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1. Bevezetés, köszöntő  
 

„Múltból, jelenből és jövőből van összegyúrva az emberiség. Akik ma élnek, csupán egy nagy 

folyamatnak részesei... amit ma építesz, alkotsz magadnak, abban apáid és nagyapáid vére-verejtéke 

is benne van. Minden, ami a múltat idézi, otthonosabbá teszi a jelent is.” (Rónaszegi Miklós) 

Bő egy kitelepülés a Répce folyó mentén, amely régóta lakott. A hosszú évszázados múltját és jelenét 

az örök változás, fejlődés, és sokszínűség jellemzi, amelyek természeti és építészeti környeztében is 

megjelenik.  

E kis világ sajátosságait és értékeit foglalja magában e településképi arculati kézikönyv.  A 

dokumentum segíteni szeretné az itt élőket és az idetelepülőket, hogy új otthonunk tervezése során 

olyan épületet tervezzenek és építsenek, amely illeszkedik Bő település képébe és sajátságos községi 

világába. 

Kijelenthetjük azonban, hogy e kézikönyv egy iránymutatás csupán, lehetőségek tárháza, valós 

ismérvek feltárása, nem egy merev dokumentáció. Rohanó és fejlődő világunkban pedig kis 

közösségünk nyitott lesz minden új, szép, sokszínű építészeti elem ötvözésére és elfogadásra, hiszen 

valljuk, hogy múlt, jelen és jövő békés együttélés mellett nagy dolgokra képes. 

 

 

Hajós Attila 

polgármester 
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2. Bő bemutatása  
 

Bő település Büktől 6 km-re keletre, Sárvártól 21 km-re északnyugatra, 

Szombathelytől 31 km-re északkeletre, a Répce partján fekszik. Kerékpárút köti 

össze a termálfürdőket Locsmándtól Bükön át egészen Bőig. A falu nyugati oldaláig 

terjeszkedik a Bük–Bő–Gór-víztározó. 

 

A település életében jelentős változás történt, amikor Bükön 1962-ben gyógyfürdőt 

hoztak létre. Ezt követően Bükön 1972-ben megnyílt a fedett fürdő, ami nemzetközi 

hírű fürdővé épült ki: 1973-ban gyógyfürdővé, 1979-ben országos jelentőségű 

gyógyhellyé nyilvánították. Ma a Büki gyógyfürdő az ország egyik legnagyobb 

gyógyfürdője (14 hektár területen 26 medencével, 5 ezer négyzetméter vízfelülettel 

rendelkezik). A gyógy turizmus 1960-as évektől történő fellendülése Bőn is 

éreztetette hatását: 1949-ben 153 ház volt Bőben, ez a szám 1960-ban már 185-re 

emelkedett. A 90-es évektől a Széchenyi és Kossuth utcák folytatásaként a 

közbezárt Deák utcával szinte egy új lakónegyed épült fel változatos, új házakkal.  

3. Örökségünk, büszkeségeink  
 

A településen található a Római Katolikus Szent Imre Plébániatemplom közel 800 

éves. A templom a XIII. században eredetileg is a település központjában épült fel, 

és temető vette körül, ahogy ez a környék többi településére is jellemző volt. 

 
 

A 2008-as régészeti feltárás kiderítette, hogy a templomnak hat építési korszaka 

volt. 2010-ben a templom felújítása lehetővé tette, hogy ezeket az építési 

korszakokat láthatóvá is tegyék az ide látogatók számára. A templom körül még a 

XIX. században is temető volt, ez ad magyarázatot a templom déli előterében álló 

temetői kereszt jelenlétére. A megfeszített Megváltó és a feszülete alatt álló Szűz 

