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BEVEZETÉS 

 

„A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell 
készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Rendeletét, illetve az 
alátámasztó munkarészeként is hasznosuló Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi 
Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati 
jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket. „ 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Egy településen élők, munkálkodók-megpihenők avagy csak áthaladók számára  a hely 
beazonosíthatóságát a feltáruló táji környezet, az utcák-terek  vonalvezetése-arányai, burkolata, 
köztéri építményei, növényzete és meghatározóan az épületek, keritések, kertek kinézetének 
összessége határozza meg.  

Az ezek jelenítik meg a város-község  általános avagy azon belől az egyszerre belátható, 
közvetlenül érzékelhető része egyedi arculatát, - és jó esetben - az ezeket jellemző „szépség”, 
azaz a szemnek kedves, harmonikus összkép, a rendezettség, megműveltség-karbantartottság  
teszi az adott helyet, a települést/településrészt vonzónak, minőségi élettérnek. 
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Halmaj Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésénél is az volt az alapvető törekvés, hogy a 
község település-történetére visszatekintően, a ma érzékelhető táji- települési környezet jellemzőit 
bemutassa, feltárja annak állapotát, felmutatható és követhető értékeit. Ezáltal felhívja figyelmet 
arra, hogy házunk, udvarunk, kertünk, kerítésünk alakítása-karbantartása során a személyes-
családi-gazdasági indíttatású cselekedeteink, - ugyanúgy, mint elődeinké - alapvetően 
meghatározzák a település megjelenését, ezáltal mindennapi életterünk minőségét.  

Cél tehát az, hogy a Kézikönyv jó példák, minták, folyamatok bemutatásával irányjelzőként 
szolgáljon a jelent és a jövőt tekintve a település jelenlegi és leendő lakosai számára az egyéni, 
ezáltal egyben a települési környezetünk alakításához. 
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1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 

 

 

A község a Hernád északkelet-
délnyugat irányban hosszan 
feltáruló széles völgyében, annak 
jobb parti síkján terül el. Látótávoli 
lehatárolást északnyugatról a 
Csereháti dombság pereme, 
délkeletről a folyót kísérő 
galériaerdő ad. Közvetlen táji 
környezetét nagytáblás 
szántóföldek változatos fajtájú 
kultúrnövényekkel hasznosított 
táblái és az azokat szegélyező 
fasorok határozzák meg. 

A településtest síksági fekvésű, a 
folyóvölgyben futó főúttól mintegy 
egy kilométerrel kezdődően, 
délkeletre terül el. Itt keresztezi 
egymást a Vasonca és a 
Bársonyos patak. 

A főútról felsejlő, tájba olvadó 
házsorok, kiemelkedő 
templomtorony jellemzik. 
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A 3. számú főút község 
külterületén fekvő 
útkereszteződésében forgalmas 
gépjárműpihenő és kereskedelmi-
vendéglátási-szolgáltatási bázis 
épült ki, mely várhatóan a 
közeljövőben megépülő 
gyorsforgalmi út megálló 
pontjaként is szolgál. A 
szolgáltató központ építészeti 
arculatát elsősorban a benzinkút, 
valamint a hozzá kapcsolódó 
kamionos pihenő és 
javítóműhelyek határozzák meg, 
azonban a pihenőhely 
folymatosan igyekszik újabb 
szolgáltatásokkal bővülni. Ennek 
köszönhetően a megállóközpont 
már gasztronómiai élményeket is 
kínál az átutazók számára, illetve 
lehetőséget teremt a környék 
minőségi borainak és pálinkáinak 
vásárlására is. 

Megközelítése közúton és 
vasúton lehetséges. A közúton 
történő megközelítés a 3. 
országos főúton keresztül 
történik. Szerencsés módon a főút 
természetes elkerülőútként 
elhalad a község mellett, így az 
állandó erős forgalom által keltett 
zaj-és porterhelés nem érinti a 
települést, ugyanakkor a község 
élvezi a jó megközelítés előnyeit, 
amely várhatóan tovább fog 
erősödni az M30-as autópálya 
folytatásával. 
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Emiatt a községen áthaladó út 
elsősorban a XX. század 
folyamán szerezte meg a 
jelentőségét, akkor alakult ki a 
mai utcaképe. A központi 
elhelyezkedése miatt vendéglátó, 
szolgáltató és oktatási funkciókat 
is felfűz.  

A települést Szikszó-Miskolc, 
illetve Encs-Kassa felől e 
csomópont érintésével, a Hernád 
felé haladó országos mellékúton 
érjük el. Ez az országos mellékút 
jelenti a település Fő útját, amely 
azonban történelmileg is 
elsősorban a Hernád-menti 
kisebb falvak összeköttetését 
teremtette meg a Miskolc-Kassa 
főútvonallal. 

