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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„Csak figyelek, érzékelem, hogy vagyok, hogy vagyok valahol, és ez már nem jelent
otthonosságot. Lenni, otthon lenni természetes állapot: aki otthon van, nem gondol rá, hogy
van valahol.”
Grecsó Krisztián
„A település nem egy ideál, nem egy archeológiai lelet, de borgőzös ingatlanfejlesztési
bűvészmutatvány sem, ... hanem maga az élet, a maga végtelenségével, gyönyörűségével
és borzalmával, egyidejűségével és csodájával.”
/prof. emeritus Meggyesi Tamás/

„Minden település valamikor létrejön, „megszületik”, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal
vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezetből energiát és anyagokat használ fel, ezek
átalakításával saját fogyasztására és piacra szánt termékeket állít elő, közben hulladékokat bocsát
ki, kapcsolatba kerül más településekkel, és köztük – különösen az ellátás terén - bizonyos
munkamegosztás alakul ki. A benne élő emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben a település
saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik - vagyis sajátosan komplex
életjelenségeket produkál. Eközben a település műszaki létesítmények meghatározott rendszere,
de nem csak az, hanem élő organizmus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor
követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell.”
Éppen ezért fontos minden település számára, hogy saját forrásainak hasznosítási lehetőségeit
felismerje, saját fejlődési útját megtalálja. Ez a saját arc jelenti a település önazonos és önálló
életben maradását.
A kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót
az építészeti, természeti és táji értékek tárházába, hogy olyan épületet tudjon építeni, ami valódi
büszkeséggel töltheti el, egyben illeszkedik a település képéhez, azt ízléssel viszi tovább, értéked
ad a település, településkép számára.
A kézikönyvben foglalt ajánlások nem kötelező jellegűek. Nem céljuk az uniformalizálás, sőt éppen
ellenkezőleg. Céljuk az értékekre való figyelemfelhívás, az értékek megismertetése, a lehetőségek
feltárása. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal
büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.

Horváth Istvánné
polgármester
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A településsel foglalkozó szakemberek már megközelítőleg 100 éve vallják, hogy a település
életjelenségeket mutató dolog.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Hövej Győr-Moson-Sopron megye
középső részén, a Kisalföld két kis
tájának, a Rábaköz és a Hanságmedence találkozásánál helyezkedik
el, Kapuvártól 6, Győrtől 60, Soprontól
40 kilométerre gyönyörű természeti
környezetben.
A közigazgatási terület keleti és
nyugati
határában
hatalmas
kiterjedésű erdőterületek ill. védett rétés
legelőterületek
találhatóak,
amelyek az ökológiai hálózat alapját
adják. Az értékes erdő, rétek és
legelők
között
mezőgazdasági
művelésű területek.

A közigazgatási területet észak-déli irányban számtalan vízfolyás szeli át. A falu nyugati határa a
Vámház-ér és a Répce-folyó. a Répcével párhuzamos átfut a településen a Kardos-ér.
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
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A település természeti, táji adottságai
mellett további érdekesség, hogy a
hagyományos
történeti
települési
terület a „régi falu” mellett a belterület
északi
határában
a
felhagyott
kavicsbánya tavak mentén kialakult egy
a falu méretével vetélkedő tóparti
beépítés, ahol vegyesen lakó, üdülő és
hétvégiházak épülnek. A beépítés
folyamatos és a tervek szerint még
további területekkel növekszik.
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Az utcakép jellegzetes elemei (az utcával párhuzamos ereszű, földszintes házak mellett) a tömör
kapuk és kerítések.
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A külterületről a belterületre be érve hagyományos vidéki településkép tárul elénk. Földszintes
házak, szép fasorok, gondozott közterületek és közparkok.
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A központ felé haladva magasodik a település műemlék temploma. A templom és a mellette található
kápolna és Szentháromság szobor környezete rendezett, szépen parkosított.
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A Fő utcán tovább haladva elhaladunk a felújított Faluház, majd a szintén frissen felújított,
romantikus stílusú kápolna mellett.
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A tovább haladva a Fő utca és a Vitnyédi utca találkozásánál a temető előtt szépen rendezett,
igényesen kialakított közparkot találunk. A utak mentén emblematikus fák és fasorok, a parkban
szép térbútorok és emlékművek.
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A kápolnát elhagyva elérünk az önkormányzat és a híres csipkemúzeum épületéhez is. A megújult
épületek környezete példa értékűen rendezett, parkosított.
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Az innen induló Árpád utca és Vitnyédi utcák jellegzetes utcaképe a széles tágas – fasorral övezett
- zöldfelületek és földszintes házak sora.
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A terület a műemlék kápolnának méltó környezet teremt.
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A történelmi mag eddig még be nem mutatott utcája a Petőfi utca, amelyben utcára merőleges
gerincű, oromfalas házak állnak sorosan egymáshoz simulva, szép, rendezett utcaképet teremtve.
A házak előtt fák, kutak, padok állnak, a házak között jellemzően tömör kerítés.
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Az utcákban szerencsére sok szép régi ház áll. Az utcaképek rendezettek.
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A történeti magot elhagyva a tóparti területeken szellős, laza beépítésű területekkel találkozunk, ahol
többféle stílus, épülettípus, funkció és anyaghasználat keveredik. Egységes beépítésű terület csak
a horgászpark területén található. A házak sok helyen nem is látszanak a dús növényzet takarásától.
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ÖRÖKSÉGÜNK