Mária kompozíciója 1824-ben készült.  
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Bő piaci hellyé, mezővárossá válásakor a templom előtti - mai Köztársaság-téren 

tartották az országos vásárokat is. A jezsuiták megjelenésével - egy XVIII. század 

közepi ábrázolás szerint - a templom szomszédságában felépült rendházuk, a tér 

másik felén pedig egy félköríves kapuval rendelkező, egyemeletes kúria, amely a 

helyi hagyomány szerinte egy olyan „kastély” volt, amelyet a XIX. században 

lebontottak. Ezzel szemben valószínűbb, hogy az épületet földszintes formában 

átépítették, és a mai napig fennmaradt (vendéglőként működik). A templom parkját 

a XX. században kerítéssel vették körül, fákkal ültették be, amelyek elválasztották a 

tér többi részétől. A templompark nyugati szegletében áll a falu I. és II. világháború 

halálos áldozatainak hősi emlékműve. A 2010-es felújítás alkalmával a keresztény 

vallással évezredek óta kapcsolatban álló, abban sajátos szimbólumrendszert alkotó 

növényeket telepítettek a templomparkba: levendula- és rózsaültetvényt. A település 

bővelkedik köztéri vallási emlékekben, melyek főleg magánkezdeményezésből 

tudtak létre jönni, fogadalmi célzattal. Nepomuki Szent János szobra a Köztársaság 

téren található. A szobor és annak kápolna jellegű fülkéje eredetileg egy kastély elé 

épült, melyet már nem láthatunk, mert a történelem során lebontották. Szent János 

kultusza általában a veszélyes folyóátkelőkhöz kapcsolódik. Bőben a Répce 

átkelőhelyéhez vezető úton található. 

 
Száz éves az a Hunyadi utcában látható szobor, mely Magyarország Nagyasszonyát 

karján a kis Jézussal ábrázolja.   

 



5 
 

A település emblematikus épülete a faluház, ami közvetlenül a templom épülete 

mellett található. 

 
 

A posta épülete is fontos arculatot meghatározó épület. 

 
 

A településen több helyi védett épület is található, ezek a lakóháza őrzik a 

hagyományos falusias utcaképet, főként a Hunyadi utcában találhatóak. 
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A települést a Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei érintik: pufferterület és ökológiai 

folyosó. 
A terület jelölő élőhelyei: 

 Keményfás ligeterdők nagy 

folyók mentén Quercus robur, Ulmus 
laevis és Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior vagy Fraxinus angustifolia 
fajokkal (Ulmenion minoris) 

 Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

 Folyóvölgyek Cnidion 
dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 

 
A terület jelölő fajai: 

 vágócsík (Cobitis taenia) 

 halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)  

 erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) 

 tompa folyamkagyló (Unio crassus) 

 vidra (Lutra lutra) 

 vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 tarajos gőte (Triturus cristatus) 

 vérfűboglárka (Maculinea teleius) 

 zanótboglárka (Maculinea nausithous) 

 nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

 haris (Crex crex) 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
 

A település lakóterületét két egymástól jól elkülönülő részre lehet osztani. Az 

egyik az Ófalu településrész, a templom központtal kialakult szervesen építkező 

és kifejlődött falu, a Hunyadi utca és a később hozzá növekvő 

településrészekkel. A falu ezen utcáira jellemzőek a régi, akár száz éves tömés 

házak (pl. Táncsics utca). A Táncsics utcában és a Dózsa utcában is találhatóak 

új építésű lakóházak, de ezek pontszerűek, nem alkotnak egységes tömböt. 

 

A másik egység az Új házak településrész, mely egy összefüggő egységben, 

tervezett új utcák mentén alakult ki. Ez a terület a Vasút utca, Deák utca, 

Kossuth utca, illetve ide tartozik még a Széchenyi utca páratlan oldala a Petőfi 

utcától a Vasút utca felé haladva. A település szabályozási terve lehatárol új 

építési telkeket. Ezeken jelenleg nincs ingatlan, de arculati szempontból a 

kertvárosi arculathoz fognak tartozni. 
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A település külterülete a harmadik arculati elem a mezőgazdasági területekkel. 

Az Ófalu településrész jellemzői: 

- Az idősebb utcákat a történelem  

- Hosszú, keskeny telkek 

- Az épületek oldalhatáron álló beépítésűek 

- Egyszintes épületek az általánosak, de közéjük a 80-as 90-es években 

beépültek nagytömegű, kétszintes lakóházak is. 

- A régi lakóházak utcafrontosak, de némely később épült ház is előkert 

nélkül simul az utcára 

- Jellemző, hogy egy utcán belül is változik, hogy az épületek 

előkertesek, vagy utcafrontosak. 

- Előkertes házak előtt áttört kerítéseket találni, az utcafrontos 

épületeknél a hagyományos kerítéstípus a tömör betonkerítés, melyet itt Bőn 

gyártottak a környező településekre is 

- A tetők típusa változatos: sátortető, nyeregtető, kontyolt tető 

- A tetőgerinc az utcára merőleges. Kivételt képeznek a polgári típusú 

régi lakóházak. 

