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Bevezetés 3 

 

BEVEZETÉS 1 
Taktaharkány nagyközség arculati kézikönyve, 
megróbál jó példákon keresztül olyan szemléletet 
kialakítani az itt élőkben, hogy érezzék a saját 
környezetformálásuk súlyát a település egészére 
nézve. A közvetlen környezetük; kertünk, kerítésünk, 
lakó és gazdasági épületeink, nem csak az utcaképre, 
hanem a település egészére kihatnak. 

Célunk, hogy településben, utcában gondolkodva 
felismerjük az épített környezet és a természeti 
környezet összehangjának fontosságát. A közösen 
meghatározott arculat feladata a szebb 
barátságosabb, összességében pedig élhetőbb 
település.  
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Mivel csak a közösség által elfogadott szabályok 
lehetnek azok, amik a gyakorlatban is 
megvalósíthatóak, ezért a kézikönyvünk 
megvalósításánál kiemelten fontosnak tartottuk a 
minél szélesebb körű társadalmasítást. 

Reméljük az elkészült, és kiinduló pontnak 
tekintett dokumentum valódi segítséget nyújt az 
itt élő közösségnek!
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TAKTAHARKÁNY BEMUTATÁSA 2 

Taktaharkány területe már a honfoglalás idején is lakott volt, a hagyomány szerint Töhötöm fiáról, Horka vitézről kaphatta nevét, s hamar birtokba vették, mint 
kapuvidéket. A község nevét a „Váradi Regestrum” említi 1211-ben, „Horkyan” néven. Nagy Lajos király 1352-ben Harkányt 10 másik faluval együtt az ónodi és 
bőcsi Zudar családnak adományozta. 1405-ben Izsépyek, Cseleyek és Dabaiak voltak a birtokosai, 1435-ben királyi adományként a Monokiak és Dobaiak kapták. 
1561-ben és 1567-ben törökök elpusztították a községet. 1598-ban I. Rákóczi Zsigmond, mint egri és szendrői várkapitány vette birtokba a Harangod vidékét és 
Rákóczi birtokká vált a település. A XVII. század közepén több alsó-zempléni és borsodi faluval a hajdúvárosok között szerepelt Harkány, ahová a Rákócziak
telepítették vitézeiket. 1687-ben a törökök ismét elpusztították, a település 30-40 évben át kihalt táj képét mutatta, lakói a Taktaköz nádasaiban, zsombékosaiban
húzódtak meg. 

Taktaharkány Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyolc nagyközségének 
egyikeként Zemplénben helyezkedik el a Taktaköz és a Harangod 
kistájak találkozásánál, hiszen Taktaharkányban csatlakozik be a 
Harangod-patak a Taktába, azaz a Takta-övcsatornába. Taktaharkány 
a Külső-Taktaközhöz tartozik, az Alföld peremi süllyedékterületének 
egyik legszebb részlete. A település lényegében a Zempléni-hegység 
(Tokaj-Hegyalja) és az Alföld találkozásánál helyezkedik el, és ahogy 
területének alakulását a vizek járása határozta meg, a jelenre is fontos 
kihatással van, hiszen közúton három irányból közelíthető meg, 
mindhárom irányból egy-egy vízfolyás áthidalásával (Szerencs felöl a 
Harangod, Miskolc felöl a Sós-ér, a Belső-Taktaköz felöl a Takta). 

