1763 - 1787)

A második katonai felmérés 

(1806 - 1869)

A harmadik katonai felmérés 

(1869 - 1887)

Katonai felmérés 

(1984)

A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Harsány településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosszabb 
időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. Az 
első katonai felmérés szerint Harsány egyutcás falu, jelenlegi formája szerint inkább halmaztelepülés jellegű. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyak-
rabban kétsoros rendben csatalakoznak egymáshoz. Parasztudvaraira a tagolt épületelrendezés volt a jellemző. 
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ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és termé-
szeti értékek, településképi jellemzők

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által egy jelentősebb műemléket emelhe-
tünk ki. 

1. Római katolikus templom

Harsány szent Erzsébetről elnevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas - 
viszonylat nagy összegű - pápai tizedet fizetett, eszerint már ekkor népes ka-
tolikus közösség élt a településen. A fizetendő pápai tized alapján az állapítható 
meg, hogy Harsány a megye legnagyobb települési közé volt sorolható (akkori-
ban Edelény, Szendrő vagy Sajószentpéter fizetett közel annyit, mint a harsányi 
plébánia). A falu jelentős része ekkor, illetve a következő századokban az egri 
püspökség tulajdonában volt. A török hódoltság és a reformáció szétzilálta a ka-
tolikusok egyházi életét. Jelentős számú katolikus népessége az 1700-as évek 
elejére lett a falunak. 1736-ban Vágner József kanonok felépíttette az új tá-
gas plébánia templomot, amit Kisboldogasszony tiszteletére szentelt fel 1738. 
szeptember 8-án Máriássy Sándor egri kanonok. 
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Az 1746-os canonica visitatio kiemelte a templom tágasságát, a sekrestye szép bol-
tozatát, a szószék kimunkáltságát. A templomnak három oltára volt, mely Barkóczy 
Ferenc egri püspök adományából létesült. A nagyobbikat Kisboldogasszony tisztele-
tére szentelték fel, melynek a közepén Szűz Mária születését ábrázoló kép volt látható. 
Az oltáron lévő Barkóczy címert valószínűleg Hartman József kassai szobrász készí-
tette az 1740-es években. A templomban két harang volt, a nagyobbik mintegy 50 kg, 
amely Szent Donát tiszteletére, míg a másik a kisebb az Úr mennybemenetelének lett 
felszentelve. 1768-ban Egerben egy új 4 mázsás harangot öntöttek, amit Szent Antal 
tiszteletére szenteltek fel. 

1759-ben Barkóczy püspök a templom közelében az un. Kakas-hegyen egy kisebb faj-
ta földszintes kastélyt építtetett a harsányi püspöki birtokon. (Felsőtárkány után ez 
volt Barkóczy Ferenc második nyaralója. Utóda gróf Eszterházy Károly püspök azon-
ban a szerinte fényűző kastélyt lebontatta. Köveinek egy részét a paplak helyreállítása 
során használták fel. 
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1786-ban Eszterházy előírása szerint megkezdték a templomtorony újjáépítését, minthogy addig a temp-

lom homlokzata, csak a tető aljáig volt falazott. 

A templom nagy felújítására 1850-ben került sor. Ezt követően 1875-ben történtek nagyarányú reno-

válási munkák az épületen. Kijavították a vakolatot, felújították a padokat, illetve elkészültek a templom 

művészi értékkel bíró falfestményei. 

A torony teljes renoválására 1901-ben került sor, majd mindenre kiterjedő felújítási munkákat végeztek a 

templomon 1907-ben. A II. világháború harcai után a templom romokban hevert. 

A helyreállításhoz 1946-ban kezdtek hozzá.

A templom utolsó nagy megpróbáltatását 1983. február 24-én szenvedte el, amikor elektromos áram 

okozta tűzvészben a templom tornya leégett. 
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Harsány Község helyi védett, vagy helyi védelemre javasolt építményei

1. Hősi emlékmű  - I. világháborús emlékmű

Az I. világháborút követően 1938-ban közadakozásból emlékművet állított a háborúban 

elesett hősök emlékére, azonban emlékművön álló Turul szobrot 1948-ban eltávolítot-

ták, de a talapzata (szinte) sértetlenül megmaradt. 

A település fennállásának 750 éves jubileuma kapcsán a harsányi önkormányzat kez-

deményezésére közadakozásból helyreállították az emlékművet, melynek átadására 

2011. október 23.-án került sor. 

A felújított emlékmű fő motívuma a mintegy 1,5 métereres bronz Turulmadár amely 

Nagy Róbert szobrászművész alkotása.



2. Hősi emlékmű  - II. világháborús emlékmű

A település főterén található a II. világháborús emlékmű és az I. világháborús emlékmű. 

3. Trianon emlékére állított kopjafa

2010-ben avatták.

4. 1956 emlékére állított kopjafa

17 
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5. A „3. éves terv” - emlékmű
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6. „Harsány - Vatta - Csincse községek ivóvíz minőségének javítása” projekt alapkő letétele.

Az alapkő 2006 augusztusában került elhelyezésre mostani helyén.
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7.  A harsányi református templom

A falu 1556-ban elpusztult, de 1576-ban újranépesült református lakókkal, akik önálló egyházat alkottak. Az 
1595.évi összeírás szerint református templomuk volt.  1719-ben lelkésze katolizált, és a templomot is elvették 
a reformátusoktól. 

1720-ban a Gönci származású Héczey Dániel református lelkésznek és Újhelyi János iskolarektornak a köz-
reműködésével igyekeztek a nyilvános református vallásgyakorlatot helyreállítani. 1744 körül a reformátusok 
Makay János prédikátor gazda házában tartották istentiszteleteiket, de elűzték őket, így azok más falubeli csa-
ládokkal együtt Tiszaigar-pusztára költöztek. 

1746-ban 311 református és 280 katolikus lélek lakott a faluban. A reformátusok csak 1800-ban tudtak új 
templomot építeni maguknak, ez azonban 90 év alatt annyira megromlott, hogy életveszélyessége miatt 1890-
ben le kellett bontani. A jelenlegi templomot Wind István építész tervezte, s a nyugati homlokzat előtti 23 méter 
magas tornyával együtt készült el 1890-ben. A templom 9x18 méteres, mennyezete sík vakolt. Az orgonát 
Angster József építette 1912-ben. 

A templomot 1987-ben szépen megújították. Az 500 kg-os harangját Szlezák László öntötte 1921-ben Buda-
pesten, a 153 kg-osat pedig Burger Lőrinc 1833-ban Dobsinán.
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8. Sópince

Harsány Község Önkormányzata hosszú ideje foglalkozik a dézsmapince fel-
újításával, megfelelő hasznosításával. 2006-ban első lépésként az önkor-
mányzat megvásárolta a korábbi cselédlakást.