- A tetők anyag a legtöbb esetben égetett cserép. 

- A házak homlokzata világos színvilágú, túldíszítettségtől mentesek. 

- Az utcák növényzete beállt, gyümölcsfák és örökzöldek vegyesen. A 

parkok rendezettek. 

 

. 
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Az Új házak településrész jellemzői: 

- Tervezetten egyenes utcák. 

- Kisebb telkek 

- Nagy tömegű, kétszintes épületek 

- A házak oldalhatáron álló beépítésűek 

- Kizárólag előkertes beépítés jellemző. 

- Áttört, modern kerítések, vegyes anyaghasználattal. 

- A tetők típusa: összetett tetők, nyeregtető, kontyolt tető, félig kontyolt 

tető 

- A házak homlokzatán a harsány színek sem ritkák. 

- Kevesebb utcanövényzet, főleg örökzöldekből. 

 

A Természeti terület településrészt az ökológia folyós területe alkotja. 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó 

ajánlások  

 
ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSKÉPI JAVASLASTOK 

Tetőforma, tetőhajlásszög 

 

A nyeregtetős, kontytetős és csonka kontytetős, valamint sátortetős házakból álló 

utcaképbe ugyanilyen tetővel kerüljenek az új házak vagy a felújított házak. A tetők 

hajlásszöge esetében 25-45o-os javasolt. Látványosan megbontja az utcaképet, ha 

egy kialakult tető stílusú utcába bekerül egy új stíluselemeket hordozó tetőszerkezet.  

A tetőformák hajlásszögének kialakítása során törekedni kell az utcában jellemzően 

előforduló tetőhajlásszög alkalmazására. A túl magas illetve túl alacsony 

hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Bő településképébe. 

Lapos tetővel épülő ház szintén nem illik a település arculatába. 

 

 
 

Javaslat: Új építés esetén a területre jellemző, hasonló tömegű és egyszerű 

tetőformájú épületben gondolkodjunk!  

 

Héjazat 
A tetőfedőanyag a településen álló épületeknél leginkább égetett kerámiacserép. 

Felújításnál törekedni kell a hasonló színű és formájú cserepek alkalmazására. 

Javasolt a matt égetett természetes alapszínű, nem engóbozott agyagcserép fedés 

(natúrtól a mélyvörösig), használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható 

egységes településképhez.  

Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú 

cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép 

anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy 

egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a 

tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő 

nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Kis tetőfelületen ezek a 

cserepek torzítják a ház külalakját.  

 

Ugyanezen ajánlások vonatkoznak a portán belüli melléképületekre is, hiszen 

látványukkal ezek is hozzájárulnak a településképhez.  

Javaslatok: A településre jellemző kisebb felületű tetőkre ne helyezzünk 

nagyméretű cserepeket! A cserép színe minden esetben az égetett agyag színe 

vagy annak közeli árnyalata legyen! 

 

Lábazat 

Jelen van au ún. zöldpala, vagy kloritpala is, ezt is javasoljuk hsználni. Kerülendők 

a ragasztott, csempeszerű utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek találkozása nem 

megoldott. Mivel nagyon szépen illeszkedik a településképhez javasoljuk 

épületlábazat és kerítéslábazat építéshez is! A fugákat természetes módon 

hagyjuk üresen!
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Ahol a lábazat elválasztását festéssel oldják meg ott mindenképpen törekedjenek a 

homlokzattal harmonizáló, a homlokzat színétől csak egy-két árnyalattal eltérő tónus 

használatára. A legjobb a hagyományos, szürke színű lábazat kialakítása. 

 

Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek 

találkozása nem megoldott.  

Ahol a lábazat elválasztását festéssel oldják meg, ott mindenképpen törekedjenek a 

homlokzattal harmonizáló, a homlokzat színétől csak egy-két árnyalattal eltérő tónus 

használatára. A legjobb a hagyományos, szürke színű lábazat kialakítása. 

 
 

Kertek zöldfelületek 
Törekedjünk a zöldfelületek fenntartására, az utcafront felől az alacsonyabb 

maximum 3 méter magasságú fás szárú növényzet fenntartására. A kertek 

kialakítása során az árnyékos zöldfelületek nagyságát növeljük.. 