A Fő út jellemzően egyenes, és a 
modern-kori kiépülésének 
köszönhetően tervezetten 
szélesebb, a légtéraránya kisebb. 
Legalább az egyik oldalon járda 
szegélyezi, a központi részen 
mindkét oldalon, amiket általában 
fák szegélyeznek. A Fő utcán 
érhetőek el a tömegközlekedési 
megállóhelyek is, a buszmegálló 
közel a központhoz. 
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A Fő úthoz közel, egy szükséges 
védőtávolságot betartva található 
a község vasútállomása. 
viszonylag távol a történeti 
falumagtól. Emiatt ugyan a 
vasútállomás általában kiesik a 
község legtöbb lakója számára, 
azonban a térségi 
személyforgalmi gyüjtő szerepe 
jelentős. A vasútállomás jelentős 
buszállomási funkciót is el lát. 

A község másik lényeges 
megközelítési lehetőségét 
teremteti meg a 90. sz. Miskolc–
Hidasnémeti (Kassa) vasútvonal, 
amely a település főút felőli 
peremén halad, a környezetében 
helyi gazdasági terület alakul. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc%E2%80%93Hidasn%C3%A9meti-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc%E2%80%93Hidasn%C3%A9meti-vas%C3%BAtvonal
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A jelenlegi Fő út és József Attila 
út csatlakozásánál kialakuló T 
alakzat, amely a történelmi 
városközpontot jelenti, jelenleg is 
központi szerepet lát el. A T 
alakzat „világi” szárán az iskoláig 
közösségi és szolgáltató terek 
egyrészt építményekben (iskola, 
közösségi ház- könyvtár, üzletek-
piac, rendőrség stb.), másrészt 
közterekben (dísztér és közpark, 
sport és játszótér, néhol a 
Bársonyos patakkal képezve 
együttest). 
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A településközpont jellemzően 
nem átmenő országos úton, 
hanem „T” alakban, az arra 
merőleges, illetve az azzal 
párhuzamosan fevő belső utakon 
formálódott ki. A történeti 
településmagban a római 
katolikus templom és a 
környezetében lévő egyházi 
építmények fekszenek, majd 
református templom felé vezető 
úton, a templomkertben és 
környezetében sok köztéri elem, 
emlékhely. 
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A településképről jellemzően 
elmondható, hogy jellemzően az 
oldalkertes családi házak 
dominálnak. A község a 
közelmúltban a betelepülés egyik 
kedvelt célpontjává vált, amely 
relatíve erőteljes lakóterület 
növekedést generált. Központi 
fekvése, jó közlekedési 
lehetősége, általános 
infrastrukturális fejlettsége a 
Hernád völgyéből sok fiatalt 
vonzott az itt való letelepedésre. 
Az 1970-es évektől új utcasorok 
alakultak ki, több mint száz 
lakóházzal, mely trend, ugyan 
csökkenő intenzitással, de ma is 
tart. 

 

Településképi-építészeti 
megjelenését tehát alapvetően a 
kertes családiház, illetve az egy, 
esetenként kétszintes, zöldbe 
ágyazott középületek, valamint az 
egyre gondozottabb és köztéri 
elemekkel nívósan berendezett 
parkterületek határozzák meg. 
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2. ÖRÖKSÉGÜNK 

2.1. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

 

 

 

Halmaj falu nevét leírva “Holmoy” 
alakban egy 1234-ben kelt 
oklevélben látjuk. Ez az oklevél 
felsorolja azokat a helyeket, 
melyeket II. Endre Király 
adományozott hívének, az Aba 
nemzetségbeli Demeter 
mesternek. A birtokba iktatáson, 
mint királyi küldött részt vett 
bizonyos halmaji Both fia János. 

Garai Miklós nádor 1406-ban kelt 
átíró oklevelében találkozunk 
ismét Halmaj nevével. 1292-ben 
az egri káptalan, mint köteles hely 
előtt megjelent Halmaji Both fia, 
Jakab fia László és Halmaji 
Baylud fia Lőrinc, valamint 
Halmaji Bagyiszló fia Bálint. Az 
említettek kinyilvánították, hogy 
halmaji birtokaik felét átengedik 
Bálintnak. Az adatokból világossá 
vált számunkra, hogy Halmaj 
község egy magát településről 
Halmajinak nevező család birtoka 
volt. Valójában a község neve a 
„halom” főnév kicsinyítő képzős 
származéka (halom alja). Az 
1332/34. évi pápai 
tizedösszevonásból kiderül, hogy 
Halmaj templomos hely. 

A későközépkorból alig akad 
Halmajra vonatkozó adat. 