Az előnyös földrajzi elhelyezkedés mellett történelme is hosszú időkre 
tekint vissza, hiszen a terület már a Honfoglaláskor lakott volt, a 
hagyomány szerint a nevét is Töhötöm vezér Horka nevű fiáról kapta. 
Első írásos említése a Váradi Regestrumban 1219-ből származik 
Horkyan néven. 
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1697 júliusában a község határában verték le a Tokaji Ferenc vezette
felkelést a harangodi csatában. Az 1850-es években Koppely Fülöp 
bérelte a környéket, mint Almássy-birtokot, s hamarosan meg is 
vásárolta. Ő maga felvette a Harkányi előnevet és nagy kiterjedésű
birtokát mintagazdasággá fejlesztette. Bárói rangot kapott, s 1945-ig a 
volt szabad jobbágyok és nemesek mellett birtokból élt a lakosság
jelentékeny része. A török harcok és Rákóczi szabadságharc lezárultával 
a Taktaköz nádasaiból és a szomszédos Szabolcs megyéből az 1668-
1717-es években visszaköltöztek az elbujdosott lakosok, többek között
1715-ben 17 család kapott letelepedési lehetőséget a Rákóczi Julianna
részére meghagyott területre, s 1717-ben már működött a református 
egyház. 1722-ben már papja is volt a községnek, s rendelkezett pecséttel 
is. Az 1773. évi „Consciptio Possesionis” szerint 59 adófizető család élt a
faluban mintegy 300 fővel, s 1777-ben már az „Aspremont gróf örökösei, 
az Almássyak szabad jobbágyai”, jogállását „Harkány helységek
Urbárioma” szabályozta. 1787-ről már a parasztok gazdasági helyzetét
is ismerjük. Fényes Elek 1837-es Statisztikai szótára szerint 1097 lakosa
van, s a szabad jobbágyoknak 2688 hold földje. 1870. január 1-jén 1594 
főre duzzadt lakosságszáma. Az 1850-es években megindított Tisza-
szabályozási munkák, az 1858-ban megindult vasútépítés nagy
jelentőségű gazdasági fellendülést hozott, mely párosult a kiegyezés
utáni politikai konszolidációval is. 1907-1911-ben megtörtént a Takta 
szabályozása, és így nagy kiterjedésű lápos-mocsaras terület vált végre 
megművelhetővé. 1848-ban katonai gyülekezőhely volt a község, s
többen részt vettek a szabadságharcban. Közben 1831-ben az országos 
kolerajárvány itt is sorra szedte áldozatait, 1834-ben pedig kisebb 
mértékű földrengés érintette a községet. 

2
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Borsod Abaúj Zemplén megye építészeti örökségére jellemző, hogy a 
megye falvainak többsége eredetileg mindössze néhány utcával 
rendelkező település volt, ahol a fésűs beépítés és településszerkezet 
volt a meghatározó. További meghatározó jellegzetesség a csonka 
kontytetős tetőforma. A XIX. század végén Taktaharkány is ilyen 
lehetett.  A mai településszerkezet a XIX-XX. században alakult ki, a 
megye életmódváltásnak köszönhetően (t.i. mezőgazdasági típusú 
településekből ipari alvófalvakká váltak Miskolc „árnyékában”). 

A településszerkezet arról is árulkodik, hogy az eredeti szalagtelkes, 
kisebb részben halmazos településmag szabályos alaprajzú részekkel 
bővült. A lakóépületek jellemzően oldalhatáron álló beépítéssel épültek, 
kis előkert és kerítés választja el őket a közterülettől.  

Az épületek kora, építészeti stílusa változó. Megtalálhatjuk az 1900-as 
évek elején épült tornácos parasztházat, amelyeket a két világháború 
közötti időszakban életminőséget javító korszerűsítéssel építettek. Az 
ötvenes évek után átalakult a falukép, megjelentek kezdetben a négyzet 
alaprajzú, sátortetős, két helyiségsoros lakóházak, majd a 70-es évek 
után a nagyobb méretű, sok esetben több lakószintes épületek. 

Taktaharkány lakosainak száma 2017-ben 3675 fő volt, a település 
lakosságának 84%-a magyar, 16%-a cigány nemzetiségűnek vallja 
magát. 
A községben református és római katolikus templomot egyaránt 
találunk, emellett van háziorvosi-, és gyermekjóéti szolgálat, pénzügyi 
szolgáltató, óvoda, általános iskola, esti tagozatos középiskola, 
könyvtár, művelődési ház és egyéb középületek. 
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Településképi szempontból meghatározóak a község templomai. 

A település középpontja közelében, helyezkedik el a református 
templom, amely a község egyik legrégibb épülete. Nem messze tőle 
található a római katolikus templom. Dr. Szén József plébános 
működése alatt, 1926-27 évben épült a templom és 1929-ben az 
iskola, melynek nevelő hatása nagy változást vitt az egyházközség 
életébe. 1939-ben a község villamosításakor a katolikus templom is 
villanyvilágítást kapott. Monszport József a tanító nevéhez fűződik a 
templom külső környezetének szépítése is. a templomudvart 
parkosította, fákkal ültette be, s egy pár év alatt valóságos kis ligetet 
varázsolt oda, ahol azelőtt kőtörmelék és pusztaság volt.  