 
ÓFALU 

 

Telepítés 
Új épület építésekor az oldalhatáros – „fésűs” – beépítés 

megtartása javasolt. Helyenként fellelhető az utcával 

párhuzamos tetőgerincű épületek, ezt figyeljük meg hol van 

jelen a településen és tartsuk meg (hézagosan zártsorú– „hajlított házas” beépítés). 
Tartsuk meg az utcavonalra merőleges, oldalhatáron álló beépítést. 

Új építéskor igazodjunk a már utcában tapasztalható kialakult rendhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetőhajlásszög 

A védett műemléki környezetben, a helyi védett épületeken törekedjünk a nem túl 

magas és a nem túl alacsony tetőhajlásszögekre. Felújításnál minden esetben az 

eredeti tetőhajlásszöget őrizzük meg! 

 

Jellegzetes részlet 
A régi épületek tetőzetén több helyen látni 

kisebb kiugró, fémlemezből készült szellőző 

ablakot. Ennek meghagyása, felújítása erősíti a 

hagyományos utcaképet.  

 

Magasság 
Őrizzük meg az egységes utcaképet, és 

gondolkodjunk az alacsonyabb, 

környezetbe illeszkedő épületekben! 
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Homlokzat 
Az épületek homlokzata nagyban hozzájárul a településről alkotott legelső 

benyomásunkhoz. Az utcakép egyik kiemelkedő meghatározója. Egy épület 

homlokzata önmagában is arányos, harmonikus kell, legyen, és ugyanakkor 

illeszkednie kell a környezetébe, abba a miliőbe, melyben az utca többi épületével 

együtt létezik. Ezért van az, ha csak egy épület is megjelenésében, színében, 

anyaghasználatában kirívóan elüt a környezetétől, akkor az egész környezetének 

arculatát változtatja meg, ráadásul nem pozitív irányba. Ezért is fontos, hogy 

legalább településrészek szintjén őrizzük meg az egységes pozitív arculatot. 

A településrészre jellemző a hagyományos, visszafogott, letisztult, nem hivalkodó 

színek alkalmazása az épületeken. Az ettől eltérő élénk, rikító színek alkalmazása az 

arculat megbontását eredményezné. A homlokzatfelületek nagysága nem igényli 

több szín használatát. 

Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel! Általánosságban a kapart, 

dörzsölt, szórt felületképzések idegenek a településrész hagyományától. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. 
A homlokzat túldíszítettségét mindenképpen kerülni kell, az utca sajátos 

hangulatának megtartása érdekében. 

 
Jellegzetes részlet 
A régi épületek homlokzatán látni 

falfülkét. Felújítás során tartsuk 

meg mélységüket, 

elhelyezkedésüket! A falfülkében 

lévő Mária szobor restaurálásánál 

mindenképp vonjunk be 

szakembereket!  
 

 

 

Nyílászárók  

A hagyományos házakon, az utcafronton 2 vagy 3 ablak található, melyek osztottak 

és álló formátumúak. Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyújtott 

arányúak, azaz magasabbak, mint szélesebbek. Azonos ablakméret más-más 

ablakosztással egészen eltérő megjelenést, hangulatot ad a háznak.  

Az ablakok stílusát a modern, hőszigetelt nyílászárokkal is tökéletesen lehet 

érvényesíteni. Nyílászárók felújításánál mindenképpen a fa használata javasolt. 

A keret színezésénél használjuk föld színeket!  
Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa 

vagy famintázatú, lehetőleg a nyílással azonos színű 

árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A 

lamellás kialakítású zsalugáter mellett jó megoldás 

lehet a tömör kialakítású külső spaletta elhelyezése! 

Kerüljük a fehér műanyagredőnyöket, törekedjünk a 

pasztellszínű redőnyök használatára, és arra hogy a 

redőnytokok az épületen belülre kerüljenek! 

Figyeljük meg a függőleges tengelyű (álló), kisméretű 

ablakokat, őrizzük meg azokat felújítás során! 

 

 

Jellegzetes részlet, tornácok 
Figyeljük meg az Ófalu épületeinek tornácait! Átépítésnél tartsuk meg a 

tornácokat, növényzettel árnyékolva az épület hűtését biztosítja a meleg nyári 

napokon! Őrizzük meg a 

tornácbejárókat! 