2008-ban elkészült az épület statikai megerősítése. Új teherhordó falazat 
és födém került megépítésre. 2013-ban a pince teljes körű helyreállítása és 
infrastrukturális fejlesztése keretében két ágában sópince, a borház baloldali 
részében igényes fogadótér, helyi termékeket is forgalmazó üzlet és parkoló 
került kialakításra. 2015-ben – az épület további felújítását, tetőszerkezeté-
nek cseréjét követően – helytörténeti gyűjtemény létesült a borház jobb oldali 
részében.

A HARSÁNYI SÓPINCE nemcsak a folyamatosan fejlődő település egyik leg-
vonzóbb turisztikai látványossága, hanem a természetes gyógyulás és egész-
ségmegőrzés egyedülálló gyöngyszeme is az országban. Az összesen 250 
MÉTERHOSSZÚ 4 ÁGÚ középkori uradalmi pincéből kialakított sópincébe a 
gyógyhatás egyenesen az erdélyi parajdi sóbányából érkezett. 

A parajdi só a legjobb minőségű a világon, és évszázadok óta vonzza egész 
Európából a gyógyulni vágyókat. A Harsányi Sópincébe 40 TONNÁNYI PARAJDI 
SÓT építettek be. A tágas pinceágban lévő játszótér teszi a gyerekek számára 
vonzóvá, különlegessé ezt a varázslatos, földalatti világot. A sópince relaxáci-
ós ágában pedig SEJTFREKVENCIÁS, PULZÁLÓ MÁGNESTERÁPIÁS KEZELÉ-
SEKET vehetnek igénybe a légzőszervi, a mozgásszervi, a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők.

A HARSÁNYI SÓPINCE PARAMÉTEREI
• Hőmérséklet: 9-12 fok
• Relatív pártartalom: 70-80%
• Baktériumban szegény és allergénmentes közeg
A Harsányi Sópincében való tartózkodáshoz réteges öltözködés ajánlott.



23 

Harsány Község egyedi gyűjteménye

Mackó Mama Kuckója

A 2015-ben nyílt állandó kiállítás az ország legnagyobb plüssmackó kiállítása. A gyűjtemény több, 

mint 7500 darabból áll.



Népi építészet - lakóházak

A háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, szoba-

konyha-szoba beosztású. Ezeket más néven soros alaprajzú házaknak is hívták. Olyan 
lakóháztípus, amelyben a helyiségek sorosan – sorban egymás mögött, egyenes vo-
nalban, egy tengelyre fűzve épülnek. Az ilyen házakat legfeljebb folyosó egészíti ki. 
Az egyes helyiségek egymásból vagy külön-külön az udvarról, folyosóról közelíthetők 
meg. Hazánk paraszti lakóházainak nagyobb része e típusba tartozik. A 14–15. sz. óta 

általános az a szoba-konyha (pitvar-kéményalja)-szoba vagy kamra beosztás, ami 

kamrával, istállóval, esetleg színnel bővülhetett.
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Harsány,Hunyadi utca 33. szám, 314 hrsz. - felújított épület Harsány, Petőfi utca 55. szám, 340 hrsz.- új építésű épület hagyományos stílusban

Az örökséget és a hagyományt gyakran összekeverjük. Meg kell tudnunk különböztetni 

az anyagiságában megfogható örökséget a hagyomány eszmei-szellemi tartományá-

tól, még akkor is, ha szorosan összetartoznak. A hagyomány az örökség lelke. Nélküle az 

örökség pusztán tárgy vagy természeti jelenség.  A hagyomány az „ige” az értékesíthe-

tő anyagban, szakrális értéke van. A hagyomány egyúttal szellemi-technológiai kész-

ség, és elődeinktől maradt ránk. A fenntartó közösség számára soha nem maradiság, 

éretlen ragaszkodás a múlthoz, a meghaladotthoz, hanem az a belső képesség, amely 

biztosíték a túlélésre, a fejlődésre, a keretek között tartott újításra, és mégis a korlátlan 

szabadságra. A kereteket a föld, a falu, a létezés alapját jelentő munka, a mezőgazdál-

kodás jelenti. A falut érő környezeti, vagy éppen az emberiség által okozott csapások 

mindenekelőtt a hagyományok elvesztésével jártak. A mai építészetben sokszor a tö-

redékét láthatjuk meg annak a páratlan csodának, ami egykoron úgy tündökölt. 

Ebből következett az örökség ócskasággá nyilvánítása, az irányított lealázással, felej-

téssel. Ezért a vidéki örökségvédelem nem nélkülözheti a hagyományok felderítését és 

megőrzését, ha kell, újra tanulását. Ez ugyanolyan feltétel, mint a műemlékvédelem-

ben a megelőző tudományos kutatás.



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4

Harsány településképi arculatának vizsgálatakor öt eltérő karakterű település-

részt határoztunk meg. A település belterületén három eltérő karakterű település-

rész található: a településközpont és a kertvárosias, falusias jellegű lakóövezetek, 

illetve az üdülőövezet, amik a központot veszik körül. 

A település külterületén, elsősorban délen, a bevezető út mentén találhatóak az 

ipari, gazdasági létesítmények. Az ötödik kategóriába a beépítésre nem szánt te-

rületek kerültek. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT

A község szabálytalan alaprajzú, egyutcás utifaluból kinövő 

település, az „ősi falu” vált magává a település központjá-

vá. A Jókai M.ór u. és a Kossuth Lajos u. mentén kialakult 

településrészeket nevezzük a központi belterületnek. Jel-

lemzően igazgatási, oktatási és egyházi épületek fordulnak 

elő, melyek általában előkertes kialakítással szabadonálló 

épületek. 

A településrészen található lakó épületek általában oldal-

határon álló módban helyezkednek el sorban egymás után 

2-3 méteres előkerttel magastetős tetőkialakítással. Nye-

regtetős és többszintes épület jellemző. A településkép 

egységességét a hasonló karakterű épületek többsége 

erősítheti. Ezért az épület formálásakor az anyaghaszná-

latban, a homlokzatképzésben, a színezésben, az arányos 

illeszkedés az elvárás Külön oda kell figyelni az épületek 

utólagos hőszigetelésekor az épület egésze kerüljön felújí-

tásra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere is illeszkedjen a 

környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is gon-

dolni kell.A nagy – telkes közintézményeknél a szabadon 

álló épület elhelyezés a jellemző. Ez esetben az utcaképi 

megjelenés magastetővel javasolt. 

