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Tisztelt Kishartyáni Polgárok! 
 
Településünk – a fellelt régészeti leletek alapján – már az ókor óta lakott, letelepült helység. Aranykorát kiemelkedő, jelentőségteljes II. Endre királyunk 
korában élte, történeti kincsestára még sokunk előtt rejteget elfeledett titkokat. A helyi karakter érték, amivel tudni kell bánni, időnként kis odafigyelés is 
elegendő a harmonikus településkép létrehozásához. 
 
Ezen kiadvány a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltakat tartalmazza. Támogatja a 
hatályos Nemzeti Építészetpolitika megvalósulását, összegzésre kerülnek értékek és karakterek, a település történetéből és jelenlegi adottságaiból 
kiindulva. Amikor építünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, hanem a közterületek és az épített környezet látványára is hatással 
vagyunk. 
 
Szeretném megköszönni az összeállításában véleményükkel, javaslatukkal közreműködő lakók, civil szervezetek, szakemberek munkáját. Arra 
törekszünk, hogy a kiadványban megfogalmazott elvek teljesülése járuljon hozzá Falunk fejlődéséhez és ne csak nemzedékünknek, hanem a 
következő emberöltők polgárainak megelégedésére is szolgáljon. 
 
 
 
 
 Sándor Attila 

polgármester 
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A község a megyeszékhely Salgótarjántól 6 kilométerre fekvő település a 22. számú főút mentén. A fővárostól 120 km-re található. 
 
A harangtoronnyal szemben, a házak felett lekopott domboldal vagy inkább homokkő pad található mely közel 30 millió éves tengeri üledék, melynek 
geológiai neve: slir. 
 
Hasonló földtani képződmény a falu déli irányában található oldalvölgyben lévő kőlyuk. A több emelet magasságú homokkő falban a monda szerint 
remeték lakóhelyéül szolgáló, illetve a törökdúlás idején a lakosság búvóhelyéül használt üregek találhatók. 

KISHARTYÁN BEMUTATÁSA 
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TÖRTÉNETE 
 
A fellelt régészeti leletek arra utalnak, hogy Kishartyánban és környékén már az Ókorban is éltek emberek, bizonyított, hogy az államalapítás korában 
is betelepült hely volt. A XIII. században templomos rendház állt itt. A török hódoltságot erősen megsínylette a település, a Rákóczi szabadságharc 
után lassan népesült be. A helység aranykorát, a környező területekhez hasonlóan II. Endre királyunk idején élte. Több birtokosa volt a következő 
időkben. Az 1990-es évek elejétől visszanyerte a település közigazgatási önállóságát. 
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 II. Endre (András) Magyarország 
királya 1205 és 1235 között. A 
korszak meghatározó uralkodója. 
 
balra: II. Endre szobra a Hősök 
terén az Aranybullával 
 
jobbra: II. Endre ábrázolása a 
képes krónikában (Szent Endre) 
 
lent: II. Endre szobra az Országház 
épületében 
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MŰEMLÉK ÉS LÁTNIVALÓK 
A falu római katolikus temploma (Mindenszentek) műemlék, jelenlegi formájában 1712-ben épült. Az oldalvölgy kis nyúlványán álló templom gótikus, 
királyfejeket ábrázoló gyámkövei, ablakai, egyszerű pálcatagos szentségtartó fülkéje jelzik régiségét. 
 
A Rákóczi Ferenc utca 9. sz. ingatlanon öntöttvas kereszt áll középkori talapzaton, amely nyilvántartott műemléki érték. 
 
 
 
 
lent: Mindenszentek Római Katolikus Templom 
jobbra: öntöttvas kereszt középkori talapzaton 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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  HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 
balra: Harangtorony, Petőfi és Rákóczi út kereszteződésénél 
lent: Bay Ferenc síremléke, a templom melletti dombon 
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RÉGÉSZETI LELŐHELY 
Római katolikus templom, azonosító szám: 93267 
 

HELYI TERÜLETI VÉDELEMRE JAVASOLT 
jobbra: Kőlyukoldali barlangrendszer, homokkő partfal. 
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Kishartyán település területén két 
eltérő beépítési karakter található, az 
Ófalu településközponti területe és 
az Újfalu azzal határos kertes 
területek. 
 