2001. október 6-án a református templom melletti emlékparkban 
avatták fel az aradi vértanúk emlékére állított kopjafát, amely 
Simonfi Péter tarcali fafaragó alkotása. Az emlékoszlopon található 
díszítések a magyar népművészetben kialakult szimbólumok egyes 
elemeinek társításai. A kis boltív alatti részben a tizennégy napkorong 
a tizenhárom aradi vértanút és gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt 
szimbolizálja.  

2000. augusztus 20-án - a millennium alkalmából - került sor Szent 
István szobrának felavatására a település központi helyén. A szobor 
Török Ibolya szobrászművész alkotása. 

A temetőben látható az I. és II. világháborús hősi halottak emlékműve, 
melynél minden évben egy alkalommal - a Hősök Napján - az 
önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság is megemlékezést 
tart. A temetőben látható a sírkőtár, melyet a temetőrendezés során 
fellelt régi sírkövekből alakítottak ki az 1990-es évek elején. A 
nagyközségben megemlékeznek a gulágba elhurcoltakról, találunk 
56-os emlékművet, címerfalat, magtárat és tájházat.
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A Taktaharkányi Református Egyházközség kőtemplomának alapjait 1793. március 6-án rakták 
le Terhes István prédikátorsága alatt. A templomépítés kezdeteit korabeli jegyzőkönyv örökítette 
meg. A munkálatok 13 évig folytak Bereti Gábor lelkipásztorsága alatt, hol nagyobb, hol kisebb 
buzgalommal. A gyülekezet tagjait többször járvány pusztította, volt olyan esztendő, amikor nagy 
szükség és drágaság uralkodott, mégis volt erejük és hitük, hogy reménységgel előre tekintsenek. 
Annak ellenére, hogy a torony építéséhez még hozzá sem fogtak, 1799. október 3-án 
megtartották benne az első istentiszteletet. Az építkezés 1806-ban fejeződött be és a templomot 
Őry Fülöp Gábor szuperintendens szentelte fel. Nem volt igazán gazdag patrónusa a 
gyülekezetnek; ki pénzzel, ki természetben járult hozzá az építkezés költségeihez. 

A templomot többször is felújították. 1992-93-ban belsőleg újult meg, ez a felújítás jelentette az 
eredeti állapot helyreállítását. Az anyagi hátteret a gyülekezet tagjai kétkezi munkájukkal és 
anyagi támogatásukkal teremtették elő. A legutóbbi külső felújítási munkálatok 2000-2001-ben 
mentek végbe. 

Református templom 3ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK
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A 18 méter hosszú, 5 méter széles, 2 méter belmagasságú épület - a 
mestergerendába vésett írás szerint - 1784-ben, két ütemben épült, és 
eredetileg négy részes volt. Először épült a szoba és a pitvar a kamrával, 
majd folytatólagosan az istálló. Az épület falazatának anyaga vályog, 50 
m-es falvastagsággal. A lakrészt 30 x 30 centiméteres 
keresztmetszetű, 12 folyóméter hosszú vörösfenyő fogja össze, erre, 
és a falakra épült a tetőszerkezet. A lakásba a bejárat az udvarra nyíló 
pitvaron keresztül történt. Itt épült meg a nyitott tűzhely, mely fölött 
szabad kémény nyílott. A korabeli parasztcsalád itt élte mindennapos 
életét. A pitvaron az udvar felől külön ablak nincs. Itt helyezték el a 
főzési-sütési és egyéb háztartási eszközöket, a szabad kéményben 
füstölték és tárolták a disznóölések utáni szalonna és húsféléket. Innen 
fűtötték a szobába épített búbos kemencét is. A pitvarban a szobaajtó 
két oldalán ülőhelyeknek szánt padkák vannak beépítve.  

A búbos kemencét tartalmazó szobában folyt a fonás-szövés, 
kosárkészítés a pilács gyér fénye mellett, a beszélgetés, biblia és 
kalendáriumolvasás. A házat gazdái nem bővítették, nem építették újjá, 
így maradt meg eredeti állapotában. 