A tető gerincvonala a kialakult beépítéshez igazodjon. Nem 

lehet egyértelműen állást foglalni az utcával párhuzamos, 

vagy merőleges tető kialakítása mellett. Fontos, hogy 

megjelenése az utcaképhez igazodva, de ne hivalkodva 

alakítsa, fejlessze a belső településképet. Ez megjelenhet 

eltolt tetősíkkal is. Az épületek általában kontytetős vagy 

sátortetős kialakításban fordulnak elő, ettől eltérni csak 

szélesebb telek esetén javasolt, az egyszerű nyeregtető 

nem jellemző. Községháza



Az épületek általában nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) kialakításban fordulnak elő, et-

től eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt. A településközpontban a lakóépületek változó telepítést 

és épület elhelyezés következtében jöttek létre. A melléképületek elhelyezésénél is körültekintően kell 

eljárni. A kiegészítő gazdasági épületek kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az utcai homlokzatra közvet-

lenül ne legyen hatása. A főépület folytatásaként jelenjenek meg. Célszerű ezen helyiségek kialakítása 

a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani. Az utcai kerítés kialakításánál a környezet 

szép példáit vegyük figyelembe. Próbáljunk meg hozzájuk igazodni. Illeszkedő kerítés megvalósítására 

törekedjünk, szerkezetét és színét gondosan válasszuk meg. A teljesen tömör vagy dróthálós kerítés 

kialakítása nem jó megoldás. A részben áttört kerítést részesítsük előnyben. Az oldalsó és hátsó kerí-

tések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intimszféra 

megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható. A településen főleg a főutcán a kétoldali 

manapság szabálytalan beépítés jellemző. Figyelembe kell venni, hogy az épületek felújítása során eze-

ket a szabálytalanságokat szükséges megszüntetni, vagy korrigálni a szabályossági forma irányába. 

A község településkép szempontjából legmeghatározóbb területe a településközpont.A település-

kép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért az épület formálásakor az 

anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, az arányos illeszkedés az elvárás Külön oda 

kell figyelni az épületek utólagos hőszigetelésekor az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, 

a nyílászáró csere is illeszkedjen a környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is gondolni kell.

A településközpont településrészt településkép szempontjából meghatározó területként javasolt ke-

zelni.

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele 
mellett szükséges a magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

27

Köztér, háttérben a Közösségi ház

Nevelési-, oktatási intézmény

Nevelési intézmény 

(óvoda)

Gyógyszertár
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KERTVÁROSIASIAS, FALUSI LAKÓTERÜLET 

A településközpontot ölelik körül. A múlt század elején épült épületek többségét az 

1980-as években a többszintes nyeregtetős és földszintes sátortetős épületek váltot-

ták fel. Ezeknél az épületeknél a bővítés csak hátra lehetséges a keskeny telkek miatt, 

azt is csak korlátozottan. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő lakóépületek felújí-
tásával lehet számolni.

Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető kö-
vetelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának, 
az illeszkedésének a gondos megválasztása.  Továbbá a nyílászárókra és tetőfedések-
re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a 
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épületek a települések egyediségét bontotta meg. 
Kialakításuk során a meglévő utcaképet figyelmen kívül hagyták.

A kertvárosias és falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő 
hely kínálkozik a pihenő terület kialakítására. A növények alkalmazása során termé-
szetes és hatékony eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. 
Árnyékoló szerepük az energiatudatos életmód egyik eszköze.

A településkép egységességének megvalósulásához a ház utcafronti homlokzatának 
készítése során előnyösebb lehet ahol nyeregtetős épületek sorakoznak nyeregtető 
kialakítása, ahol pedig sátortetős épületek, a sátortető alkalmazása.

A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a 
szomszéd épületét. A tetőtér beépítése általános a kertvárosias lakóterületen a nye-
regtetős épületeknél, hiszen minden adott ahhoz, hogy a tulajdonosok megtehessék. 
Költségekben minimális költséget jelent, hiszen nem kell építeni, nem növeljük telkünk 
beépítési százalékát, azzal együtt a zöldfelületünk csökkenését.



GAZDASÁGI TERÜLET

A mezőgazdaság az ipar mellett az anyagi termelés másik fontos ága, amely a termőföldre alapozva, a természeti erők segítségével hozza létre termékeit. A mezőgazdasági 

termelést befolyásoló legfontosabb tényezők: a föld és a termelésben részt vevő élő szervezetek minősége, az éghajlati adottságok, az emberi és a gépi munka mennyisége, 

szakszerűsége, valamint a közgazdasági viszonyok. A földfelszín alakulása többségében kedvező a mezőgazdaság számára. Az ország területének több mint a fele nem éri el a 

200 méteres tengerszint feletti magasságot. Az alacsony fekvés sok helyen a jó termőtalaj kialakulását segíti és a föld sík fekvése vagy alacsony lejtése a könnyebb talajműve-

lést. A mezőgazdasági terület 45%-a lejtős.

Harsány közigazgatási területének déli részén található meg a gazdasági-, ipari területek. Harsány gazdasági területei a déli részen találhatóak meg a bevezető út mentén. A 
zöldfelületeken előtérbe kell helyezni a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezését. Ezzel biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszer-
szintű működését.Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek tele-
pülésképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása. Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, 
közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. 
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JAVASLATOK

A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól. A 
lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyenek kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés 
kiépítése nem javasolt. Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztására tetőszerkezetének 
hajlásszögére. Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépí-
tésre szánt területekre és beépítésre nem szánt területekre. A település közigazga-
tási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a közlekedési-, köz-
mű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, 
gazdasági erdők, egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági terüle-
tek, (kertes mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a víz-
gazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult 
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek 
identitásának kialakulásában és erősítésében.

Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történe-
téhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A külte-
rület közel kevesebb, mint az ötöd részét foglalják el a gyep- legelő területek, mely 
területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet 
megőrzési területhez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, kaszálórétek, - tarto-
zik. A külterületi földek egy része, gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek 
mérete meghatározható.

A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI HARSÁNY TELEPÜLÉSEN  

Szántók: Harsány település külterületén a mezőgazdasági jelleg az uralkodó. Az ég-
hajlat a nem túl víz- és hőigényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény a 
búza, a kukorica, és a rozs). Ma a külterület döntő részét, foglalják el a szántók, me-
lyek részben közúton, részben dűlőutakon jól megközelíthetők. A szántóterületek a 
határban összefüggő felületként jelennek meg, a táblák határain futó csatornák és 
utak menti fasorok csak helyenként tagolják a tájat. A szántók a közigazgatási terület 
8 - 9 %-a. 

Rétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyatkoztak az utóbbi száz évben. A 
nyílt társulások közül a homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyakoriak a 
vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a legelőként hasznosított gyepterü-
letek együttvéve a külterületnek kb. 5 - 6 %-át teszik ki. 

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes nyár, tölgy) ültetvények jellem-
zik. Az erdők a település 16 - 17 %-át borítják. 

Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi években az alacsony felvásárlási árak 
miatt csökkent. Az alma- és meggytermesztés jellemző a településre. A gyümölcsösök 
nagy része a külterületen található, körülbelül a külterület minimális 1 %-a. A zártkerti 
területeken korábban elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma részben gyü-
mölcsösként, részben szántóként hasznosított parcellák tarkítanak, de jelentős a parla-
gon hagyott területek aránya. 

A tájvédelmi területeket településkép szempontjából meghatározó területként java-
solt kezelni.
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BÜKKI NEMZETI PARK

Az Északi-középhegységnek a többi vulkanikus hegyeitől eltérő földtörténeti 
múlttal rendelkező tagja a Bükk-vidék. Nagy részét tengeri üledékes eredetű 
kőzetek, főként dolomit és mészkő építik fel. Fennsíkját meredek sziklszirtek, 
a Bél-kő, a Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és a többi „-kő” öleli körül, melyekről 
csodálatos kilátás nyílik a hegység déli lábára. 