 

Kerítések 
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A kerítések kialakítása, felújítása során javasolt a helyben fellelhető természetes 

anyagok használata. Terméskőből, bontott téglából készült lábazatra fa 

kerítéselemeket helyezve pozitív hatással leszünk az utcaképre. A kerítés 

magassága ne legyen túl magas (max. 1,8 m), tömör falazott kerítésmezőkkel és 

oszlopokkal, valamint fa kapukkal. 

 
 

 

Javaslat: Kerítések kialakítása során alkalmazkodjunk az utcában esetleg már 

kialakult szokáshoz, rendhez. A kerítések magassága egységes kell, legyen, még 

akkor is, ha élő sövényt 

használunk telkünk 

határolására. 

 

Egyéb műszaki berendezések 
Kerüljük a parabolaantenna, 

parapetkonvektor, 

klímaberendezés, napelem, 

napkollektor és közművezeték – 

közterületről látható módon – 

történő elhelyezését!  

 

Új házak településrész 

 
Telepítés 
A szabadon álló beépítés alakult ki, újépítés 

esetén is ezt a beépítési módot kell alkalmazni. 

 

Magasság 
Az épületek magasságánál a kialakult 

magasságot kövessük! 

 

Homlokzat 
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, közel 

sima felülettel, kapart, dörzsölt, szórt 

felületképzések megengedettek. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó 

színhasználat, törekedni kell a 

pasztellszínek alkalmazására. 
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Javaslat: Kerüljük az Ófalu településrészre inkább jellemző világos, fehér 

homlokzati színeket! Használjuk az eredeti szürke, és egyéb színárnyalatok 

világosabb tónusait. 

Kerítések 
A kerítések esetében törekedjünk az alacsonyabb, áttört kerítéstípusok 

alkalmazására. 

Kerüljük a zárt, falazott kerítéseket és magas sövénnyel, növényzettel beültetett 

átláthatatlan kerítéseket! 

 
ZÖLDTERÜLETEK, TEMETŐ, EGYÉB TERÜLET  

A településen zöldterület és temető található. Nagyságuk megfelelő, karbantartásuk 

megoldott. A temető állapota megfelelő. Ügyelni kell a köztisztaság fenntartására, 

és biztosítani kell a lehető legtöbb árnyékos és hűvös pihenőhelyet! 

 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK  

A település lakóterületéhez közel, újonnan épülő létesítményeknél javasoljuk a 

települési karakterhez való illeszkedést, természetes, helyi anyagok használatát! 

Mellőzük a fényes, csillogó anyagok (fémlemezborítás), élénk színek alkalmazását!  

 

EGYÉB KÜLTERÜLETEK TERMÉSZETI TERÜLET 

Héjazat, homlokzat 
A településrészben az épületek tetőfedésénél javasolt – a 8 méternél nagyobb 

fesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép, bitumenes zsindely, 

nád és zsúpszalma.  
A csarnokszerkezetű épületeken semleges vagy természetes földszíneket javasolt 

alkalmazni! 
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6. Jó példák 

Épületek, építészeti részletek 

 
Új házak településrészben figyeljük meg az új épület részleteit: a kerítés alacsony fa, 

áttört. A tető héjazatának anyaga és színe illeszkedik az utcaképbe. Helyesen a 

parabola antenna a tetősík hátsó részéré került, az utcafronti oldalt üresen hagyva, 

így nem rontja az utcaképet. A nyílászárók anyaga fa, színük barna. Figyeljük meg a 

pasztell színezését a homlokzatnak, az Ófalusias fehértől eltér, viszont kellemes 

halvány színű. A spaletták jó megoldások redőny helyett, a spaletta motívuma 

falusias hangulatot kelt. 

 

 
Az új Házak településrészben áttört alacsony fa kerítés.  

 
A települési jellegzetességet kihangsúlyozó kloritpala lábazat, alacsony áttört fa 

kerítés az Új házak településrészen.  
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Ófalusias kerítés. Figyeljük meg az épület hagyományőrzését: tornácbejárat 

megőrzésre került, a fa tömör kapuk mellett falazott kerítéselem, de nem túl 

magasan. A homlokzati színezéshez illeszkedő festés. 