A tájházat 1986-ban nyitották meg a községnek adományozott 
épületben, a helyi honismereti szakkör és id. Juhász Károly szervező- és 
gyűjtőmunkája révén. A lakóház és a portán hozzá csatlakozó gazdasági 
épületek a vidék kisparaszti lakó- és gazdasági épületegyüttesét 
mutatják be.  
A tájház felújítását 2016-17-ben végezte el Taktaharkány 
Önkormányata. 

Népi lakóház (Tájház) 
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A Település környezetében találunk védett területeket. A Tvt. 
23. § értelében a védett kunhalmok országos jelentőségű 
műemléknek minősülnek.  

A külterületen a holtágak, patakok mentén az országos 
ökológiai hálózat részeként meghatározott területeket, és a 
térkéen jelölt részeken tájkápvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területeket találunk.  

Ezeken a területeken védett állatokat is találunk, ilyen például 
a selyemgém, a szürke gém és az egerészölyv. 

Természeti értékek
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TAKTAHARKÁNY 

ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI 
KARAKTEREK BEMUTATÁSA 4
Taktaharkányban - az arculati jellemzők tekintetében - három
eltérő karakterű területrész különböztethető meg.

A beterület, amely nagyrészben lakó- és középületeket
tartalmaz. 

A település szélén és külterületén, több helyen, de nem
összefüggően találunk gazdasági területeket. Ezek a gazdasági
területek karakterükben eltérnek a faluszerkezettől, ezért külön
karakterként határoljuk le.  

A harmadik karaktert a részben természetvédelmi oltalom alatt
álló olyan külterületek jelentik, amelyek megmaradnak
zöldterületnek. A tájképvédelmi övezethez tartozó területek
kijelölését az Örökség fejezetben bemutattuk. 
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A települést a Miskolc-Sátoraljaújhely vasútvonal szeli át, 
területileg két részre osztja, településkarakteri szemponból a két
rész, hasonló.  
Taktaharkány belterülete településszerkezetileg is nagyjából 
egységes képet mutat, a településközpont kivételével nagyobb 
részben szabályos utcaszerkezet jellemzi, a vasúttól északnyugatra 
teljesen szabályos. Az épületek éptészeti formavilága, színe, kora 
már változatosabb, a lakóépületek nagyobb része a II. világháború
után épült, többféle stílusban.  
A település egykori arculatára utal néhány lakóház, melyek a XX.
század elejéről származnak. Sajnos kevés olyan hagyományos
épületet találunk, amelyek átalakítás, beavatkozás nélkül
megőrizték a hagyományos népi építészet stílusjegyeit, szép példa 
a felújított tájház, melynek megőrzésére a település figyelmet
fordít.  

A házak jellemzően előkerttel kapcsolódnak a közterülethez, de 
találunk utcavonalas beépítést is. A telepítés esetenként egymás
melletti épületek esetén is változó. Az eredeti telepítés (tetőgerinc)
az utcára merőleges volt, mára ez megváltozott, a sátortetős (néha 
manzárdos) típusházak, illetve a 70-es 80-as években épült 
épületek esetében már nem követték.  

A falu központjában találhatjuk település középületeit, a
templomait, a polgármesteri hivatalt, a postát, az egészségházat és 
a rendőrséget. A templomok magasságukban kiemelkednek a 
település szövetéből, az egyéb középületek beilleszkednek.  

TAKTAHARKÁNY 
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Építészettörténeti előzmény bemutatása 
Taktaharkány az északkelet-magyarországi és a közép-tiszavidéki tájegység 
határán helyeszkedik el. Népi építészetére is hatással volt, hogy a települést több 
folyó és patak veszi körül. A víz közelsége könnyen elérhetővé tette a nádat, mint
tetőfedő anyagot.  

A XX. század közepéig az egysoros alaprajz dominált, eleinte kétsejtű, majd
háromosztatú kialakításban. A népes nagycsalád egy házban, egy „fedél alatt” lakott, 
a férfiak, de főleg a „fehércselédek” és a gyermekek életének nagyobb része itt, a
közös portán folyt le. A tágas udvart az utca felől nemigen zárta el kerítés. 

Az épületet később bővítették több szobásra és XX. század elejétől előszeretettel 
alkalmazták a tornácot. 