Az előbbi csúcsok nagy részét érinti az Országos Kéktúra útvonala. A hegység 
szép formái a barázdákkal, üregekkel tagolt, lyuggatott mészkőfelszínek, a 
karrok és ördögszántások is. A Bükk-vidék sajátos ékességei a karsztforrások 
vizéből kiváló mésztufa képződmények.

Az ország legnagyobb hegyvidéki, erdős nemzeti parkja létrehozásának alap-
ját a névadó hegység földtani viszonyai teremtették meg. A földtörténeti ókor 
és középkor változatos tengeri üledékei gyűrődtek fel. 

A változatos kőzetösszetételhez a talajok sokfélesége kapcsolódik. A válto-
zatos felszíni formákhoz pedig olyan mikroklimatikus feltételek társulnak, 
amelyek jóvoltából a területen egyaránt megtalálja élőhelyét a sajátos kárpáti, 
mediterrán és a magashegységi jelleget tükröző élővilág, valamint az elmúlt 
földtörténeti korok számos maradványfaja. A hegységet hatalmas erdőségek 
uralják, melyekben jól megfigyelhető az észak-déli és a magassági tagozódás.

A park mintegy 95%-át erdő borítja. A bükki erdők közül legelterjedtebbek a 
cseres-tölgyesek, melyeket a magasabb régiókban gyertyános-tölgyesek, 
majd kb. 600 méter fölött a hegyvidéki bükkösök követnek.

A Bükk-vidék legeldugottabb zugaiban élnek azok a jégkorszakot idéző állat-
fajok is, amelyek kiválóan alkalmazkodtak a kor mostoha életkörülményeihez. 
A Bükk-vidék féltett madártani ritkasága a kerecsensólyom, melynek sikeres 
elterjedéséhez a csaknem két évtizeddel ezelőtt kezdődött, komplex védelmi 
programok teremtették meg a feltételeket.

Pannon gyík

(Ablepharus kitaibelii)

Kerecsensólyom

(Falco cherrug)
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HARSÁNYI HORGÁSZTÓ

A horgásztó rendszer a Bükk déli lejtőinek ölelésében helyezkedik el Harsány 
községben. A festői környezetben elterülő horgászparadicsom Miskolctól alig 
10 km-re található. A völgyzárógátas tórendszer múltja hosszú évtizedekre 
tekint vissza, azonban a tavak legújabb kori története a 2000.-es évek ele-
jétől íródnak. A tó új tulajdonosa ekkor hajtott végre a tavakon, olyan tóre-
konstrukciós munkálatokat, amelyek megalapozták azt, hogy 2005. évtől újra 
elinduljon a horgásztatás a tavakon. Az azóta eltelt közel egy évtized alatt a 
kezdetekhez képes a tó sok változáson ment keresztül mind infrastrukturáli-
san, mind a tó filozófiáját tekintve.

A 3 tóból álló tórendszer összterülete 40 ha. Jelen pillanatban a három tóból 
egy horgászható ez a völgy legalsó létesítménye a maga 20 ha-os vízfelüle-
tével. A 2005. évben történő nagyobb mennyiségű 10 kg feletti pontyok te-
lepítésének köszönhetően, manapság az ország egyik legnagyobb átlagsúlyú 
állományával büszkélkedhetünk. Ennek köszönhetően méltán tekinthető a 
bojlis horgászok paradicsomának tavunk, amit az ide érkező vendégeink visz-
szaigazolásai is bizonyítanak.
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HARSÁNY KISGYŐR KÖZÖTTI VÖLGY

Ez a déli-Bükk lábánál elterülő védett növénytani-faunisztikai szempontból jelentős értékeket rejtő 
terület a Csincse-patak mentén található. A terület magasabban fekvő és szárazabb élőhelyei Kisgyőr 
önkormányzat területéhez tartoznak. A védett terület a Csincse-patak medrét kíséri, gyakorlatilag a pa-
takvölgy völgytalpi területeire terjed ki. A völgy túlnyomó részén nedves élőhelyek, magassásosok, mo-
csárrétek, és fűzes foltok találhatóak. A völgytalp nedvesebb mocsárrétjein elterjedt a szibériai nőszirom 
(Iris sibirica). Zsombékjai főleg a Csincse-alsó folyása mentén gyakoriak. Ugyancsak az itteni mocsárré-
teken találhatóak meg a mezei iszalag (Clematis integrifolia), jelentős állományai. A tágabb területre jel-
lemző gazdag madárvilágból kiemelkedik a Csincse-patak völgyébe gyakran táplálkozni járó fokozottan 
védett fekete gólya (Ciconia nigra), és a rendszeresen itt revírt foglaló és költő haris (Crex crex) állomány. 
Sajnos a völgyben és a domboldalakon az utóbbi években több tájidegen özöngyom is megjelent, egyér-
telműen azt jelezve, hogy a gazdálkodás felhagyása nem kedvez a korábban kaszált élőhelyeknek. A par-
lagfű (Ambrosia artemisiifolia) jelenléte a selyemkóró (Asclepias syriaca) és az aranyvessző (Solidago sp.) 
fajok tömeges szaporodása a Csincse-patak völgyében többek között azt jelzi, hogy a természetvédelmi 
szempontokat is szem előtt tartó kezelés, és gazdálkodás visszaszorulása a terület lassú átalakulását 
vonhatja maga után, ami végső soron a védett fajok visszaszorulását és eltűnését is eredményezheti.

Haris
(Crex crex)

Vízityúk

(Gallinula chloropus)

Kakukk

(Cuculus canorus)



AJÁNLÁSOK: TELEPÜLÉSKÖZPONT
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves épí-
tészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, 
ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhat-
juk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban 
illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, 
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlat-
lanul túlkénezi borát.

TELEPÍTÉS

Az településközpont településrészen a telepítés oldalhatáron állók, elhelyezkedésük az 
utcafronthoz viszonyítva zömében merőleges elhelyezkedésűek, egy-egy kialakult szé-
lesebb teleknél viszont már nem. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól el-
térni nem javasolt. A főépület mögött kialakítható a kikapcsolódást nyújtó növényzettel 
határolt védett kert.

5

Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú 
képeinek alkalmazása.

A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a 
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre 
ültetett épület alkalmazása.

TEREPALAKÍTÁS
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MAGASSÁG

Településközpontban a lakóházak magassága különböző. Találkozni földszintes, tetőtér 
beépítéses, kétszintes épületekkel is. Magas tetős kialakítású családi házakkal. A már 
meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát ha-
sonló magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A településrészen a családi házak tetőhajlásszöge zömében alacsony hajlásszögűek. 
A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel 
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. Az utcaképbe a túl magas tetőhajlásszöggel 
rendelkező épületek nem illenek bele, viszont a lapos tető megengedett.
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Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 

újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-

gesség érdekében.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.



ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

Visszafogott illeszkedés, hasonló szín- és anyaghasználat jellemzi a családi házakat, a 
színvilág nem túl változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületek is jel-
lemzik. (pl., vörös cserépfedés, szürke palafedés, világos színű homlokzatoktól eltérő 
színek alkalmazása)

Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat 
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkola-
tok nem elfogadhatóak.

TETŐFORMA

A településrészen a családi házak tetőformája vegyes.

Ha egy kialakult összetett tetejű házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, ne nyeregtetős vagy sátortetős épület, mert nem 
fog beleilleni az utcaképbe.
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Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-

kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 

során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 

cserépfedés) válasszuk.



TORNÁCOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor-
nác. Az új településrészen ezeket a hagyományokat őrző épületek eltűnőben vannak.

Ezek a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából. 

A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épü-
letek erősítik a Község identitását és arculatát. 

E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük új 
otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt 
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon 
tesszük meg. A településközpont új településérszén a modern nyíláskialakítás, a ha-
gyományostól eltérő a jellemző: jellegzetesek a nagyméretű egyszárnyú ablakok hasz-
nálata. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és azokból ihletet 
meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Az épületek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdonosok kö-
rében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület, 
és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar 
elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog hatni. Egy jól 
megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól. 

RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. 
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energia-
tudatos életmódnak - árnyékolnak!
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják a  
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.
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KERTEK

A településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelem-
be a ház homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az 
előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményün-
ket a növényekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A 
meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások során 
fokozottan ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzet-
tel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház mére-
tének növelését éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthet-
jük. Telepítésnél ügyeljünk a megfelelő távolság tartására, mind 
a ház falát, mint a kerítés távolságát figyelembe véve. 

Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a 
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet 
közösen formált. A településközpont településrészben a kör-
nyezetbe illesztés során a hagyományos településkép megőr-
zése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, 
árnyékoló fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az 
előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor ve-
gyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak 
elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület 
jobban érvényesüljön. A meglévő épületek bővítése, felújítása 
során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fás szárú növényzet 
megóvására. 

A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásol-
hatjuk. Magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növé-
nyekkel növelhetjük a ház méretének érzetét. Kertünk terem-
ti meg a természettel való kapcsolódást; a rekreáció, pihenés 
színtere, de haszonkertként is funkcionálhat. Az építészetben 
alkalmazott elvek itt is ugyanúgy megjelennek: arányok tömeg-
formálás, színek, stílusok formájában. De a kert nem csak alko-
tás, hanem a kikapcsolódás helyszíne is.
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UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK

A közterületek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz, utcake-
resztmetszethez, jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz. A virágos, zöld 
utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a barát-
ságos, szerethető, esztétikus településképnek. 

A településközpontban egy főtér taláható, de emellett településszerkezet sajátságai-
ból fakadóan létrejöttek olyan kisebb teresedések, amelyek nem sorolhatók egy fenti 
kategóriába sem. Ilyenek például az utak kapcsolódásai, szakrális emlékek környezete, 
utak találkozásai stb. Ezek rendezése nagyban elősegíti a településkép javítását. Ide 
lehetőség szerint szárazságtűrő, tájba illő növényeket, illetve az öntözési lehetőség 
biztosítását javasoljuk.
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AJÁNLÁSOK:  KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban ab-
ban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem 
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem 
szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki 
gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÍTÉS

A telepítés hasonló, csaknem azonos a településközonttal abban a vonatkozásban, hogy oldalhatáron állók, elhelyezkedésük az utcafrothoz viszonyítva zömében merőleges el-
helyezkedésűek az épületeknek. Általában előkertes kialakításúak, de sok az előkert nélküli is, nem áltlaános érvényű. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól eltérni 
nem javasolt. A kialakult utcakép figyelembevételével helyezzük el épületünket legyen az akár előkertes vagy előkert nélküli. A családi házak oldalhatáron állnak, az épület mögött 
kialakítható a kikapcsolódást nyújtó növényzettel határolt védett kert.

A környező épületek beépítése mellett rendezett utcakép. Javasolt a telek utcafronti 
részével párhuzamos vagy merőleges kialakítás. Ajánlott a terepre való illesztéskor 
megfelelően telepített, terepre ültetett épület alkalmazása.

A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a 
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre 
ültetett épület alkalmazása.

TEREPALAKÍTÁS
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MAGASSÁG

Az épületek magassága csaknem azonos, nem találkozni kiugróan magas vagy alacsony épülettel. Találkozni földszintes, tetőtérbeépítéses, kétszintes épületekkel is. Magas 
tetős és lapos tetős kialakítású családi házakkal. A már meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát hasonló magassággal kell kialakítani, 
mint a környezetében lévő többi ingatlant.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség 

érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetük. A túl magas, illetve túl alacsony tetőhajlásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek Harsány településközpontjának utcaképébe.

Kivételt képezhet kellő széles telkeken, modern épülettömeg esetén az ahhoz igazodó aszimmetrikus, vagy akár részben lapos tető, mely az utcaképben nem próbál hivalkodni. 
Oromfalas kontyolt és sátortetős házak egymás melletisége heterogén utcaképet eredményez. Ekkor a közel azonos tetőhajlásszög lehet rendező elv.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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TETŐFORMA

Harsány kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén lévő családi házak tetőformája többnyire egyszerű, a szomszédos házak tetőformája általában illeszkedő egymáshoz. 

A családi házak tetőformája egyszerű nyereg vagy sátortető.

Ha egy kialakult nyereg vagy sátor tetőjű házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem nyeregtető vagy sátortető formájú 

épület, mert ellenkező esetben az utcaképbe nem fog beleilleni. Ha egy kialakult sátortetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület ke-

rüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló sátortetős tetőformájú családi ház.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-

kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.



49 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍN)

Visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl 
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. Általá-
nosságban felhasznált anyagok a vörös cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes 
vagy szürke horganyzott acél bádogos szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók, 
illetve azok árnyékolókkal való ellátása.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása 

során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket  (pl. vörös 

cserépfedés) válasszuk.



A tornác újraértelmezett modern stílusban akár a középületeken is megjelenhet. 

Fontos szerepe, hogy véd az időjárás viszontagságaitól. Akadálymentesítés esetén 

az épülethez feljutó rámpa is elhelyezhető benne.

50 

TORNÁCOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Az új településrészen, Harsányban ezeket a hagyományokat őrző épületek eltűnőben 
vannak. Ezek a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából. A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épületek erősítik a Harsány 
identitását és arculatát. E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük új otthonunkba.