A Ménes patak mentén, kelet-nyugat
irányban helyezkedik el a Rákóczi út, 
amely egyben a völgyben elnyúló 
hosszanti tengelyét is meghatározza 
a településnek. A belterület a 
közigazgatási területnek észak-
nyugati felén helyezkedik el. 
 
A településközponti rész a folyó és a 
Rákóczi és Dózsa György utak
mentén, míg az Újfalui részek 
távolabb lelhetők fel. 

ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉS-
RÉSZEK 
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A település központi területe Ófalu. Jellemzően a horizontálisan elterülő földszintes beépítésű területek határozzák meg a településkaraktert. Kis számú vertikális jellegű 
elem található, a harangtorony egyértelműen meghatározó, kiemelkedő a környező épületek tömegéből. 

ÓFALU 
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A völgyben elhelyez-
kedés, a domborzati 
adottságok és a jelenlegi 
növényzeti berendez-
kedése alapján 
megállapítható, hogy a 
településkép szempont-
jából bizonyosan pozitív 
irányú változást  hozna 
további vertikális 
szimbólumok és jelek 
megjelenése. 
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  HIDAK, ÁTKELŐK 
A települést szervesen 
átszelő Ménes patakon több 
átkelő és hidacska ível. 
Korlátjaiknak és pályatest-
jeiknek anyag- és forma-
világ szempontjából 
letisztultabb, egységesebb 
és nívósabb kialakítása 
meghatározó arculati 
tartalékkal és potenciállal 
rendelkezik. A patakpartok 
funkcinális felülvizsgálata is 
indokolt lehet. 
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A település később 
beépült területei az 
Újfalu településkarak-
terébe tartoznak. 
Megfigyelhető több 
különböző, mégis 
egymással együttes 
harmóniát alkotó 
építészeti megoldás. 
 
Az utcahálózat 
szervesen alakított. 
Sátor, nyereg, 
manzárd, illetve
többszörösen tördelt 
tetőformákat is 
találunk. 

ÚJFALU 
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A települést beépítésre 
nem szánt mező-
gazdasági területek 
övezik. Gazdag, bőven-
termő  földjeinek köszön-
hetően, ezek számos 
tevékenység végzésére 
alkalmasak. 
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Régészeti lelőhelyek: 
 

  

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5
Kishartyán a természettel és tájjal megfelelő harmóniában lévő épített örökséggel rendelkezik. Ez az egyedi arculat vertikális elemekkel erősítve
kedvezően befolyásolja a lakosság életminőségét, a település és térségének megítélését, és közvetve erősíti annak gazdasági pozícióját, ezért ennek 
megőrzése és fejlesztése kiemelkedően fontos feladat. 
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TELEPÍTÉS 
A hatályos építési szabályozás az 
oldalhatáron álló és a szabadon 
álló beépítést helyezi előtérbe a 
településen. 

Az újonnan tervezett és a már
beépült ingatlanok egységes 
megjelenése érdekében egyes 
területeken fontos kötöttség az 
épület telepítésénél az utcára 
meroleges, a telek hosszanti 
oldalával prházamos elhelyezés. 

AJÁNLÁSOK 
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TELEPÍTÉS 
Az utcával párhuzamosan telepített 
épületek esetén szükséges a 
településkép szempontjából
előnyös, építészeti eszközökkel 
tagolt kialakítás létrehozása. 
 
Kiugrások, rizalitok alkalmazása, 
tagolt tetőformák képzése, több 
épületrész kialakítása, 
párkányképzés megengedett. 
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TELEPÍTÉS 
Lejtős terep esetén figyelemmel kell lenni az építkezés érdekében 
kiemelt és megmozgatott föld végső helyzetére. A megfelelő 
szemlélettel épített épület környezete megközelítőleg azonos 
terepalakítással rendelekezik, mint az eredeti, még üresen álló 
ingatlan. 
 
Sem a feltöltések, sem a támfalas vagy más módon megtámasztott 
földkiemelések nem indokoltak. 



 

 

A település bemutatása |23 

 

  

TELEPÍTÉS 
A rálátások, átlátások 
és egységes település-
kép érdekében 
elengedhetetlen figye-
lemmel lenni az 
illeszkedés szempont-
jaira. 
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TELEPÍTÉS 
Rendszerint az utcák mindkét oldala beépített ingatlanokkal rendelkezik, vagy a tervek ilyen állapot elérésére törekszenek. A teljesen- vagy tagoltan  
zárt térfalak létrehozása településfejlesztési szándék. A közterületen folyó patakok partjainak előnyeit érdemes kihasználni, ennek kötöttségei teljes 
mértékben összeegyeztethetőek az említett szempontokkal. 
 