Lent egy korabeli zsúpfedeles parasztház látható, amely az utcára merőleges
telepítéssel volt a telken elhelyezve, a hasonló házak ritmusa adta az egységes
utcaképet. Jobbra lent néhány részletmegoldás látható. 
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Gazdasági területek 

A település környezetében több gazdasági terület található. Miskolc, Tiszaújváros és az autópálya közelsége 
kedvez az ipari, logisztikai vállalkozások megtelepedésének. Ezeken a területeken található épületek léptékükben, 
telepítésükben különböznek a település lakó- és igazgatási részein lévő épületektől, ezért a kézikönyben külön
építészeti karakterként határoljuk le. A képen látható logisztikai terület jó példa a különbözőségre.  
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Taktaharkány külterületén mezőgazdasági termőterület, és a nemzeti
ökológiai hálózat részeként definiált terület is található, jelentős része a 
Taktaköz kistájhoz tartozik. 

A külterületi részt különböző méretű vízfolyások (a Takta övcsatorna, a 
Harandod patak és a Sós-ér), illetve állóvizek (egykori folyóvizek
holtágai) szelik át. Ez a szép természeti környezet nagyon sok állatnak, 
védett madárnak, és növénynek a természetes élőhelye. 

A területről jól látszik a tokaji Kopasz-hegy vulkanikus formája, amely 
Tataharkány külterületének meghatározó tájképi karaktere is egyben.
Jobbra taktaközi képek. 

Taktaharkány külterület
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5 

Az építészeti útmutatóban szereplő
ajánlásainkkal szeretnénk segítséget
nyújtani építész és építtető számára, hogy 
a településen olyan épületeket,
épületfelújításokat valósítsunk meg a
jövőben, amelyek megőrzik a település
egyedi hangulatát. 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Taktaharkány 

TELEPÍTÉS 

Taktaharkány nagyközségben az
előkertes, oldalhatáron álló telepítés az
inkább jellemző, az azonos méretű
előkertek adhatják meg az egységes
utcaképet. 

Új ház építésekor, javasolt az utcában
meglévő épületek telepítéséhez
illeszkedni. Előkertes szomszédos
épületek esetén ne építsünk utcavonalas
telepítésű házakat. Az épületet
indokolatlanul visszahúzni, vagy elforgatni
a jellemző tengelytől nem javasolt. 

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK 
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Példa településen, a tetőhajlásszög és a magasság
illeszkedésre.

MAGASSÁG 

Településképi szempontból indokolt,
hogy a jelenlegi szövetbe újonnan
beilleszteni kívánt házak hasonló
építménymagassággal épüljenek, mint a
már meglévő épületek. 

Taktaharkányban az egyszintes és 
kétszintes házak egyaránt jellemzők. Új 
ház építésekor elsősorban a szomszédos
épületek, illetve az utcában elhelyezkedő
házak magasságához javasolt illeszkedni.

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A településen a meglévő lakóépületek
tetőhajlásszöge javarészben 35-45 fok
között van. 

A meglévő település szövetbe épülő új
házak is hasonló tetőhajlásszöggel
épüljenek, mint környezetükben lévők.  
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TETŐFORMA 

A településen lévő tetőformák általában
kontyolt nyereg- vagy sátortetők, néha
manzárdos kialakításban. 

A nyeregtetős, vagy ritkábban sátortetős
házakból álló utcaképbe nem javasolt
tördelt, összetett tetőformájú épület,
hanem a szomszédoshoz hasonló. 

A manapság divatos, „mediterrán”
tetőhajlásszögű, tetőformájú ház nem
illeszkedik a település karakterébe, ezért
ilyen tetőformájú épület építése nem
javasolt. 

Példa a településen a megfelelő 
tetőformára, illeve arra, hogy azonos 
magasságú, tetőformájú épületek
egységes utcaképet eredményeznek.  
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Példa a településen megfelelő 
színhasználatra. 

Javasolt fehér, vagy világos tónusú, 
pasztellszínű vakolat, vöröses, barnás 
árnyalatú fedési anyaggal. 

 

SZÍNEK 

A homlokzatok színvilága a településen
változatos, de ajánlott a fehér, vagy a
pasztellszínek világos árnyalatainak
használata. Kerülni kell a harsány, élénk 
színeket.  

Nem elfogadhatóak a rikító
fémlemezfedések vagy burkolatok sem. 
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KERÍTÉS 

A településen fontos az utca és a
lakóingatlan területének elválasztására
szolgáló kerítések egysége. A hasonló
színű, karakterű kerítések egy utcát, vagy
utcarészletet egységesebbé formálnak. 