Az egyszerű faragatlan faoszlopos tornácoktól kezdve sokféle anyagú, technikájú és formájú alakváltozatot lehet felmutatni. A faragatlan faoszlopos, fagerendás tornácok 
országos elterjedettségűek. A tornácok mennyezet része lehetett nyitott vagy különféle födémszerkezetek alkalmazásával zárt, fedett. Gyakori volt a sík tornácmennyezet va-
kolt, stukatúros kivitelben és a deszkamennyezet. A legfejlettebb árkádíves tornácoknál az egyes pillérállások mennyezetét leboltozták. A tornácok lehettek teljesen nyitottak, 
előfordult, hogy az egyes oszlopokat, pilléreket könyöklő gerendával kötötték össze, de gyakori volt a könyöklő gerenda magasságáig a tornácot lécezéssel, deszkázattal ellátni. 
Nemritkán az oszlop-és pillérközöket könyöklő magasságig felfalazták, esetleg e mellvédszerű fal belső oldalán ülőpadkát alakítottak ki. A deszkázott vagy falazott mellvédű 
tornácra rostélyos, deszkás ajtókon, félajtókon lehetett bejutni.
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AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, 
ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon tesszük meg. A kertvárosias lakóterületen a hagyományos nyiláskialakítás jellemző, 
mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles nyílászárókat jelenti. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és 
azokból ihletet meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Harsány épületeinek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdo-
nosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a la-
kóépület, és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület 
hamar elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog hatni. 
Egy jól megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső ha-
tásoktól. 
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RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. 
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energia-
tudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 

lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-

nyezetébe.



Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-

nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 

házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják a  
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.
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KERTEK

A kertvárosias, falusias lakóterületi településrészen fontos, hogy az épü-
letek harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe. A megfelelő telepíté-
sen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfe-
lelő természetes hátteret adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, 
mintha már rég ott állna, emellett a kertben és az épületben tartózkodás 
is kellemesebbé válik.Telepítésnél ügyeljünk a megfelelő távolság tartá-
sára, mind a ház falát, mint a kerítés távolságát figyelembe véve. 

Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak 
szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi alkotást. Az épület tájba il-
lesztését nagyban segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A 
földmunkák során próbáljuk megóvni a területen lévő növényzetet, hi-
szen egy beállt ökoszisztémával rendelkező kert kialakulásához hosszú 
éveknek kell eltelnie.Az épület mellett kertünk megtervezésére is fordít-
sunk kellő időt és energiát, ha tehetjük kérjünk szakmai segítséget. A kert 
funkcióit tervezzük az egyes épületrészekhez igazodva, így a kert és az 
épület egy egységes látványt és életteret fog biztosítani számunkra. A 
volt zártkerti és majorsági területeken törekedjünk az egykori használat 
megidézésére. Ha módunban áll, alakítsunk ki haszonkertet, ahol ter-
meszthetünk zöldséget, gyümölcsöt.

A garázst lehetőleg az épülethez kapcsoljuk, így nem vesszük el a teret 
a kertünkből. Burkolatok választásánál keressük a vízáteresztő, könnyen 
tisztítható fajtákat, használhatunk régi, bontott téglát is a kevésbé inten-
zív használatú részeken. A régi anyagok újra felhasználása a környezet 
szempontjából is előnyös. A bontott téglát sokféle módon felhasználhat-
juk kertünkben, a járóburkolathoz, lépcsőkhöz, szegélyek, térfalak, virág-
ágyások kialakításához, szalonnasütők köré.

A kert és az épület harmóniája fontos. Ne takarja el a növényzet túl-

zottan az épületet.  A kerti bútorok, építmények az épülettel azonos 

anyaghasználat és színezés mellett valósuljon meg.
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UTCÁK, KÖZTEREK, KÖZKERTEK

Egy település, településképi javításához, karbantartásához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás. Egy megfelelő fenntartás látványos változást jelenthet, mint a nem hasz-
nált közterületi elemek átalakítása, újrahasznosítása, esetlegesen szükségszerű elbontása.

Egy fasor jóval több, mint egy utca zöld térfala: a fasorok legtöbb esetben a települések fő zöld tömegét alkotják, összekötik a zöldterületeket, szakszerű utcafasor hálózat kiala-
kításban kondicionálják és élhetővé teszik a lakosság mozgásterét. A fásítási terv készítése vagy fasor megújítás tervezése rendkívül sok szempontot sorra vevő tájépítészeti 
feladat. A fasorok a településépítészet zöld hálózatai, melyek a tájépítész szakági tervezésben nélkülözhetetlen, a növényállomány kialakításában a településépítészet terén. A 
növényzet a közterületek alapvető alkotója, élhetővé ezek parkosítás és utcafásítás révén válnak. Önmagában kevés a fafajok botanikai ismerete, vagy a várostervezés épített 
és művi elemeihez kötődő szaktudás: utcafásítási terv készítés során mindezeket a tájépítész együttesen alkalmazza.

Az utcakép legmarkánsabb élő ele-
mei a magasra növő fás növények. 
Több azonos faegyed sorba ültetése, 
azaz fasor esetén viráguk, levelük, 
termésük, lombszínük, ágszerkeze-
tük, lombformájuk alapján az utca-
kép jellegzetes karakterének meg-
határozóivá válnak.
A járófelületek, burkolatok kialakítá-
sa során a tartósságra, a javítható-
ságra és a vízáteresztésre, valamint 
az akadálymentesítésre egyaránt 
gondoljunk. Semleges színek java-
soltak a burkolat kiválasztása során. 
A járófelületeket gondos tervezés 
során kerüljenek kialakításra, hiszen 
azoknak illeszkedniük kell a zöldfe-
lületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.

Javasolt több növény alkalmazása 

a közterületeken, tájépítész alkal-

mazása elengedhetetlen az utcák 

fásításához. 



PINCESOR

A borospincékre vonatkozó ismeretek elégtelensége, hiánya azért sajnálatos, mert 
ezek az építmények az ember gazdasági, műszaki és esztétikai alkotókészségének alig 
ismert bizonyítékai. Évezredes történelme során hazánk olyan események színhelye 
volt, amelyek elűzték a népet lakóhelyéről vagy megsemmisítették, építményeit pedig 
elpusztították. A föld alá rejtett pincék azonban sokszor túlélték ezeket a csapásokat, 
és inkább megmaradtak, mint a föld felszínére épített lakóházak, templomok. 

A dézsmapince 1755 előtt egészen biztos, hogy létezett, ennek racionális oka, magya-
rázata van. Kétségtelen azonban, hogy a középkori üreget régi formájában sehol sem 
használták fel, helyére és melléje teljesen új pincét képeztek ki. A napjainkban hasz-
nálatos pince egyágú, mint a legtöbb pince Harsányban, a hossza 23 méter. Népi neve 
Hosszú-pince.

Egykor a Bükkalja királyi uradalmi pincéje volt a 250 méter hosszú, 4 ágú pincerendszer 
Harsányban.
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Felújításkor, vagy új borospince építése során ügyeljünk az alábbiakra:
- ajánlott a preferált palatető,
- tetőforma kialakítása, vagy átépítése során az útra merőleges nyeregtető ajánlott,
- anyaghasználat során próbáljunk a természetes kő mellett maradni, vagy egyszerű 
simított vakolattal dolgozzunk. 

Kerülendő:
- túlszínezés, 
- rikító színek használata,
- utcaképbe nem illő elemek kialakítása. 