Az érintett településrészeken a családi házak magassága közel azonos. A kialakult, jellemző épületszintszámot kirívő módon megtörni nem 
megengedhető. 
 
A hagyományos, jellemző tetőhajlásszögre is szükséges figyelemmel lenni új épület elhelyezése esetén. 
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TETŐHAJLÁSZÖG 
Az érintett településrészeken a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak illeszkedniük szükséges 
ehhez az adottsághoz. Amennyiben a tervezett épület tömegével és arányos méreteivel, továbbá anyaghasználatával elismeri a több-száz éves 
mértékadó helyi építési hagyományokat és megfelel azoknak, abban az esetben 60 fokos kialakítás megengedett. 
 
A vertikalitás erősítése érdekében a fenti kötöttségek figyelembevétele mellett huszártorony kialakítása megengedett. 
 
Nem javasolt a túl alacsony tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése. Előnyös a kontyolt tetőforma kialakítás, megfelelő tömegarányok esetén 
az oromfalas megoldás is támogatott. 
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HUSZÁRTORONY -  PÉLDÁK 
A meghatározás szerint az épület tetőzetéből a gerincen felül magasan kiugró szabályos nyolcszögletű alaprajzú, fa- vagy vasszerkezetű, ritkábban 
kőből épült karcsú tornyocska, ami a hosszú gerincet megszakítja, tagolja. Egy épület egy huszártoronnyal rendelkezik. Általában természetes palával 
vagy fémlemezzel fedett. Sarkain vagy tetősíkjaiból több kisebb tornyocska emelkedhet. 
 
Magyarországon rengeteg huszártorony épült, jelenleg kevés maradt fenn belőlük, elsősorban a nagy háborúk hatására. Az egyik leghagyományosabb 
formai kialakítás mind egyházi, mind világi közintézményi, mind magán épületek és családi házak építési területein. 
 
A legutóbbi évtizedek mindennapi életformája megfosztotta tradicionális funkciójától, de megfelelő rendeltetéssel tölthető meg kubusa amennyiben az 
erre irányuló szándék megtalálható. 
 
1: Budapest, Mátyás templom, egyházi; 2: Kassai Dóm, egyházi; 3: Budapest, Nagy Ignác utcai templom, egyházi; 4: Budapest, Toldy Ferenc 
Gimnázium, közintézmény; 5: Budapesti Műszaki Egyetem, közintézmény; 6: Budapest, Irgalmasrendi kórház, közintézmény 

           2                                               3

1                                                              4                                                       5                                                  6
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HUSZÁRTORONY 
Családi házas felhasználás esetén szükséges törekedni a megfelelő méret 
megválasztására, nem előnyős a túlságosan hivalkodó, széles és magas 
épület-szerkezetképzés. 
 
Egy épület egy darab huszártoronnyal rendelkezhet, minden esetben az 
épület főgerincén létesül, alkalmazásakor elsődlegesen kontyos tetőképzés 
javasolt, de oromfalas kialakítás is lehetséges. 
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Az utcára merőleges épülettelepítés esetén a gerinc utcához 
közelebb eső felén ül, annak első egyharmadában helyezkedik 
el. Nevéből is fakadóan a huszártorony - úgy ül a nyeregtető 
nyergébe, mint a huszár a lova nyergébe – nem kerül a gerinc 
záró pontjába, hanem attól eltartva minimum fél méterre, de 
inkább nagyobb távolságra helyezkedik el. 
 
Egyenlő oldalú nyolcszög alaprajzú toronyképzésű, 
tartószerkezete fa- vagy vasszerkezetű, ritkábban kőből épül, 
fedése természetes palával vagy fémlemezzel történik, vagy 
ezen építőanyagok előnyős tulajdonságú paramétereivel 
rendelkező más burkoló termékkel. 
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HOMLOKZATI SZÍNEK ÉS ANYAGHASZNÁLAT 
A homlokzatok színezete a településen jellemzően világos, amelyek a 
jól ismert pasztell vakolatok színcsoportjába tartoznak. 
 
