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1. BEVEZETŐ, KÖSZÖNTŐ 

 
Hőgyész ma is az egyik legnépesebb és legrendezettebb községe a Hegyhát vidékének, és a megye 
10 legnagyobb helysége közé tartozik. A többi környékbeli német településhez hasonlóan a 
patakmeder két oldalán, majd a fejlődés folyamán a domboldalakra is elágazó utcákkal rendelkezik, 
mutatós, látványos középületei, két kastélya, rendezett központi terével határozottan kisvárosias 
jelleggel bír. 
 
Hőgyészt kedvező közlekedésföldrajzi helyzete, a térség mezőgazdaságában játszott ma is 
meghatározó szerepe, természeti és épített környezete teszi vonzóvá a Hegyháti térség egyik jelentős 
településévé. 
 
Az egykor kastélyairól is híres nagyközség ma reménykedik azok megújulásában, új funkciók 
létrejöttében, az idegenforgalom fellendülésében, annak kedvező településfejlesztő szerepében. 
 
A településképi Arculati Kézikönyv fenti feladatokhoz is segítség kíván lenni a település bemutatásával, 
az értékek megismertetésével. Bevezeti az olvasót az építészeti és természeti értékek tárházába és az 
új építkezésekhez, felújításokhoz kíván ötleteket, javaslatokat adni. 
 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt dokumentum, hanem hozzászólásra bíztató, folyamatosan 
kiegészíthető dokumentum szerepét szeretné betölteni. 
 
Hőgyész, 2017. november hó 
 

Botta György 
polgármester 
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2. HŐGYÉSZ BEMUTATÁSA 

 
 
Hőgyész több, mint 3000 fő lakost számláló 
nagyközség Tolna megyében, a megye középső 
részétől kissé DNy-ra, a Tolnai Hegyhát D-i 
harmadában helyezkedik el, közel a Kaposhoz. A 
Tolnai-dombság három úgynevezett kistájra: Tolnai 
Hegyhátra, Völgységre és a Szekszárdi 
Dombvidékre tagozódik. A három egymáshoz közeli 
táj a történelem során különféle lehetőségeket kínált. 
A löszös dombhátakon kialakult barna erdőtalaj a 
növénytermesztésnek, ill. az állattenyésztésnek 
kedvezett. Nyugaton a Kapos, és a Kaposvölgy, 
Délen pedig a Sió és völgye, ill. a Duna nyitottak utat 
a közlekedésre. 
 
Négy irányból Hőgyészen találkoznak a Hegyhát és 
a Völgység útvonalai, és innen ágaznak Gyönk, 
Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd irányába. 
Ezért Hőgyész mindig a szomszédos községeknek, 
(Dúzs, Szakály, Kalaznó, Diósberény, Szakadát, 
Murga, Mucsi, Felsőnána és Tevel) a vonzáskörzeti 
centruma volt.  

 
 

Hőgyész életében és fejlődésében jelentős állomás 
volt, hogy 1753-ban mezővárossá emelkedett, és 
országos vásártartási privilégiumot kapott. A 
mezőváros intézménye a kiegyezés után szűnt meg 
1871-ben, így 1872-ben Hőgyész nagyközséggé lett, 
társközsége Dúzs volt, Hőgyészen körjegyzőség 
alakult.  
 
 
Hőgyész fejlődősében a Mercy és Apponyi 
családoknak volt meghatározó szerepe. Kastélyok, 
gazdasági és középületek épültek, a központ egyre 
városiasabb képet öltött.   
A településképnek ma is lényeges meghatározói 
azok az épületek, amelyeket e két család idejében 
emeltek. Az újabb kori utcák és középületek ezek 
köré települtek, így Hőgyész központjában – a 
környéken egyedülálló módon – ma is rá lehet 
ismerni egy késő középkori térre. E korszak alapozta 
meg a nagyközség jelenét. 
 