A MAI TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TÁJ KIALAKULÁSA

Ezen a nagy precizitással és alapossággal
megrajzolt 1856-os térképen jól látható a
korabeli település minden lakóháza, a csűrök,
a templom, a temető.
Látható az akkori tájhasználat, a rétek, legelők
és művelt parcellák kiosztása.
Jól látható, hogy a nagy kiterjedésű legelők
felől dél-nyugaton széles marhahajtó út vezet
a faluba (ma közpark).
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Ahogyan azt a katonai kataszteri térképeken jól láthatóan végig követhetjük a település ősi magja a
Fő utca, az utca déli végében a templommal és attól kicsit távolabb dél-nyugatra a temetővel. A
főutcában a lakóházak sora szépen szabályosan követi egymást. A parasztházak mögött hosszú
kertek bennük gazdasági épületek. A belterületet minden irányból rétek, vizenyős árterek ill. gyepek,
kiterjedt legelők, majd távolabb erdőségek határolják. A település második kialakuló utcája a Petőfi
utca. A térképeken jól látható, hogy a Fő utcában álltak a módos gazdák szélesebb, nagyobb házai,
amelyek között sok az L alaprajzú az utcára 3-4-5 ablakkal nyíló épület. A Petőfi utcában, mintegy
’zsellérsoron’ kisebb, oromfalas, keskeny házak épültek, kis kertel, kis udvarral. A házak közül sok
áll még ma is.
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Az 1941-es térképen láthatjuk, hogy minegy új táji elemként a kanyargó Répce és a Kardos-ér
töltések közé szorul, „kiegyenesedik”. Megnő a szántóterületek aránya és az eddig vizenyős
területek helyén a legelők, valamint rétek aránya. A szántóföldi művelés terén visszaszorultak a
hosszúparcellák, helyüket nagytáblás művelés vette át.

Az 1960-as évekre befejeződik a Dózsa György utca és ezt követően a Vitnyédi utca kiépülése. A
település határában a szövetkezeti termeléssel egyidőben megjelenik a tsz major. Az 1980-as ’90es évekre belterületen mai formájában kialakul és beépül a Rákóczi utca, Árpád utca, valamint az
Ady Endre utca. Az 1950-es évektől a szövetkezeti termelés következményeként megjelent a
külterületeken a nagytáblás szántóföldi gazdálkodás, de szerencsére azért megmaradtak a
hatalmas összefüggő rét- és legelőterületek. Külterületen az úthálózat egyszerűsödik, a
mezőgazdasági utak nagyrésze megszűnik. Az 1990-es években a kárpótlások során visszakapott
külterületi szántóterületek jelentős részén kavicsbányákat nyitottak, majd a termelés befejeztével a
település északi oldalában a felhagyott bányatavak mentén – ahogyan azt az előző oldalakon
bemutattuk - nagy területen tóparti telkeket parcelláztak.
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A belterületi utcahálózat kibővül. A nyugat felé elkanyarodó Fő utca ill. a Himod felé vezető utca (mai
Dózsa György u.) mentén megjelennek a lakóházak.
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MŰEMLÉKEK

A német területről indult hitújítás hatása a 16. század 20-as éveitől jelentkezett hazánkban. Sopron
megye leghatalmasabb földesura, Nádasdy Tamás birtokain a 16. század közepétől sorra tűntek fel
az új tanokat hirdető prédikátorok. Az 1570-es évek adóösszeírásai szerint a környék falvainak nagy
részében katolikus plébános helyett evangélikus lelkészek látták el az isteni szolgálatot. A római
katolikus egyház híveinek nagy részét elveszítette. Az 1580-as évekre Sopron vármegye lakossága,
beleértve a két legjelentősebb egyházi birtokot, a győri püspök, valamint a csornai premontrei
prépostság úrbéres falvait is, jórészt protestánssá vált.
1643-ban Nádasdy Ferenc katolizált, és vele együtt a hatalmas Nádasdy dominium is visszatért a
katolikus egyház kebelébe. Szinte azonnal megindult a térítés, a templomok, iskolák, temetők stb.
visszavétele. Ennek ellenére 1748-ban még mindig az írják Hövejről, hogy a lakosok egy része
lutheránus, más része katolikus.
Az államvallássá lett katolicizmus térhódításával fellendült a katolikus építőtevékenység is. A győri
püspök-ség 1748. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve szerint Hövejen még nem volt templom. 1760ban a község kö-nyörgő levélben fordult a megyéspüspökhöz, hogy „más helységek példájára, a
főtisztelendő és kiváló csornai prépost úr által kijelölt helyen egy kápolnát építhessenek, ahol lelki
üdvösségükért szentmiséket mutatnának be”. A püspöki jóváhagyás után a kápolnát egy év alatt
tető alá hozták, és a Szentháromság tiszteletére felszentelték.
1765-ben, Zichy Ferenc megyéspüspök idejében, Himod és Hövej fiókegyházakat leválasztották a
csapodi plébániáról. Himodot a püspök plébániai rangra emelte, Hövejt pedig mint filiát rendelte alá.
Az újonnan felállí-tott plébánia első egyházlátogatási jegyzőkönyvében pontos leírás olvasható a
höveji templomról. Eszerint a szentegyház fala és boltozata égetett téglából való. Belseje tágas, 250
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Országos védelemben részesített műemlék a településen a Fő utcában található római katolikus
templom (hrsz.:1) és a temetőben található kápolna (hrsz.:273).
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személy befogadására alkalmas, a kóruson további 50 ember fér el. Sem sekrestyéje, sem pedig az
egyházi ruhák tárolására szolgáló szekrénye nem volt. Az oltár egy időben készült a
tabernákulummal és a Szentháromságot ábrázoló oltárképpel. A karzaton még nem volt orgona.
1761-ben készült, vörösre festett szószékét megfelelőnek ítélte a vizitátor. A templomnak akkor még
nem volt tornya, az egyetlen ötvenfontos harang öntésének körülményeire, illetve fölszentelésére
nem emlékeztek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a filiális templom a legszükségesebb
kegyszerekkel és paramentumokkal el volt látva.
1794-ben a templomhoz tornyot építettek. Feltehetően e bővítés idején emelték a sekrestyét és a
bejárat előtti oromzatos szélfogót, a „cillá”-t. A templom tetőzetét abban az időben fazsindely fedte.
Az átépített templomot Lavrics, mihályi plébános, kerületi esperes áldotta meg.