A XV. Század utolsó harmadában 
a Bor és Bolcsárdi családokat 
emlegetik halmaji birtokosokként. 
1813-ban árvíz döntötte romba a 
községet. 
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A település legősibb magját a 
római katolokus templom köré 
félkörívben épült házak képezik. A 
mai Kossuth utcában 
mesteremberek telepedtek le, 
innen adódik a “mestersor” 
elnevezés. A mai Széchenyi utca 
régi nevén Proletár, 
cselédlakások sorából állt. 
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A II. világháború befejezése az 
1050 lakosú község életében 
gyökeres fordulatot hozott. A 
nagybirtokrendszert felszámoló 
1945-ös földreform törvény 820 
földdel nem rendelkező embert 
talált Halmajon. 
1970-ben a Kossuth út 1. szám 
alatt új tanácsházát alakítottak ki.  
1966-ban három tantermes új 
iskola épült, mely 1970-ben újabb 
két tanteremmel bővült. Sor került 
az óvoda kialakítására is, mely 70 
gyermek foglalkoztatását 
biztosította. 2008-ban már négy 
csoportra bővülve dolgozik az 
óvoda. 
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1971-ben orvosi rendelő és két 
egészségügyi szolgálati lakás 
épült. 1979-ben az ifjúság 
testedzési, sportolási lehetőségét 
biztosító futballpálya és 
sportöltöző megépítésére került 
sor, majd a szabadtéri edzésre is 
szolgáló park. A patakmenti 
parkos környeetben került 
kialakításra az megváltozott 
igényeket kielégítő, a játszó 
gyerekek számára kellő 
biztonságot nyújtó játszótért 
kialakítására is. 
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2.2. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

2.2.1. Védett középületek 

 

A katolikus templom 
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2.2.2. Helyi védettségre érdemes lakóházak 

2.2.2.1. tájház 

 

 

2.2.2.2. gazdaház 

 

 

A tájház 

A gazdaház 
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2.2.3. A multat idéző gazdasági épületek 

 

 

 

Az egykori gazdasági épületek 
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2.2.4. Köztéri alkotások 

2.2.4.1. Egyházi jelképek 

 

 

Halmaj egy állomása a 
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2.2.4.2. Nemzeti jelképek 

 

 

A községben 
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2.2.4.3. Díszítő alkotások 
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3. Lakóház-tipusok 

3.1. A „falusias” lakóház karakterek 

 

 

 

1900-1940 között épültek: 
Jellezően egysoros, háromosztatú 
hosszúház, falazott tornác-
veranda, alacsony lábazat, 
cserép, színesre vakolva, 
fa/vaskerítés,  eredetileg ólas 
gazdasági udvar, konyhakert, 
utcán kevés növényzet, csak fa   
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1940-60 között épültek: 

Jellemzően egysoros, üvegezett 
tornácos kontyolt ház, közepes 
kőlábazat , sikpala- szalagcserép, 
meszelés vagy kőpor, színes-
mintás, vakolat-ablakkeretezés,  
kőoszlopos vaskerítés,  dísz 
előkert (rózsa), ólas gazdasági 
udvar, konyhakert, utcán kevés 
növényzet, csak fa (egyszerre 
kiépülő- egységes utcaképek 

1960-75 között épültek: 

Jellemzően kétsoros, alagsor 
vagy méteres kőlábazat, sikpala- 
bordás cserép, kőpor, színes-
mintás, vakolat-ablakkeretezés,  
kőoszlopos vaskerítés, dísz 
előkert (rózsa, szőlő),  oldalkert 
füves-diófa, hátsó gazdasági 
udvar inkább tárolók, konyhakert, 
utcán díszkert, fa (gyümölcs és 
örökzöld). 

Egyszerre kiépülő- egységes 
utcaképek 
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1975-90 között épültek: 

Jellemzően tipusterv-adaptációk, 
földszint- emelet-tetőtér 
vegyesen, tetőgerinc vegyesen, 
bejárat-terasz utca felől is, 
törtfehér kőpor, sikpala- 
kerámiacserép, (betoncserép) 
átépülő utcaképek is, mindenféle 
kerítés,  dísz előkert (rózsa, 
örökzöld), előudvar fű, hátsó 
udvar inkább tárolók, konyhakert, 
utcán díszkert, dísz fa (örökzöld) 

1990-től napjainkig épültek: 

Jellemzően egyedi tervek, kevés 
új ház,”, sok átépítés-toldás, 
alacsony-kontyolt tetőhajlás, utcai 
személy és garázsbejárat, 
narancs-szín, színes 
kerámiacserép, néhol nagyobb 
előkert, 

 mindenféle „divat” kerítés,  dísz 
előkert (örökzöld), előudvar hátsó 
udvar fű, néhol tárolók, 
konyhakert ritkán, utcán pázsit- 
térburkolás, dísz fa (örökzöld) 
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3.2. A „polgár” lakóház 

 

 

hajlított-ház: 

L alprajzú épület,utcai fronton 
legalább 2 lakóhelyiség, 
földszintes, legalább 3 m 
belmagasság, esetenként tetőtéri 
térdfal-szellőzőnyílásokkal 
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4. KARAKTERTERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 
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4.1. Történeti központ 

 

 

 

A római katolikus templom és 
közvetlen kertje, továbbá a 
körülötti karéjban kialakult sajátos 
lakótelek-szerkezet és beépítés: 
oldalhatáron álló, egysoros, 
háromosztatú hosszúház, falazott 
tornác-veranda, alacsony lábazat, 
cserép, színesre vakolva, 
fa/vaskerítés,  eredetileg ólas 
gazdasági udvar, konyhakert, 
utcán eredetileg kevés növényzet, 
csak fa. 