 
Az 1920-as években jogilag csak egy város volt 
Tolna megyében, de településföldrajzi értelemben 
további hat helység volt városnak tekinthető: 
Bonyhád, Bátaszék, Dunaföldvár, Paks, Tamási, 
Tolna. Ugyanekkor Hőgyész és Gyönk mindvégig 
rendelkezett a funkcionális értelemben vett városok 
ismérveivel.  



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

6 

 

A település népességszámának változását az alábbi táblázat mutatja (KSH): 
 

Év 1870 1900 1941 1970 2011 

Fő 3 139 3 879 3 541 3 647 2 964 

 
A település igazgatási területének szerkezetére ma az alábbi területhasználatok a meghatározóak: 

 
Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
Földrészletek 

száma 
egyéb önálló épületek 

száma 
egyéb önálló lakások 

száma 
∑ terület (ha) 

belterület 1 452 78 152 245,93 6,62% 

külterület 909 4 4 3 337,77 89,86% 

zártkert 671 0 0 130,87 3,52% 

∑ 3 032 82 156 3 714,57 100% 

 
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a művelési ágak: 

 
Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág földrészletek száma alrészletek száma ∑ alrészlet terület (ha) 

erdő, fásított ter. 259 336 1 486,62 40,02% 

gyep, rét, legelő 422 518 602,66 16,22% 

kert, szőlő, gyüm. 508 521 125,55 3,38% 

halastó, nádas 20 20 26,31 0,71% 

kivett 1 717 1 740 436,56 11,75% 

szántó 561 822 1 036,87 27,91% 

∑ - - 3 714,57 100% 

 
A táblázat értékei a térség fásítottságára mutatnak rá. 
 
A lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása: 
 

1946 előtt 1946 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2011 összesen 

% db % db % db % db % db % db % db % db % db 

32,1 357 10,2 113 16,7 186 20,0 222 16,1 179 2,7 30 1,2 14 1,0 12 100 1 113 

 
 

3. ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

 
3.1. Hőgyész fejlődésének történeti leírása 
 
Hőgyészen a kedvező földrajzi helyzetet a 
történelem során minden korban kihasználták. A 
mai község területén talált bronz-, római és 
népvándorlás kori leletek bizonyítják, hogy ez a 
hely mindig lakott volt. Az Árpád-kori települést 
királyi szolgálónépek, a fejedelmi palástokhoz 
hermelinprémet adó vadászok, a „hölgyészek” 
lakták. Innen a község neve: Hőgyész.  

 
Az ő történetük 1277-ben lezárult, amikor 
Hőgyész legkorábbi oklevele már 
elnéptelenedett, megüresedett helyről beszél. Ez 
volt az első korszak.  
A második időszak a középkori Hőgyész magyar 
településének a története Simontornya 
várbirtokaként említhető, amelynek élete a török 
időkben való megszűnéssel áldozott le (1565).  
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A harmadik, napjainkig tartó korszak 1722-ben, 
Claudius Florimundus Mercy birtokvásárlásával, és a 
lakatlan puszta németekkel való betelepítésével 
kezdődött. A kiépült uradalmi központ körül a környék 
többi falvától eltérő, városias jellegű település jött 
létre.  
 
A 150 éves török uralom alatt Hőgyész a 
simontornyai szandzsákhoz tartozott, és végig lakott 
hely volt. A felszabadító harcok végére viszont már, 
a környező településekhez hasonlóan, 
elnéptelenedett, lakatlan hellyé vált.  
 
Változás, és a mai község története akkor kezdődött, 
amikor 1722-ben Claudius Florimundus Mercy 
(1666-1734) – német-római gróf, a Temesi Bánság 
kormányzója – megvásárolta az „Apari”-nak nevezett 
birtokot. Egy évvel később, az 1723. évi birtokba 
iktatásnál már, mint kastéllyal rendelkező uradalmi 
központot említik.  
Az újkori Hőgyész meglapítója, kialakítója Claudius 
Florimundus Mercy. Birtokszerzésének évében indult 
meg és 1726-ig tartott az a Temesi bánság felé tartó 
német betelepülési hullám, amelynek ő volt az 
államilag kinevezett irányítója. Kedvező letelepedési 
feltételeket ajánlva saját birtokait is németekkel 
telepítette be. 