A településen hagyományosan az áttört
kerítés a jellemző.  

A kezeletlen felületű, tömör, beton
elemes kerítés, új kialakításnál
kerülendő. 

Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy
drótfonatos kerítést az utcafronton.  

 

Jellemző példák, előzménypéldák a 
településről: 

Korábbi előzménypéldák a vessző-, vagy 
léckerítés (jobbra), később a tájegységre 
és a készítés idejére jellemző formákkal 
készült fa-, vagy fémkerítés (balra) tömör 
lábazattal. Az azonos magasságú lábazat 
és kerítés vonala segít az utcakép 
egységében. 
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KERÍTÉSEK 
Jellemző példák a tömör lábazattal készült fa-, vagy fémkerítések. Fontos, 
hogy a lábazati burkolat lehetőség szerint természetes anyagból készüljön,
ígényes szakipari munkával (lásd a szöveg alatt bemutatott példa). A kerítés 
fém, vagy fa rácsozatának színére javasolt a sötétebb színek alkalmazása.

Néhány példa a településről.  

Kerülendő: 
Előregyártott elemes betonkerítés. 
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KERTEK 

Előkertek, utcák 

Taktaharkányban az épület és az utca között lévő előkertek
az áttört kerítéseknek köszönhetően vizuálisan szinte az 
utca részét képezik. 
A kerítésen belül kialakított előkerti részek, gépkocsi beállók
együtt élnek az utcán, a burkolt úttest és a kerítés közötti
zöld sávval. Egy-egy szépen megformált kertrészlet az egész 
utcaképet befolyásolja. 

Javasolt a lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket, 
csapadékvíz elvezető árok partját is ily módon gondozni.  
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Javasolt, jó példák, a képek nem a 
településen készültek: 

Pihenőkert, konyhakert 

A magyar falu életében fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság. A 
lakóházak mellett, mögött elhelyezkedő kertet az emberek 
megművelték. Ma már kevésbé jellemző, hogy a teljes hátsó kert 
művelésre kerül, de egy szépen rendben tartott, megformált 
konyhakert, egy mai pihenőkertnek is dísze lehet. A XXI. században a 
kert már a pihenés színtere is, amelynek kialakításában a haszonkert 
funkció mellett az esztétikai kényelmi szempontok is szerepet 
játszanak. 

Javasolt az éghajlatnak, a táj jellegének megfelelő növények, virágok 
ültetése. Lent a településen lévő haszonkert. 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
A magyar népi építészet jellegzetes elemei a tornácok.
A tornác elhelyezkedését vizsgálva Taktaharkány környékén az oldaltornác volt a leggyakoribb forma. A
településen találunk különböző példákat erre, sajnos sok ezek közül felújításra szoruló állapotban van.
Fellelhető a településen falazott és faanyagú tornác is. 

Balra és középen lent egy-egy felújított tornác képe (nem a településen készült a kép), amely példa arra, hogy 
egy szépen felújított tornác milyen kellemes, belső udvari életteret alakít ki. 
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TETŐK 

Településképi szempontból javasolt a cserép, nád, 
fazsindely héjazati anyagok.  

Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, kék

színű fém hullámlemez. Egy tetőn egyféle héjazati anyagot
használjunk. 
Nem a településen készült képek!
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK 
Jó példák: 
Taktaharkányban a hagyományos épületeken osztott
üvegezésű faablak volt a jellemző. Érdekes példája ennek a
templom sajátos osztású ablaka. Jobbra található példák.  

Az ajtók, ablakok javasolt színvilága a barna, sötétbarna, esetleg
sötétzöld. Jobb szélső képen egy modern bejárati ajtó, amely
nem a településen készült, de a 80-as években épült épületek
modernizálásakor alkalmazható példa lehet. 

A településen a kerítéseken található néhány szép kapu. A
kapuoszlopok kőből, a kapuszárnyak fémből készültek, szép
kézműves szakipari munka eredményeként. (Az alsó sorban
szereplő példák) 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Taktaharkányban a XX. század elején a
hagyományos, utcára merőleges gerincű épületek
voltak jellemzőek, ez határozta meg a
homlokzatok építészeti karakterét. Az északkelet
magyarországi tájegység határán konytyolt
nyeregtetős, füstlyukas homlokzati kialakítás is
jellemző volt, ebből a típusból még ma is találunk
néhány példát. 