A templom tornyában, 1813-ban két harang függött. A 300 font súlyút Szent Vendel, a 200 fontosat
Jézus, Mária és Szent József tiszteletére szentelték fel. 1825. január 6-án Schwarzenberg Ernő
herceg, győri püspök Szent Mihály tiszteletére szentelte föl az újonnan öntött 100 fontos
lélekharangot. 1872-ben a feltehetően megrepedt nagyharang helyett a község Sopronban másikat
öntetett. A költségekhez Simon Vince csornai prépost 120 forinttal járult hozzá. A 481 fontos új
harangot Zalka János megyéspüspök szentelte föl Szent Ignác tiszteletére.
Háborúk idején a harangok gyakran váltak a rekvirálások áldozatává. Így történt legutóbb 1944-ben
is, amikor a németek hadi célokra lefoglalták, majd elszállították a templom középső harangját.
Az idők során a templomnak a 18. században még meglehetősen szegényes felszerelése
gyarapodott. A 19. század közepén, a kóruson már ötváltozatú orgona állt. Építési idejét nem
ismerjük, de 1860-ban már javíttatták, tehát valószínűleg hosszabb idő óta használatban volt. A
templom kegyszerei között már szerepelt egy aranyozott réz szentségtartó és három cibórium,
amelyek közül az egyik Simon Vince csornai prépost adománya volt. Nem sokkal később Gyöngyösy
Pál prépost jóvoltából egy selyem miseruhával gazdagodott a templom.
A templom belsejét az 1920-as évek elején végzett renoválás után 1928-ban Malasits Ferenc
templomfestő három hónapi munkával kifestette. Pócza Ernő, az utolsó höveji plébános az ismert
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A templomon az eltelt két évszázad alatt jelentősebb átalakítást
nem végeztek. Egyhajós, középtornyos, egyszerű barokk épület.
A homlokzat oromzatos középrizalitja felett emelkedik a
dísztelen torony, amelyet ívelt vonalú, vakolt téglasisak fed. A
toronyszoba ablakai félköríves záródásúak. A templom
kőkeretes bejárata előtt oromzatos szélfogó áll. A hajó ablakai
kosárívesek. A keskeny előcsarnok fölött két pilléren nyugszik az
orgonakarzat. A kétszakaszos hajót és a nyolcszög három
oldalával záruló, a hajónál keskenyebb szentélyt fiókos
dongaboltozat fedi. A szentélyből jobbra nyílik a sekrestye.
Oltára a 18. század 60-as éveiből való. Az oltárkép a
Szentháromságot, a lunettakép Szent Mihály arkangyalt
ábrázolja.

17

festőművésszel, Závory Zoltánnal restauráltatta a kegytárgyakat és az oltárt, s újabb falképekkel
díszítette a templomot, 1982-ben.
2001-től kezdődően megtörtént a templom külső tatarozása, majd Vitéz
Pócza Gyula adományából haranggal gazdagodott a templom. A
felújítás befejezéseként a höveji származású Pócza János
asztalosmester új ablakokat adományozott a templomnak, amelyekbe
Vitéz Pócza Gyula és az Egyházközség ólomüveg ablakokat
készíttetett. A színes üvegek: Szent Annát, Szent Ilonát, Szent Józsefet
és Szent Vendelt, Hövej védőszentjét ábrázolják. Mára új
gyóntatószékkel és elektromos fűtéssel látták el a templomot.
Dr. Breyer István győri megyéspüspök, mint Hövej egyházi főhatósága
a himodi plébániának nyújtandó megfelelő kárpótlás mellett 1939. január
1-jei hatállyal elrendelte az önálló höveji plébánia felállítását. 1989-től
kezdődően a megüresedett höveji plébánia híveinek lelki gondozását a
szomszédos Himod, majd Kapuvár, jelenleg pedig Garta plébánosa látja
el.

A Fő utcáró nyíló temetőben található római katolikus kápolna a19. sz. elején épült, késő barokk
stílusban. Az épület részleteiben és egészében is példa értékűen felújított.
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http://www.hovej.hu/templomunk-toertenelme
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HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK

http://www.hovej.hu/fajdalmas-kapolna
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Fájdalmas Szűzanya Kápolnája

19

Lourdesi Kápolna
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A Fő utcában álló kápolna 1886-ban épült, romantikus stílusban. Építtetője Pócza Ferenc. A kápolna
környezete rendezett, szépen parkosított, a település dísze. Az épület részleteiben és egészében is
példa értékűen felújított.
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Szakrális és történelmi emlékek a településen

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A település területén szerencsére szép számmal maradtak fenn szakrális és történelmi emlékek, az
utak mentén keresztek, szobrok….amelyeket kellő tisztelettel tart karban és rendben a település.
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A szobor érdekessége, hogy nem egy egyedülálló szentháromság szobor, hanem talapzata mellett
még két szent szobra (Szent Joakim és Szent Anna) is látható. Körülötte kerítés, melyben virágok.
Alatta apró köves szegély.
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A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK
Meglévő építészeti értékek / emlékek / épülettípusok a településen
Az egykori történelmi falu épületállománya mára jelentősen átépült. Régi, esetleg
építészettörténetileg értékes házat azonban még találunk a településen. Egységes utcaképet ezek
a régi házak azonban már kevés helyen adnak.
A régi településkép jellegzetes, archaikus lakóépületei kétféle típusba sorolhatók.