 
Mercy örökbefogadott fia, Anton Mercy-Argenteau 
(1734-1767) folytatta az uradalom nagyszabású 
kiépítését. Gazdasági, uradalmi épületek, a kastély 
kápolnájának létesítése, a Hőgyészhez tartozó 
csicsói templom építése kötődik ehhez az 
időszakhoz. Kérelmezte Hőgyész mezővárossá 
nyilvánítását és az országos vásárok tartásának 
engedélyezését. 1753-ban Hőgyész megkapta a 

mezővárosi rangot. A mezőváros intézménye a 
kiegyezés után szűnt meg 1871-ben, az addigi 
mezővárosok közül néhány város lett. 
 
Mercy 1722-ben épített első kastélyáról nem tudjuk, hogy mikor bontották le. A mai központban, a 
buszmegállóval szemben állt. A második kastélyt az 1730-as évek elején építtette Mercy.  
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Az Apponyiak másfélszázados (1773-
1927) birtoklása és működése más 
irányú. Tevékenységük inkább 
szellemi irányzatú. Latin- és zene-
iskola létesítésével Hőgyész szellemi 
központja is lett az uradalomnak. 
1784-ben a birtok megvásárlása után, 
Apponyi Antal felújítást végeztetett a 
kastélyon, és a későbbi generációk is 
folyamatosan alakíttatták. Így többek 
között Ybl Miklós tervei szerint is 
restaurálták az épületet. Mai formája 
az Apponyiak alatt alakult ki, ezért ez 
az épület Hőgyészen és országosan 
Apponyi kastélyként ismert. 1939-ben 
az akkori örökös, Apponyi (II.) Károly 
eladta a kastélyt, az épület ma magántulajdonban van. 

 
Az Apponyi kastély parkjában, a 
Széchenyi utcai oldalon álló emeletes 
épületet nevezték kiskastélynak. 
Építéséről, és rendeltetéséről nem 
maradt fenn pontos adat. Az 1800-as 
évek elején épült.  
 
A község központjában, a Kossuth 
téren álló uradalmi középületet, 
amelyben az uradalom irattára, 
archívuma volt hg. Liechtenstein 
Alfréd 1927-ben lakássá alakíttatta át, 
és a családjával ott lakott 1945-ig. 
Ezért ezt „hercegi kastély”-nak hívták. 
1945-ben államosították, egy ideig az 
állami gazdaság irodaháza volt, ma 
magántulajdon. A Széchenyi-terv 
segítségével felújították, és 
konferenciaközpontot alakítottak ki 
benne (Liechtenstein kastély). 

 
A község központjában álló római 
katolikus templomot 1798-ban 
építtette gr. Apponyi Antal. A késő 
barokk, klasszicista stílusban épült 44 
m toronymagasságú épület a környék 
kimagaslóan szép temploma. 

 
Mercy tulajdonában levő 
településeken, így a 
birtokközpontban Hőgyészen is korán 
megjelentek a zsidók. A ma is 
meglévő második zsinagóga a Fő u. 
23. szám alatti telek belső részén áll. 
1815-ben épült klasszicizáló, késő barokk stílusban. 1969 óta a magyar állam tulajdona, 1989 óta 
műemlék. A jelenleg üres épületet egy jó évtizeddel ezelőttiig az egyik helyi textilipari vállalat használta. 
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A község központjában álló 1927-ben elkészült impozáns épület polgári iskola céljára épült. Az iskolák 
államosítása óta általános iskola, óvónőképző, óvodás korú nevelőotthon, 1964-től 1967-ig gimnázium 
működött itt. 
1927-ben épült a Fő utcában levő óvoda épülete. Az ötvenes években a Pestről idetelepített 
óvónőképző mintaóvodája volt. Ma a hőgyésziek mellett, Dúzsról, Kalaznóról és Murgáról járnak ide 
gyerekek. 