 
Új házak településrészen, kloritpala lábazattal áttört fa kerítés. 

 

 

Új házak településrészen, áttört fa kerítés, homlokzat színezéshez illeszkedő 

kerítéslábazattal. Figyeljük meg, hogy a napelem nem rontja az utcaképet, mivel 

nem az utcafronti tetősíkra került! Ugyanez igaz a parabola antenna 

elhelyezkedésére is, nem rontja az utcaképet. 

 

Ófalu településrészre jellemző: homlokzatszínezés, cserép anyaga és színe, lábazat 

sötétebb tónusa, kerítés tömör fakapukkal és falazott elemekkel.  
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Figyeljük meg az Ófaluban fellelhető jellegzetességeket: nyílászárók anyaga fa, 

színük föld szín, kialakításuk és lehelyezkedésük az eredeti épület karakteréhez 

igazodnak. A homlokzat színezése fehér, a lábazat egész kő (nem ragaszott vagy 

egyéb utánzat) sötétebb tónusú. A tető felújítása során a szellőző ablakok helye és 

mérte megmaradt ezzel megőrizve a hagyományos tető karakterét. A héjazat anyaga 

cserép, színe illeszkedik a településképbe. A kerítés tömör, öntött beton, ez főként 

területi jellegzetesség.  
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 7. Jó példák 

Sajátos építményfajták, egyéb műszaki 

berendezések 

 

Ófaluban kihelyezett reklámtábla. Kialakítása, anyag és formavilága a falusias 

hangulatot tükrözi. 

 

Falusias hangulatot keltenek a megőrzött és eredeti zöld színben lefestett dísz kutak. 

 

A település sajátossága, a földre telepített alacsony utcanév táblák. 
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Napelem, napkollektor 
Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelemen kívül 

a napkollektor használata is kezd elterjedni. Mindkét esetben a technológia adott, a 

napelemek, napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet javítani, azonban a 

tetőkre való felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni több 

szempontból is. 

Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető 

legtávolabb, például a hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a 

paneleket egy tömbben tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a 

tető egységes, nyugodt látványát.  

Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva 

kívánatos, ne döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat 

esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó 

a kertben, támfalra, esetleg a kerítésre való telepítésük. 

 

 

Parabola, 

légkondicionáló, 

parapet, riasztó 
Az utcai homlokzatra ne 

helyezzünk parabolaantennát, 

légkondicionáló berendezés 

külső egységét, illetve ha 

lehet parapetet se, valamint 

közművezetéket közterületről 

látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még 

akkor is, ha egy szépen felújított épületről beszélünk. Ezek 

kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére. 

Jó példa: 

homlokzat helyett, 

a hátsó részre 

került a parabola 

antenna, így nem 

rontja az utcaképet! 

 

A riasztóberendezésről is külön 

szót kell ejteni. A riasztó külső 

egysége a legszebb homlokzat 

látványát is meg tudja bontani. 

Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére 

helyezni, hanem esztétikusabb és településképileg is 

szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy takart 

hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a 

hangjelzés és a biztonsági szolgálathoz való közvetlen 

kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. 

 

Légvezetékek 
Településeinken nagy gondot jelent a mára már 

kaotikussá vált légvezetékek visszataszító látványa. Sok 

település ófalui részén már csak földkábeles bekötéseket 

engedélyeznek. Bő is olyan értékes településrészekkel rendelkezik, ahol érdemes 

lenne a kiváltások lehetőségével élni.  
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Kedves Olvasó!  

  

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről változást hozott mindennapi 

életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji 

környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről 

minden településen, immár külön, helyi rendelet kell alkotni, ami a helyi építési 

szabályzat mellett fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, átalakítások, 

felújítások során. A helyi településképi rendelet megalkotásához, jelen Településkép 

Arculati Kézikönyv nyújtja a szakmai alapot.  

A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető 

formában hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és 

javaslatokat, amit a település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók 

számára alapul kell venni. Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt választ, a 

településen már fellelhető jó példákkal és egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a 

közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és segíti.  

A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk 

megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy 

a Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy 

sikeresen megvalósítsa céljait, ezzel is gazdagítva a települést!  

Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és 

egyben a település folyamatos fejlődését!  

 

A Készítők  
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