A házak elhelyezése Hövejen kivétel nélkül oldalhatáron álló, előkert nélküli vagy nagyon kis méretű
előkertes beépítés.
Szép példa a Petőfi utcában található oromfalas házak egyikének felújítására.
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Az egyik lakóépület típus az utcára merőleges gerincű - Hövejen jellemzően oromfalas nyeregtetős épület. Homlokzatuk szerencsére még pár helyen megmaradt eredeti formában.
Hagyományos elrendezés szerint a hosszúházakon általában kettő – álló téglalap alakú – ablak
található. Alaprajztól függően jellemzően tornácos épületek, a bejárat Hövejön jellemzően az udvar
felől nyílik.
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A második jellemző épületforma a beforduló tömegű, polgáriasodó ház, utcával párhuzamos
eresszel és 3-5 vagy több (álló téglalap alakú) ablakkal az utca felé. A nyeregtető lehet oromfalas
vagy kontyolt, valamint ezek variációja, Az épületek a földszintes parasztházaknál nagyobb lábazatés homlokzatmagasságú házak. Ezek az épületek jellemzően a korábbi, utcára merőleges tömegű
házak bővítésével, vagy a városi polgári házak megjelenését utánozva terjedtek el. Általános
esetben az ablakok körül gyakran jelenik meg – a ház építési idejének és stílusának függvényében
– klasszicizáló, romantikus vagy leggyakrabban historizáló stílusú vakolatdíszítés.

24
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A házak között, ahogyan azt az előzőekben említettük jellemző az oszlopok között álló tömör
nagykapu és kiskapu.
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Amikor az építészeti örökségről beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk a közelebbi múlt jellemző
épülettípusairól sem.

Az újabb korok épületei közül a településen megtaláljuk a ’70-es ’80-as és ’90-es évek jellegzetes
„uniformizált” épületeit is, amelyek általában egységes utcaképet nem adnak, mert az egyes házak
a régi épületek helyén az utcákban elszórtan épültek fel.

Az újabb korokban épült házak közös pont pontja az oldalhatáron álló, kis előkertes beépítés és
áttört kerítés, valamint a vakolt homlokzat. Az újabb korok épületei jellemzően szélesebb utcai
homlokzattal kialakított földszintes vagy emeletes, tetőteres épületek.
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Az ’50-es ’60-as években elterjedt sátortetős kockaházak homlokzatukon a két darab,
szimmetrikusan elhelyezett „hátomosztásos tüzépablakkal” szintén a településkép jellemző elemei
a településen. Markáns, egységes utcaképet adó szerepük elvitathatatlan. Ezek a házak kivétel
nélkül vakoltak, jellemzően magas lábazatúak cserép vagy műpala fedéssel. Napjainkra erőteljesen
megindult ennek a háztípusnak a megújítása, felújítása ill. átépítése, energetikai korszerűsítése,
ablakcseréje. Hövejen a „kockaházas” utcaszakaszokon is a tömör kapu és kerítés a jellemző.
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Egységes utcaképet esetenként csak azokon az utcaszakaszokon adnak, ahol jobbára egy időben
és egy stílusban épültek be az utcák.

27

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Legújabb korok épületei, mind építészeti stílusukban, mind kialakításukban (földszint, emelet,
tetőtér), anyaghasználatukban erősen vegyes képet és ennek eredményeként vegyes utcaképet
adnak. Az előző típushoz hasonlóan különös tekintettel azokon a helyeken zavaró ezeknek a nagyon
eltérő stílusú és formavilágú épületeknek a megjelenése, ahol meglévő utcákba, lebontott házak
helyére épülnek be az új házak. Egységes/egységesebb utcakép ezen épületek esetében is csak
ott alakulhatott ki, ahol egy időben és egy stílusban épültek be az utcák.
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TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG

A Nyáros erdő területén található 3 db kocsányos tölgy

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Helyi védett természeti értékek a településen a térképen sötétzöld színnel jelölt területeken
található kocsányos tölgyek és összefüggő tölgy erdők. Ezek az őshonos fafajú facsoportok, erdők
igen magas természeti értékű területei a nemcsak a településnek, hanem a környéknek, térségnek
is. A száz évnél idősebb helyi védett fák környezetében országosan védett csillagvirág is található.
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A 0103/3, 0105/1, 0108/1 hrsz.-ú ingatlanokon található összefüggő tölgyes erdők.

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A 032/18, 20, 22, 23, 24 hrsz.-ú ingatlanokon fekvő tölgyek.
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Táji, természeti értékek a településen
Hövej közigazgatási területét országos jelentőségű védett természeti terület nem érinti.
A Tvt. 15.§-a lapján természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld.
Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek
(növénytársulások) és élőhelyek megóvására.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet értelmében a
mocsár és a nádas természetközeli területnek minősülnek. Tervezett természeti területként
szükséges kezelni az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföldeket.
Hövej közigazgatási területe Érzékeny Természeti Terület ÉTT által nem érintett.
Natura 2000-es európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek közül Hövej
területét a HUFH20001_Rábaköz elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti.
Hövej közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül az ökológiai folyosó és
pufferterület övezetek megtalálhatók meg.
És végezetül Hövej területe érintett a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek "
elnevezésű országos övezettel.
Egyedi tájértékek Hövejen

Höveji legelő kb. 20 ha fás legelő, idős kocsányos tölgy és magas kőris egyedekkel. A tölgyek kb.
200 évesek, kőrisek kb. 80-100 évesek.
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A Fertő-Hanság nemzeti Park adatszolgáltatás alapján Hövejen a már előzőekben említett művi
értékek, keresztek, kápolnák fák mellett (ill. azokkal egyetemben) az alábbi területek, objektumok
stb. egyedi tájértékként is nyilvántartottak.
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Kocsányos tölgy A Vitnyédi és a Dózsa György utca találkozásánál Idős kocsányos tölgy egyed. A
villanyvezeték közelsége, mint veszélyeztető lép fel. Koronájának 10 %-a elszáradt. Ágai közül sok
letört. 120 év körüli kor.