 
A község központjában levő régi „beszálló kocsma” lebontása után építtette a község az 1910-ben 
elkészült impozáns épületet. Eredetileg vendéglő, szálloda és üzletsor funkcióját töltötte be. Ma a 
nagyközség művelődési háza, különféle kis boltok, egy nagy önkiszolgáló csemegebolt, és 
magánlakások vannak benne. 
A mai községháza a nagyvendéglő felett álló, 1910-ben takarékpénztárnak készült épületben van 1956 
óta. 
 
Hőgyész településszerkezete a községen végighúzódó, majd a Donát patakba torkolló Faluárok két 
oldalán, azzal párhuzamosan alakult és fejlődött. A Fő utca (Ady E. utca), a Kossuth utca és a Kossuth 
tér jelenti a faluszerkezet alapját, ezekből indulóan a domboldalak felé sűrűsödött az utcahálózat. A 
XX. századi fejlődés elsődleges területe a Dózsa, Rákóczi és Rózsavölgy utcák térsége. 
 
Örökségvédelmi szempontból két térség érdemel említést: 

 a római katolikus templom és környéke 
 a Kossuth tér, az Apponyi kastély és parkja 

 
Értékként jegyezhető a XIX-XX. századi lakóház és melléképület fésűs, ill. zártsorú csűrös beépítési 
módja, az előkert nélküliség, a kialakult telekhasználat. 
 
Hőgyész kiemelkedő jelentőségű értékei: 

 a műemléki védettségű rk. templom, az Apponyi és Liechtenstein kastélyok, a Magtár, a Csicsói 
kápolna, a Zsinagóga 

 a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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3.2. A régészeti és épített örökségi értékek elemzése 
 
3.2.1. Régészeti területek 
 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 
adatszolgáltatása alapján: 
 

azonosító település lelőhelyszám név védelem HRSZ 

20494 Hőgyész 1 
Nyúl-földek 

 
szakmai 

0132/4, 0132/3, 0118, 0133/3, 0133/4, 0133/5, 0133/1, 
07/1, 0132/2 

63452 Hőgyész 3 
Hosszú-völgy 

 
szakmai 0118, 0132/3, 0134/2, 0132/1, 0132/6, 0135/2 

71161 Hőgyész 4 Klimes u. szakmai 
240, 231/2, 231/4, 232/1, 232/2, 233, 159, 156/1, 157, 
156/2, 231/6, 192, 231/3, 161/1, 158, 230, 231/1, 229, 

155, 160 

76439 Hőgyész 5 

Fő utca-Zrínyi utca-
Erdélyi utca (régi 

községháza 
környéke) 

szakmai 
530/3, 609/1, 594, 530/2, 603/2, 601, 602, 603/1, 604, 
605, 606, 597/1, 596, 459, 607, 595, 598, 597/2, 608, 

609/3, 610, 609/2, 611, 600 

77999 Hőgyész 6 Teveli-szántók szakmai 083/11, 057, 083/5 

23625 Hőgyész 7 Fűzfásdűlő II. szakmai 0128/3, 0128/2, 0230/1 

89821 Hőgyész 8 
Hasenwald Acker 

(Vízműtől északra) 
szakmai 

0120/79, 0120/73, 0120/57, 0120/55, 0120/51, 0120/49, 
2361/2, 2369, 0119/6, 0119/10, 0125, 0119/3, 0120/67, 
0120/69, 0123/2, 0120/65, 0124/29, 0119/9, 0120/61, 

0127/2, 0127/1, 0120/53, 0119/8, 0120/71, 0119/4, 
0121/2, 0119/7, 0122/2, 0120/63, 0120/59, 0124/32, 