Fontos, hogy akár új építésü pincéről, vagy felújításról legyen szó, vegyük figyelembe a 
szomszédos épületek stílusát, környezetét, építési jellegét. 
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Javasolt az ipari területeken és tanyákon a nyeregtetős - félnyeregtetős tetőforma, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A túlsá-
gosan tördelt vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a tájképbe. A tetőhajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de az ne legyen 450 – nál 
meredekebb.

AJÁNLÁSOK: GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú ellátása céljából végezzünk. A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását 
ne okozza, a lakóterületi együttélés normáinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos, bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. prob-
lémás tevékenység, ezek megvalósítására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.

Ipari, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település 
barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát. Tapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasági létesítmények, ipari területek 
vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.

Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés. Az ipari, gazdasági épületek többnyi-
re a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az előbbiek érvényesek a tömegformálás-
ra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.



A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos szerep 

jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakítása.

A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.

Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épü-

letrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat.

Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. alkalmazása.

A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben az 

épület, épületrész takarására. 
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AJÁNLÁSOK: ÜDÜLŐTERÜLET
TELEPÍTÉS

Az üdülőterületen a telkeken a házak szabadon állnak.

A telepítés szabadonálló, utcafronttal merőleges gerincű tetővel jellemezhető. A terüle-
ten csak pihenésre, üdülésre készült épületek találhatóak. A kialakult utcakép figyelem-
bevételével helyezzük el épületünket.

Ezen településrészen állandó lakosság található, ezért a belterületbe vonás javasolt. 

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület 
alkalmazása.

A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a 
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre 
ültetett épület alkalmazása.

TEREPALAKÍTÁS
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MAGASSÁG

A nyaralók magassága csaknem azonos.  A meglévő nyaralók figyelembevételével kell 
az új épületet elhelyezni, tehát hasonló magassággal kell kialakítani, mint a környeze-
tében lévő többi ingatlant.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A meglévő üdülőépületek közé telepíteni kívánt épületnek hasonló hajlásszöggel kell 
épülniük, mint a környezetében lévőké. 

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az 

újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé-

gesség érdekében.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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TETŐFORMA

A településrészen a tetőforma nyeregtetős. Új épület tervezésekor ne alkalmazzunk sá-
tortetős vagy összetett tetőformát.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-

kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület, és mind 
a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar elveszíti 
érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településrészre zavaróan fog hatni. Egy jól meg-
választott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól. 
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AJTÓK, ABLAKOK

A hagyományos nyiláskialakítás a domináns, mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles 
nyílászárókat jelenti. Nyaraló építésénél célszerű a környéket körbejárni, és azokból ih-
letet meríteni, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

A visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl 
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. A kör-
nyezetbe illeszkedő színhasználat jellemző, hiszen a terület csaknem erdő. A barna és a 
szürke színhasználat mellett a bordó és sötét színek is alkalmazhatók.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

 A rikító fehér szín nem javasolt.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása 

nem ajánlott. 

A héjazat színének kiválasztása során az 

élénk színek alkalmazása nem javasolt, a 

hagyományos sötét színeket válasszuk.

Funkcionális tekintetett is figyelembe 

véve illeszkedjen a környezetébe az épü-

let kialakítása, anyaghasználata, építé-

szeti megoldásai, a homlokzat tagolása 

és a színvilága.
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RÉSZLETEK

Az egyszerű részletek gazdagítják a homlokzatot. A fa és tégla burkolatai megmozgat-
ják a tömeget. Az organikus stílusú épületeknél a fa elemek alkalmazása dominál.

Az üdülőépület huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek eléréséhez az utca-
front irányában találhatóak általában a laépcsőszerkezetek, melyek egyedi módon jöt-
tek létre, két egyformát nehéz találni belőlük.

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 

lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-

nyezetébe.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-

nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 

házat is hagyja látni.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és valósítunk meg, akkor jön 
létre a megfelelő összkép. Az üdülőterületen ugyan elvannak egymástól kerítve az in-
gatlanok, de kialakításukban az igényesség nem jellemző. 

Új kerítés készítésénél a legalapvetőbb drótkerítés is megfelelhet, amennyiben azt 
megfelelően készítik el, de javasolt a természetes anyaghasználatnál maradni. 



KERTEK

A falusias lakóterületenleírtak itt is érvényesek, viszont lazább megkötésekkel. A kertet 
az átutazók nem is nagyon nézik, hiszen távol esik a főúttól, és a sűrű növényzettől látni 
sem lehet. 

UTCÁK, KÖZKERTEK, KÖZPARKOK

Általában kaviccsal szórt vagy földutak, melyeknek a szélessége két gépjármű egymás-
sal szemben való haladására szinte alkalmatlan.

Az üdülőterületen nem található játszótér, viszont a tó és környéke kellemes kikapcso-
lódást nyújt az ide látogatók számára.

68



69 

AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pa-
vilonos (nem tömbösített) telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasz-
nálattal, egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen 
jellemző természetes anyagú fedési móddal. 
Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú megoldások a ked-
vezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel. 

Meg kell ismerni és be kell tartani a védett területekre vonatkozó kezelési tervét, arculati 
ajánlásait. Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, 
a növény-, és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerü-
lésére. 

Harsány település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántó-
területként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások 
érvényesek: 

  - A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrá-
sok közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország 
területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló 
területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, a 
biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, 
felszín alatti alatti vizek szennyeződéséhez vezethet. 

  - Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és deflá-
ció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag 
tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző 
művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján elmondható, 
hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. 
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  - A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi 
érdekeket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási 
formák részesítendők előnyben. A mezőgazdasági szennyező források 
mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek 
megóvásához. 

 - A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesz-
tésére, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállításá-
ra kell törekedni. 

Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, 
illetve javítására kell törekedni. 

Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, vala-
mint a biogazdálkodás megteremtését. 

A település külterületén, valamint a belterület határán a deflációra haj-
lamos homoktalajok megkötésére védőfásítás telepítése javasolt ős-
honos fafajok alkalmazásával, melyek jól bírják a szélsőséges időjárási 
viszonyokat (nyár, nyírfafajok, fűz félék, kocsányos tölgyek). 

A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszün-
tetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, kopár területek felszámolása 
és a művelésbe való bevonásuk. 

Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző 
fajok, bálványfa kiszorítják a természetes vegetáció elemeit, veszélyez-
tetik az őshonos fajok fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb 
meg kell állítani, állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló 
eszözökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.). 

Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a 
felhagyott állattartó telepek felújítása és üzembe helyezése.
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JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Jelen épületen a homlokzat színe teljes összhangban van az épülettel és a szomszé-

dos épületekkel. Megfigyelhető a lakóépület fa nyílászárói, így kiemelendő, hogy a 

természetes anyaghasználattal mennyire hangsúlyosabbá tudjuk tenni lakókörnye-

zetünket. A homlokzat árnyalati színei nem hivalkodóak, csak pár árnyalattal térnek 

el egymástól, viszont a tető és a nyílászárók sötétebb színe által színkronba kerül a 

lakóépület az utcaképpel. 