Nagygazda porta. Lakóépület Alsómező u. 7. Valamikori nagygazda porta lehetett, nagy udvarral,
boltíves hátsó épületrésszel. 1900-as évek eleje
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Emlékliget a temető előtt. Fiatal gesztenyefasor a temető előtt, mely hársfákkal ligetesített teret
keretez. Itt található a település 750 évét hirdető emlékkő. Fák 30-40 év körüliek, a kő 2007-ben
állíttatott.
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Feszület hársfával Rákóczi F. utca 10. előtt

Petőfi Sándor utcai kút Kerekes kút, és közelében több régi típusú ház. Beton kávával, tetején
pirosra festett, cserepet imitáló fadeszkákkal. Vas részei zöldek. Elkerített zöld tér veszi körül,
melyben a kút két oldalán csavaros fűz nő.

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Közel 100 éves hársfa mellett mészkő feszület. A fa ágait rendszeresen lenyesik a fölötte átmenő
vezetékek miatt. A feszület szépen megfaragott, mind a kereszt, mind az imádkozó női alak "ablaka"
tekintetében. Körülötte kis vaskerítés, melyen belül ültetett rózsák és petúniák vannak. Felirata:
"Dicsértessék a Jézus Krisztus".
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5

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Az előző fejezetekben bemutatott általános településkép, településkarakter, a meghatározó táji és
természeti értékek, építészeti, településképi jellemzők, meglévő és tervezett területhasználatok
alapján Hövej területén az alábbi eltérő karakterű területeket határoltuk le.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÖRTÉNETI FALU TERÜLETE a térképen
korall színnel jelölt terület

Azonban a történeti falu tarületén belül az 1900-as évektől napjainkig a sátortetős, a 80-as évekbeli
nyeregtetős épületeken át a legújabb korok mediterrán majd minimál stílusú házain keresztül, az
egyszintes, kétszintes, pincelakásos, tetőteres és több emeletes épületekig bezáróan mindenféle
épület megtalálható. Az utcák anyaghasználatukban, színhasználatukban, tetőformáikban nagyon
eltérő képet mutatnak.

Az általános településképre mégis a rendezettség a karbantartott, jó állapotban tartott épületek, szép
zöldfelületek, közterületek és parkok, valamint szépen felújított középületek a jellemzők.
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A történeti falu területén található utcák utcaképei épületállományukban, építészeti stílusaikban
nagyon változatos képet mutatnak. Kivételt képez ez alól a Petőfi utca és a Fő utca, amely utcákban,
ha átépült is az épületállomány, a hasonló épülettípusoknak, ereszmagasságoknak stb.
köszönhetően az utcakép mégis nagyon rendezett, harmonikus.
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A rendezett településkép, az utcák, beépítések rendjének, valamint az egységes településképnek a
megtartása szempontjából a településen a továbbiakban kerüljük a hagyományos és kialakult
épületmagasságoktól, párkánymagasságoktól kirívóan elütő, az utca ritmusát megbontó épületek
megjelenését.
Fontos az épületarányok, nyílásosztások, hagyományos anyaghasználat, színvilág megőrzése.
Megvédendő az utcák, lakóépületek ritmusa ezért kerülendő a telkek utcafonti összevonása.
Megtartandó az utcák, terek kialakult növényzete.
Az utcákban megmaradt régi házak és emblematikus épületek felújítása esetén törekedjünk eredeti
tömegük, tetőhajlásszögük, anyaghasználatuk, és a régi épületek nívós, jellegzetes részletképzései:
a tornácok, párkányok, homlokzatok, fa anyagú, hagyományos osztású ablakok, ajtók,
nyíláskeretek, kerítések, kapuk megtartására. Új építés esetén is törekedjünk a hagyományos
anyagok és felületképzések (vakolat, kő, fa,) és világos színek (fehér, drapp, vajszínű, terrakotta
stb.) használatára.
Elérendő településképi cél, hogy a meglévő épületek közé épülő új házak ill. átépített, átalakított
házak hasonló tetőhajlásszöggel és hasonló tetőidommal épüljenek, mint környezetük.
Azokon a területeken, ahol vegyesen állnak földszintes, tetőteres és földszint + emeletes épületek,
fokozottan fontos a megfelelő magasság megválasztása illeszkedéssel!
A meglévő épületek közé épülő új családi házaknak vagy társasházaknak hasonló magassággal
kellene épülniük, mint környezetük.
Az új házak építésénél, felújításnál, átalakításnál a tetőhajlásszögét a szomszédok figyelembe
vételével javasolt megállapítani. Azonos tetőformák alkalmazásakor egységes, nyugodt utcakép jön
létre. Kerüljük a túlzottan tördelt, túltagolt tetőformájú kialakítást.
A településen nem ajánlott a feltűnő és a rikító, kirívó színhasználat, a rikító színű fém-, és műanyag
lemezfedések és burkolatok alkalmazása. Egy épületen belül az adott utcaképbe illeszkedő, de
egymással harmonizáló színek használata javasolt. A házak egymással harmonizáljanak és ne
rivalizáljanak.
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Hövej beépített területén jellemzően megmaradt a hagyományos oldalhatáron álló beépítés,
szakaszonként, utcánként változó szélességű és mélységű telekméretekkel.
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Amint azt említettük a területen megtalálható a lakó- és a rekreációs funkció, üdülő funkció,
horgászat. Tervezett funkcióként pedig hatalmas területet jelöltek ki „gyógyüdülő komplexum”
néven.
A meglévő épületállomány külső formájában, anyaghasználatában, építészeti stílusában,
méretében roppant változatos, így indokolt lehet egy szabályozottabb, a településrész karakterének
jobban megfelelő beépítés, anyaghasználat, épületmagasság stb. előírása a területen.
A területen már megjelent néhány példa értékű ház.