Nem elfogadható a feltűnő, (a hagyományostól eltérő) kirívó színek 
használata, valamint a rikító színű, csillogó, fénylő fedés és burkolat. 
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GÉPÉSZETI VEZETÉKEK 
Az általános utcaképet nagyon hangsúlyosan meghatározza a különböző gépészeti vezetékek nyomvonal irányban történő légkábeles vezetési 
formája. Ez nagy mértékben rontja a településképet, az Ófalu településközponti részeken javasolt az utca menti vezetékeket a földben elvezetni. 
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ÓFALU 
Szükséges az utca menti légkábeleket a földben elvezetni, a főút melletti árkokat zárttá tenni és lehetőség szerint minél nagyobb egybefüggő, 
gyalogosok által, akár babakocsival is átjárható közteret kialakítani. Egységes raszterosztású fasor telepítse javasolt az út mindkét oldalán. 
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ÚJFALU 
Az utca menti légkábelek nyomvonala ne keresztezze a későbbi fasorok lombkoronáját és lehetőség szerint minél nagyobb egybefüggő, 
gyalogosok által, akár babakocsival is átjárható közteret kialakítani. 
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  KERÍTÉSEK 
A telkek utcavonalán legfeljebb 2,2 m magas elsősorban áttört 
léckerítés, kovácsoltvas-, vagy acélszelvényekből hegesztett kerítés 
vagy áttört tégla szerkezet ek, kőkerítések a jellemzők. 
 

Utcaképi és településrészlépi szempontokból előnyösebb az áttőrt 
kialakítás. 
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A rendkívüli természeti adottságok mind 
külterületen, mind belterületen 
megtalálhatóak. 
 
Fontos figyelmet fordítani a vízek 
partjaira és az összefüggő zöld 
felületekre a településen. A pihenni és 
kikapcsolódni vágyók a saját, elkerített 
kertjeiken túl a közös területeket is 
használják. 
 

KERTEK 
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Az ajtók és ablakok vagyonvédelmi funkciójukon túl nem csak elhatárolást, 
hanem összeköttetést is biztosítanak a külvilág felé. A nyílászárók ritmusa, 
megjelenése meghatározza épületeink arculatát, ezért fontos azoknak igényes 
komponálása és rendszeres karbantartása. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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Az épület architektúrájának tükröznie kell a környezeti értékek és a tájra jellemző építőanyagok jellegzetességét. Az épületek a környezetükben 
kialakult anyaghasználathoz különböző módon illeszkedhetnek. A homlokzatok a helyi burkolatokhoz egyaránt igazodhatnak homogén vagy vegyes 
megoldással is. A településen a természetes anyagok közül főként a vakolat, a kő és a tégla alkalmazása jellemző.  
 

ANYAGHASZNÁLAT 

fent: sok épület rendelkezik manzárd 
tetővel és jellemzően fehér, vagy világos 
színű vakolatburkolattal. 
 
lent: a templom leomlott vakolata alatt 
tűndököl a gyönyörű kővekből rakott 
gótikus falszerkezet. 
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A közterületek zöld felületeit óvni szükséges. A magas fák, közterületi cserjék, bokrok és virágok nyújtotta vizuális élmény mellett megszámlálhatatlanul 
sok pozitív hatás származik növényeink bájos növekedéséből. 
 
Építészeti eszközként gyönyörű térfalak és központi látványos elemek is létrehozhatóak segitségükkel. 

UTCÁK, TEREK 
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Kishartyán értékét a
hagyományos anyag és 
színhasználatú, áttört és 
letisztult formájú, monokróm 
színvilágú hirdető felületek, 
cégérek és cégtáblák 
tükrözik. 
 
A hirdetések és reklám-
berendezések megjelenési 
módja meghatározza az adott 
arculat és az érintett épület 
környezetének minőségét, 
ezért rendkívül nagy 
figyelmet igényel kialakításuk. 
 
Szükséges a több fajta 
reklámberendezés kihelyezé-
sének egységes tervezése és 
kialakítása. 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 

7

Források: a kiadvány ábrái a Lechner Tudásközpont NKft. jóvoltából kerültek felhasználásra; a felhasznált képek egy része Kishartyán település 
honlapján (www.kishartyan.hu) fellelhető; az épületekkel kapcsolatos képek közterületről készültek  
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