A lakóépület homlokzata szinkronban van az épület környezetével és a szomszédos 

épületekkel. A kovácsoltvas jellegű kerítés kiemeli a ház előtt kialakított közkertet. A 

nyílászárók természetes anyaghasználata (zsalu) igen példaértékű a településen. A fa 

anyag használat összhangot kovácsol a lakóépület egységébe. A lakóépület tökéletesen 

illik környezetébe. A gazdag növényzet hangulatot kölcsönöz a természetességbe. 
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A tégla felhasználásával időtálló anyagot használunk, amely nemcsak a homlokzaton 

mutat jól, hanem kerítésként alkalmazva is, amely az utcán sétálva kovácsoltvas ka-

pukkal és személyi bejárókkal vegyítve mutatós. Az alapvető falazóelem modern anya-

gokkal való kombinálása szép példákat láthatunk.
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Javaslatok:

- Tetősíkban illeszkedő napelemek elhelyezése.

- Jó megoldás lehet, a főépület megjelenést eredeti, tiszta mivoltában meghagyva, a 

napelemek az épület mögötti melléképületen kerüljenek elhelyezésre.

- A parabola antenna a lehető legeldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, például a 

kémény mögött kevésbé látható.

- A kémények épp úgy az épülethez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne feledkezzünk 

hát el annak megtervezéséről! Figyeljük meg a környék kéményépítési hagyományait, 

ne használjunk tájidegen elemeket. 

-A klíma kültéri egységet rejtett kialakítással, vagy a főépület mögött javasoljuk elhe-

lyezni.

- Az épületek felújítása során komplex felújításra törekedjünk, tehát a homlokzat bur-

kolással egy időben javasolt a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje is. 

A bal oldali képen lát-

ható, modern építé-

szi stílust magában 

hordozó lakóépület, 

homlokzati színének 

egyszerűségével vonja 

magára a figyelmet. A 

bejárat, és a nyílászá-

rók kiemelése a söté-

tebb színekkel, vissza-

fogottságot tükröznek, 

ami az épület összha-

tását emeli. 
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A nevelési-, oktatási intézménnyel szemben lévő épület pozitív példája az új építésű 
házaknak. A homlokzat színéhez harmonizál a tetőcserép színe, a nyílászárók szintén 
szerencsés színválasztásúak. 

A községháza homlokzati színe a legjobb választás volt. Egy egységes arculatú épület 
fontos eleme az utca képének. Egymással harmonizáló, utcaképbe illő színek jelennek 
meg a homlokzaton és a tetőn. 
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Harsány,  Magtár  utcáján  találhatóak ezek a modern felfogában épített lakóházak, me-
lyeket igényes kert vesz körül. A tető és a homlokzat harmonizál egymással, a keleti ol-
dalon fedett terasz/tornác került kialakításra, mely illik jellemző építészeti karakterhez. 
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Az óvoda épülete igen praktikus „L” alakú kialakítást követ, melyhez tökéletesen passzol 
a kialakított terasz megoldás is. 

A felső képen látható modern stílusban bővített és felújított lakóház, pont merészségé-
vel hívja fel a figyelmet magára. A homlokzat mintázata, a kerítéssel hozza összhangba 
az épületet. 

Bár nem egy új építésű lakóépület tárul elénk a kép láttán, mégis egyedi az erkélyrész 
kialakítása, hozzá pedig a homlokzat egyszerűsége adja meg az épület hangulatát. 
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Ez a tornácos épület Harsány domboldalán helyezkedik el. A legcsodálatosabb része 

maga a tornác az épületnek, amit a homlokzat visszafogott színeihez mérten, kellően 

kiemeltek. Mutatós és egyben látványos az épület, nem lehet nem észrevenni egyedi 

szépségét. 

Ez a felújított régi épület, összhangban van a településképpel, illetve Harsány utcaké-

pével. 
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A következő két oldalon olyan lakóépületeket mutatunk be jó példaként, melyek össz-
hangban vannak saját környezetükkel, és a település utcaképével.
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KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ SAJÁTOS 
ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE

Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A településen  bizonyos 

részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésre.

Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos 

magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.

Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők 

számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támoga-
tásra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra 
– ha ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése; 
a falu visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket 
jelent a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék ter-
mészetes gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális, 
kulturális egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó 
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra 
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.



7
JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megje-
lenésének, küllemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a 
hirdetőtáblák, reklámfelületek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak 
a célja elsősorban a figyelemfelkeltés, ezért sokszor élénk színekkel vagy 
túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével próbálják ezt elérni. 

Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is 
megtehetjük. A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor 
törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyag-
használatához, színeihez. A település egyéb területein csak a szabályozás 
szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfe-
lelő anyaghasználat.

Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának po-
zitív megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, fafargott oszlopokon álló 
hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet.

Az épületek és növényeken túl az utcaképhez ugyanúgy hozzátartoznak 
a cégérek, reklámfelületek és hirdetőtáblák. Fontos, hogy szolgáltatásun-
kat úgy hirdessük, hogy az ne legyen a járókelők rosszallásának kiváltása, 
mindösszesen a figyelemfelhívás legyen a cél olyan tájékoztatóval, mellyel 
az utcaképet és településképet szebbé teszi. Elengedhetetlen. hogy a meg-
választott cégér, cégtábla az épület jellemzőihez alkalmazkodjon. 

Reklámhordozó létesítése csak a szabványok betartása mellett lehetséges, 
melyek esetében elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat megválasz-
tása.

Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők 
jó karban tartása elegendő és szükséges.
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A fenti képen látható információs tábla az egyik köztér fontos eleme.

Ez a postaláda hűen igyekszik követni 

a kerítés színeit, hogy egységet képez-

zen a lakóépülettel. 

Harsány Községben a hirdető, vagy útbaigazító táblák esetében a természetes anyaghasználat vehető észre. 
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Harsány főutcáján kiemelkedő szépség ez a Székely kapu. 

A környezet számára 
igen praktikus megol-
dást nyújt ez a virág-
láda. 



A községházán és a művelődési házon megfigyelhető napelemek felrakása, egyáltalán 

nem hat zavaró tényezőként az épületek összképére. 

Az egyedi készítésű utcanévtáblák többségükben szintén a természetes anyaghasz-

nálatot hirdetik.

Az épületek homlokzatán elhelyezett reklámfelüle-

tek, hirdetőtáblák, cégérek harminizáljanak az épü-

lettel, színben válasszunk semleges árnyalatokat, 

földszíneket.
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Ez a praktikus madáretető a művelődési ház mögött található meg a kisparkban. 
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A természetes anyaghasználat mellett 
felfedezhetjük a terekre kihelyezett, év-

szaknak megfelelő díszítő elemeket, me-

lyek hangulatot varázsolnak a település 

szívébe, és külterületeibe. 
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A kemence egyedi hangulatot képes vará-
zsolni a sajátosan kialakított magánker-

tekbe. 
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