_____________________ 

30. oldal, összesen: 46 

 

4.2. Átalakuló falusias lakóterület 

 

 

 

A múlt században, meghetározóan 

annak  második felében az 1970—

es évekig beépült területek : 

egyrészt: az 1900-1940 között 
épültek, jellegzetességük: 
egysoros, háromosztatú 
hosszúház, falazott tornác-
veranda, alacsony lábazat, 
cserép, színesre vakolva, 
fa/vaskerítés,  eredetileg ólas 
gazdasági udvar, konyhakert, 
utcán kevés növényzet, csak fa,  

másrészt: az 1950-60 között 
épültek: egysoros, üvegezett 
tornácos kontyolt ház, közepes 
kőlábazat , sikpala- szalagcserép, 
meszelés vagy kőpor, színes-
mintás, vakolat-ablakkeretezés,  
kőoszlopos vaskerítés,  dísz 
előkert (rózsa), részben ólas 
gazdasági udvar, de ár több 
esetben csak tárolók, konyhakert, 
utcán eredetileg kevés növényzet 
(az állathajtások miatt csak fa) 
egyszerre kiépülő- egységes 
utcaképek, 

harmadrészt:ezek részbeni 
átépülése: toldások megjelenése, 
újszerű kerítések, felújítás-
korszerűsítés 
meglelenése:tetőfedés- 
nyílászázók anyagában és a 
színhasználatban változás,  
telekhasználat kertvárosi 
jellegűvé alakul  
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4.3. Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 

 

 

 

Új terület bevonása 
lakóterületnek, szabályos 
utcasorok kialakítása, kisebb 
telekmélység 

egyrészt az 1975-90 között 
épültek, jellemzően tipusterv-
adaptációk, földszint- emelet-
tetőtér vegyesen, tetőgerinc 
jellemzően utcára merőleges 
nyereg, bejárat-terasz utca felől 
is, törtfehér kőpor, sikpala- 
kerámiacserép, (betoncserép) 
egységes utcaképek , több féle 
kerítés,  dísz előkert (rózsa, 
örökzöld), előudvar fű, hátsó 
udvar inkább tárolók, konyhakert, 
utcán díszkert, dísz fa (örökzöld) 

másrészt 1990-től:  kevés új ház, 
egyedi tervek, egyedi átépítés-
toldás, alacsony-kontyolt 
tetőhajlás, utcai személy és 
garázsbejárat, erősebb színek, 
színes kerámiacserép, néhol 
nagyobb előkert, 

 mindenféle „divat” kerítés,  dísz 
előkert (örökzöld), előudvar hátsó 
udvar fű, néhol tárolók, 
konyhakert ritkán, utcán pázsit- 
térburkolás, dísz fa (örökzöld) 
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4.4. Helyi gazdasági terület 

 

 

 

Egyrészt a helyben megtelepedett 

kisüzemi kultúra előzményt 

felhasználó építménye. 

Másrészt a főúti csomópont 

környezetében kialakult 

kereskedelmi- vendéglátó 

épületek  sora a  2000- es évek 

formavilágában. 
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5. AJÁNLÁSOK 

5.1. Történeti központ 

Telepítés, de kontyolt tetővel! 

 

 

 

Tömegképzés, színek. 

 

 

 

Kerítések 
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5.2. Átalakuló falusias lakóterület 

Telepítés, de kontyolt tetővel! 

 

 

 

 

Tömegképzés, színek. 

 

 

 

 

Keritések 
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5.3. Betelepülős, kertvárosi  jellegű lakóterület 

Telepítés 

 

 

 

 

Tömegképzés, színek. 

 

 

 

 

Kerités 
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5.4. Helyi gazdasági terület 

Telepítés 
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6. JÓ PÉLDÁK 

6.1. ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK 

6.1.1. Történeti központ 
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6.2. Átalakuló falusias lakóterület 
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6.3. Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 
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6.4. Helyi gazdasági terület 

 

6.5. Egyéb köztéri elemek 

6.5.1. KERITÉSeK,  
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6.5.2. ZÖLDFELÜLETEK, 
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6.5.3. Köztéri butorok 
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6.5.4. FELIRATOK 
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