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÓPARTI BEÉPÍTÉSEK TERÜLETE a
térképen narancsszínnel jelölt területek
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A kerítések tekintetében a területen nem javasolt tömör kerítés kialakítása sem utcafronton sem a
hátsó/oldalsó telekhatárokon.
A terület jelenlegi beépítése szellős, de építészeti szempontból vegyes.
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Szerencsés lenne, ha területen elkezdődne egy egységes arculat kialakítása. Kívánatos, hogy az új
épületek építése során az épületek a jövőben egyszerű tömeg- és tetőforma kialakításúak és
letisztult anyaghasználatúak legyenek. Az épületek külső felületein tájba illő, hagyományos anyagok
használatával (kő, tégla, világos, fehér, drapp, vajszínű stb.) vakolat, esetleg faburkolat, fa
nyílászárókkal, hagyományos cserép, esetleg fémlemez vagy természetes palafedéssel épüljenek
meg.

38

39

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ GAZDASÁGI JELLEGŰ TERÜLETEK a
térképen szürkével jelölt területek

A jövőre nézve cél, hogy fenti területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a
funkcióhoz (üzemi, gazdasági, rekreációs stb) igazodjon. Az épületek aránya, részletei és
anyaghasználata a funkciót tükrözze.
Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben megfelelő építészeti formálás és
rendezettség mellett elfogadható. Ezeken a területeken is lehetőség szerint kerülendő az erős
színek használata.
Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez, környezethez való illeszkedés, lehetőleg
egyszintes kialakítás, egyszerű, letisztult tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek
használata.
A természeti adottságokra való tekintettel a területen nem javasolt tömör kerítés kialakítása.
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A gazdasági jellegű terület Hövejen a volt tsz major területe, amely köré a településrendezési terv
még további gazdasági területeket/fejlesztéseket jelöl. A gazdasági területek esetében általánosan
elmondható, hogy az átalakulást, nagyobb sűrűségű, magasságú épületállomány megjelenését nem
lehet és nem is kell megakadályozni, hiszen ez a lakosság megváltozott életmódjának, igényeinek
ill. a település gazdasági fejlődésének természetes következménye.
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A beépítésre nem szánt területek körét két részre osztottuk a településen.
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ÖKOLÓGIAI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKES
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK a térképen zöld színnel jelölt területek Ezen belül
sötétebb zöld színnel megjelöltük a helyi védett táji és természetiértékek helyét. (Védett kocsányos
tölgyek, tölgyerdők, fás legelők helyei.)

A településképi szempontból meghatározó ökológiai szempontból értékes beépítésre nem szánt
területek körébe tartoznak mindazon területek, amelyeken a jövőben nem lenne kívánatos nagyobb
épületállomány megjelenése, vagy egyáltalán épületek, ill. tájképet romboló vezetékek, adótornyok
stb. megjelenése. Ilyenek az erdőterületek, rétek, gyepek, legelők területei, vízpartok, vizek
környezete és a vízfolyások mentén az országos ökológiai hálózat területei.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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ÉS EGYÉB BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK a térképen fehéren hagyott területek
Azok a területek, amelyeknek fentiek szerinti érintettsége nincs, nem meghatározó besorolást
kaptak.
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A kialakult tájhasználat, a már eddig is folytatott mezőgazdasági tevékenységek, kavicsbányászat
stb. azonban szervesen kapcsolódik a település történetéhez, történelméhez, közrejátszik a
helyiek identitásának kialakulásában, erősítésében. Településképi szempontból nem
meghatározó, egyéb beépítésre nem szánt területek körébe soroltuk azokat a területeket,
amelyeken megengedhető épületállomány megjelenése valamint az eddigi adottságoknak,
kialakult helyzetnek megfelelően elhelyezhetők / megjelenhetnek vagy már meg is megjelennek
villamosvezetékek, adótorony, napelempark, kavicsbánya stb.. A nem meghatározó területeken
nem lehet cél teljesen kizárni egy-egy laza, szellős beépítésű lovardát, sport-szabadidős
létesítményt, majorokat, kisebb-nagyobb gazdasági/mezőgazdasági épületeket. Fontos azonban,
hogy a tájképben továbbra se ezek domináljanak.
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6

AJÁNLÁSOK

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE
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A település utcáiban nem kívánatos az utcák ritmusától, kialakult telekszélességektől eltérő
telekszélességek kialakítása. Megvédendő az utcák, lakóépületek ritmusa ezért kerülendő a
telkek utcafonti összevonása.
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A meglévő épületek közé épülő új házak magassága az utcában meglévő házak
magasságához alkalmazkodjon.
Elérendő településképi cél, hogy a meglévő épületek közé épülő új házak ill. átépített,
átalakított házak hasonló tetőhajlásszöggel és hasonló tetőidommal épüljenek, mint
környezetük.
Azokon a területeken, ahol vegyesen állnak földszintes, tetőteres és földszint + emeletes
épületek, ott az új épületek építése, meglévő épületek bővítése esetén fokozottan fontos a
megfelelő építménymagasság, párkánymagasság megválasztása illeszkedéssel!
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ÉPÜLETEK MAGASÁGA
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A meglévő épületek közé épülő új családi házaknak vagy társasházaknak hasonló
magassággal kellene épülniük, mint környezetük.
Az utcákban megmaradt régi házak felújítása esetén törekedjünk eredeti tömegük,
tetőhajlásszögük, anyaghasználatuk, és a régi épületek nívós, jellegzetes részletképzései: a
tornácok, párkányok, homlokzatok, fa anyagú, hagyományos osztású ablakok, ajtók,
nyíláskeretek, kerítések, kapuk megtartására.
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TETŐFORMA
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A településen elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás a gerincirányok,
oromfalak, a tetők formavilágának, tagolásának tekintetében.
Az épületeken az égetett agyagcserép vagy betoncserép fedés javasolt. Kerülendő a nem
természetes színű tetőhéjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék
tetőfedés) nem megengedhető, kerülendő.
Az új házak építésénél, felújításnál, átalakításnál a tetőhajlásszögét a szomszédok
figyelembevételével javasolt megállapítani. Azonos tetőformák alkalmazásakor egységes, nyugodt
utcakép jön létre. Kerüljük a túlzottan tördelt, túltagolt tetőformájú kialakítást.