A templom közelében, a településközpontban van
utcával párhuzamos gerincű épület is, amely
arányában, léptékében hasonló a lakóházakhoz.
Ezek az épületek településképi értékkel
rendelkeznek, felújításuk javasolt. 
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A településen találunk néhány jellegzetes
homlokzati kialakítású középületet, például a
templomok, vagy a művelődési ház. 
 
A település lakóházainak nagyobb részét méretben
nagyobb, általában a II. világháború után épült
épületek jelentik. Különböző korok építészeti
termékei jelennek meg, vannak sátortetős, két
helyiségsoros típus „kockaházak’’, amelyek
léptékükben, magasságukban illeszkednek a
megmaradt népi építészeti emlékekhez, a 80-as
évek kétszintes, többgenerációs lakóházai már
kevésbé. 
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RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT

A településen találunk néhány szép részletmegoldást.
Van szép kerítésrészlet, kopjafa faragás, régi járművek. 
Településképi szempontból lényeges a közterületeken
lévő tárgyak igényes részletképzése, a terek, járdák
burkolata.  

Kerülendő: 
Az épületek tetőfelületéről a csapadékvíz
elvezetését lehetőleg telken belül oldjuk meg
szikkasztással, vagy a terepszint alatt vezessük el a
vízelvezető árokba. Kerüljük a lefolyócsövek
kuszaságát a közterületen.   
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6MAI PÉLDÁK 
Régi, népi építészeti karaktert hordozó épületek felújítása, átalakítása. 
Népi építészeti értéket hordozó épületek gondos felújítása fontos feladat. A felújítás során
ügyeljünk arra, hogy az épület az eredeti stílusjegyeket őrizze meg, ez különösen igaz az utcai
homlokzatra. Ne változtassuk meg a homlokzat karakterét más méretű, osztású nyílászáróval,
de az utcai homlokzaton ne is falazzunk be ablakot.  

Taktaharkány tájháza szép példája egy régi épület felújításának, külön értéket ad, hogy az eredeti
épület a XVIII. században épült.  

Hagyományos épület bővítését a hátsó kert felé, vagy, amennyiben a telekméret engedi,
megfelelően illesztett hozzáépítéssel valósítsuk meg. Erre példa a jobb szélső kép, amely nem a
településen készült.
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Épületfelújítás, bővítés 

A településen több korszakban és sokféle 
építészeti stíusban épült épületek találhatók.

A képeken többféle méretű, stílusú épület
átalakítására, modernizálására láthatunk
példákat. A lenti képen egy 60-as években 
épült, középen egy 80-as évek 
többgenerációs, többszintes épületének 
lehetséges felújítása, jobbra egy egyszintes, a 
falu karakterébe illeszthető modern példa
látható.  
A közös szín-, és formavilág egységes 
megjelenést biztosít a magassági különbségek
ellenére. 
A képeken látható épületek, a fekete-fehér 
felújítandó példa kivételével, nem a 
településen találhatók. 
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UTCÁK, TEREK 7A településközpontban a máshol teljesen
szabályos utcaszerkezet egy picit halmazos,
változatos szerkezetre vált, hangsúlyos
látványelemet jelentenek a templomtornyok. Az 
általában nem túl széles utcák itt, a 
kereszteződésekben kiszélesednek, ezeken a 
„tereken’’ találhatók a község középületei.  
Az utcákon zöldfelületi sáv választja el a főutat az 
épületektől. 
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Parkok, terek 

Taktaharkányban közterületen több szép 
parkosított, színes virágokkal díszített 
teret, parkot találunk.   
Az emlékművek környezete szépen 
gondozott.  
A régi izraelita temető kő síremlékei 
értéket képviselnek. 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8
Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek

elhelyezése javasolt. A házak falaira, illetve a kerítésre kerülő reklámok
mérete, legfeljebb 0,5 m2 lehet. Követendő a természetes anyagok használata,
a településen találunk erre jó példákat. 

Jobbra, lent a településen elhelyezett tájékoztató tábla. 
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IMPRESSZUM 

A Településképi Arculati Kézikönyben felhasználtuk Taktaharkányi Vadásztársaság honlapján lévő fotókat.

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!  
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok 
között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk 
bemutatni, amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.