A településen nem ajánlott a feltűnő és a rikító, kirívó színhasználat, a rikító színű fém-, és műanyag
lemezfedések és burkolatok alkalmazása. Egy épületen belül az adott utcaképbe illeszkedő, de
egymással harmonizáló színek használata javasolt. A házak egymással harmonizáljanak és ne
rivalizáljanak.
Új épület építése esetén is törekedjünk a hagyományos anyagok és felületképzések (vakolat, kő,
fa,) és világos színek (fehér, drapp, vajszínű, terrakotta stb.) használatára.
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
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A nyílászárók esetében kerülni kell a túl sok osztással kialakított vagy fekvő téglalap arányú
nyílászárók alkalmazását.

A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe kell
helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos vakolt
architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával vagy téglával történő
- burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni kell a túlzottan élénk vagy
túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez alkalmazkodó természetes
színeket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott túl sok eltérő szín vagy 3-nál
több árnyalat alkalmazása.
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A település történeti falu területén kerülendő a tájidegen anyaghasználat (pl. deszkaborítású
épületek, rönkházak, gerendaházak).
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Tóparti beépítések területén azonban megengedett deszkaborítású épületek, rönkházak,
gerendaházak elhelyezése.
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GAZDASÁGI FUNKCIÓJÚ TERÜLETEK
Az ipari gazdasági, kereskedelmi gazdasági jellegű területek, továbbá különleges területek,
rekreációs területek, majorok, horgásztó és környéke stb. esetében az átalakulást, nagyobb
sűrűségű, magasságú épületállomány megjelenését nem lehet és nem is kell megakadályozni,
hiszen ez a lakosság megváltozott életmódjának, igényeinek ill. a település gazdasági fejlődésének
természetes következménye.
A jövőre nézve cél, hogy fenti területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a
funkcióhoz (üzemi, gazdasági, rekreációs stb) igazodjon. Az épületek aránya, részletei és
anyaghasználata a funkciót tükrözze.
Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez, környezethez való illeszkedés, lehetőleg
egyszintes kialakítás, egyszerű tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek
használata.
Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben megfelelő építészeti formálás és
rendezettség mellett elfogadható. Ezeken a területeken is lehetőség szerint kerülendő az erős
színek használata.
Ezen területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a funkcióhoz igazodjon.
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Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben megfelelő építészeti formálás és
rendezettség mellett elfogadható.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE
A meghatározó területek azok a területek, amelyeken nem lenne kívánatos nagyobb
épületállomány, ill. tájképet romboló vezetékek stb. megjelenése.
A kialakult tájhasználat, a mezőgazdasági vagy gazdasági esetleg szabadidős tevékenységek
azonban
szervesen
kapcsolódnak
a
település
életéhez,
gazdaságához,
annak
működőképességéhez. Nem lehet tehát cél teljesen kizárni a külterületekről egy-egy laza, szellős
beépítésű üdülőterületet, sport-szabadidős létesítményeket magukban foglaló területeket, a
gazdasági tevékenységek, majorok területeit, egy-egy mezőgazdasági építményt.
Ezért településképi szempontból nem meghatározó, egyéb beépítésre nem szánt területek körébe
soroltuk azokat a területeket, amelyeken megengedhető épületállomány, villamosvezeték,
adótorony, napelempark stb. esetleg bányaterület megjelenése.
Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez való illeszkedés, lehetőleg egyszintes
kialakítás, egyszerű tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek használata.
Színhasználat tekintetében nem kívánatos a rikító, harsány színek alkalmazása.
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A területen kerülendő a tájidegen fafajok, cserék telepítése.
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Külterületen a táj sokszínűségét adó természetközeli élőhelyek az erdők, rétek, legelők fenntartása
kiemelten fontos feladat. Meg kell tartani és lehetőleg növelni kell a vízfolyásokat, utakat kísérő
erdősávok, ligetek területét.
A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása és erdők telepítése. A
növényzettelepítésnél a zöldterületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni. Fontos
a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése, kerülendő a merev fasorok alkalmazása.
Az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani
Fontos feladat a bevezető utak mentén meglévő fasorok megőrzése!
Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei ne csökkenjenek.

A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell
a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti
értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a
már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természet közeli
területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését.
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A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes
és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét
meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
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A szántók, rétek területén különös gondot kell fordítania vizuális környezetszennyezés
elkerülésére. Külterületeken nem kívánatos a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik
kihelyezése, ’bódé’ jellegű építmények megjelenése.

KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA

Köztudott, hogy kerítések kialakításával is elérhető az egységes, karakteres települési arculat, szép
településkép, ha az adott településrészre jellemző anyagokkal, formákkal dolgozunk - de
természetesen egyéni ízlésünkre formálva.
Az áttört kerítéssel alapvetően a telek területét választjuk a közterülettől, de ugyanakkor kapcsolatot
is teremtünk azzal, és betekintést engedünk a szépen gondozott környezetünkre, udvarunkra,
kertünkre.
Kerítések esetében is beszélhetünk hagyományos megoldásokról mind anyaghasználat, mind pedig
forma, kialakítás terén; ugyanakkor érvényre juthatnak a kortárs, modern megoldások is. Ld. jó
példák fejezetben.
A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó.
Ahogy az épületek esetében a természetes anyaghasználat a javasolt és a jellemzővé vált, úgy a
kerítések kialakításakor is ezeket az anyagokat érdemes előnyben részesíteni. Színeknél az
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Az esetlegesen nádszövettel takart dróthálós kerítés, alumínium hullámlemez kerítés használata
nem megengedhető. Kerülendő az idegenül ható tömör sövénykerítések kialakítása, utcafronton
dróthálós kerítés kiépítése.
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anyaghasználatnak megfelelően a fához a barna, szürke és a zöld árnyalatait, a kovácsoltvashoz
az antracit, és a fekete színeket válasszuk.

„Az én házam az én váram” mottó, valamint a történelmi hagyományok fényében nem

KÖZTERÜLETEK ZÖLDTERÜLETEK, REKREÁCIÓS TERÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A közterületek kialakítása megléte, hiánya alapvetően befolyásolja egy település imázsát,
hangulatát, megítélését. A településkép alakításában nagy szerepe van az utcák, járdák, terek
burkolatának, az utcabútoroknak, a közvilágítás, közművek oszlopai kialakításának, minőségének,
a zöldfelületeknek, növényzetnek. Különösen nagy gondot kell tehát fordítani a továbbiakban is a
parkok, közterületek növényzetére, a növényfajok kiválasztására, az alkalmazásra kerülő
utcabútorokra (kerékpártároló, pad, játszótéri elemek, padok, lámpatestek stb.).
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elfogadhatatlan, tömör, zárt kerítések / kapuk kialakítás a településen. Különösen ott, ahol ez a
történeti beépítést tükrözi.
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Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények
alkalmazását. Virágzó növények esetében is fontos az egységes megjelenés, lehetőség szerint
egytípusú növényállomány valamint a hagyományos, falusi hangulatot teremtő virágok előnyben
részesítése. Megfelelő növénytelepítéssel kedvezően befolyásolható a település kevésbé vonzó
területeinek a megjelenése.
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Az utcaképeket rendkívül pozitívan befolyásolják az utakat kísérő fasorok. Fontos lenne, hogy
minden utca esetében gondot fordítsanak megfelelő út menti fásítás kialakítására is. Az utakat kísérő
meglévő fasorokat mindenképpen meg kell őrizni, a hiányzó fákat, növényzetet pótolni kell.
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A településen élők számára a rekreációs területek, szabadidős területek, zöldterületek mind-mind a
jó közérzet megteremtését szolgáló helyszínek. Fontos, hogy a településen elegendő számba,
méretben és minőségben álljanak rendelkezésre ilyen jellegű területek. Egy szép közpark, gondozott
fásított terület, sportpálya vagy egy kis teresedés az útkereszteződésben, egy kis zöldfelület, amely
megszakítja a házak folytonosságát, egy szép árnyas fasor mind az emberek jó közérzetét szolgálja.
A házak előtti növénytelepítéssel, dísznövényekkel, helyben jellemző fafajokból álló fasorral
hangulatos utcaképet teremthetünk.
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GÉPÉSZET, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, REKLÁMOK, HIRDETÉSEK
Az utcafronton látható módon elhelyezett gépészeti elemek erősen rontják a településképet. Ez
ugyanúgy igaz a településeket behálózó légkábelek sokaságára is.
Utcai homlokzaton (valamint lehetőség szerint utcáról látszó homlokzaton) kerülendő napelem,
szerelt kémény, klímaberendezés kültéri egysége, antenna megjelenése.

A gépészeti elemek elhelyezésére keressünk helyet kevésbé hangsúlyos homlokzatokon, félreeső
helyeken, esetleg növényzettel takart helyeken vagy erre a célra szolgáló ízléses kis
építményekben.

Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A
hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. A nagyméretű, túlzó reklám,
hirdetés vagy tájékoztató tábla nem jár automatikusan nagyobb sikerrel.
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Az utcára kirakott hirdetőtáblák, cégérek, reklám felületek nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért
érdemes odafigyelnünk arra, hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Fontos, hogy az egyes
reklámokat, cégéreket, feliratokat a település arculatához, hangulatához illeszkedően helyezzék el
az épületeken, kerítéseken.
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7

JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

HÖVEJ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

épületek / épület részletek
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igényesen kialakított, gondozott közterületek
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jellemző anyaghasználat, burkolatok
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8 JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI
BERENDEZÉSEK

más településekről
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utcabútorok, hirdetőtáblák, reklámhordozók, műszaki berendezések, kerékpártárolók,
buszmegálló
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Reklámok elhelyezésére magasabb szintű jogszabály (a reklámok közzétételéről rendelkező
104/2017.(IV.28.) Kormányrendelet) magántulajdonú ingatlanokon nem ad lehetőséget.
Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanok esetében pedig ugyanezen jogszabály csak
részlegesen, területfelhasználáshoz kötötten ad lehetőséget. Közterületen kizárólag az
önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot elhelyezni.
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A reklámokkal, cégérekkel, feliratokkal kapcsolatos általános elvárás és cél a településen, hogy azok
harmonikusan illeszkedjenek az utcaképbe és a településképbe, ne hivalkodjanak, környezetüket
tiszteletben tartsák.
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