0119/5 

89823 
Hőgyész 

 
9 

Csicsói szőlőhegy 1. 
lelőhely 

szakmai 0136/34, 0136/33 

89825 Hőgyész 10 
Csicsói szőlőhegy 2. 

lelőhely 
szakmai 0136/70 

89827 Hőgyész 11 
Csicsói szőlőhegy 3. 

lelőhely 
szakmai 

0136/65, 0148/1, 0136/66, 0140, 0135/4, 0136/68, 
0155/6, 0151/2, 0136/67, 0136/69, 0150/2 

89829 Hőgyész 12 
Csicsói szőlőhegy 4. 

lelőhely 
szakmai 0136/41, 0136/34 

89831 Hőgyész 13 
Bründelberg 

(Öregprésház) 
szakmai 2392/3, 2383/2, 2375/2, 2384/3, 2383/1, 2393/1 

89833 Hőgyész 14 
Hosszú-völgy 

(Langes Thal) fölött 
szakmai 0136/54, 0127/1 

89835 Hőgyész 15 Hanftheil Acker szakmai 
0115/6, 0115/5, 0114, 0112/9, 0112/6, 0112/5, 0112/8, 

0112/7 

89837 Hőgyész 16 Steinbrunn Acker szakmai 0108/5, 2201, 074, 2200, 2202 

89839 Hőgyész 17 
Borjúállás 1. 

lelőhely (Tevel Weg 
Acker) 

szakmai 069/35 

89841 Hőgyész 18 Csefőhöh 1. lelőhely szakmai 074, 0108/8, 0108/4, 0108/7 

89843 Hőgyész 19 
Csefőhöh 2. 

lelőhely 
szakmai 0108/11, 0108/12 

89845 Hőgyész 20 Fehér-kereszt szakmai 2125/1, 067/8, 067/7, 067/3 

89847 Hőgyész 21 Homok-hegy szakmai 027/20, 030 

89849 Hőgyész 22 
Klimes u. 2. - Arany 

J. u. 43. 
szakmai 232/1, 231/6, 231/4, 232/2, 231/7 

89851 Hőgyész 23 
Borjúállás 2. 

lelőhely 
szakmai 069/10 

89853 Hőgyész 24 
Teveli-szántók 2. 

lelőhely 
szakmai 057, 083/11, 083/10 

89859 Hőgyész 25 Hanffelder szakmai 0118, 0134/1, 0134/2 

90995 Hőgyész 26 Bozótos szakmai 0210, 0207/18, 0207/14, 0211/5, 0207/9 
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3.2.2. Műemlékek, műemléki környezet 
 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 
adatszolgáltatása alapján: 
 

törzsszám azonosító cím név védelem védési ügyiratok helyrajzi szám 

9858 15449 Kossuth tér 7. 
Gazdasági 

melléképület I. 
Műemlék 
[tartozék] 

9955/1985. OMF, 
2252/1986. OMF 

926/1 

9858 15450 Kossuth tér 7. 
Gazdasági 

melléképület II. 
Műemlék 
[tartozék] 

9955/1985. OMF, 
2252/1986. OMF 

926/1 

9858 15451 Kossuth tér 7. 
Gazdasági 

melléképület III. 
Műemlék 
[tartozék] 

9955/1985. OMF, 
2252/1986. OMF 

926/4 

9143 15454 Kossuth tér 8. 
Egykori kocsiszín és 

istálló 
Műemlék 
[tartozék] 

17952-31/1980. OMF 925/1 

10202 15462 Fő u. 21. Rabbiház 
Műemlék 
[tartozék] 

13193/1988. OMF 
 

462/1 

10202 15463 Fő u. 21. Sahterház 
Műemlék 
[tartozék] 

13193/1988. OMF 461 

4110 8631 
Ady Endre 

utca 2. 
Apponyi-kastély Műemlék 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

6/5, 6/6, 6/3 

4111 8637 
Csicsó 

(külterület) 

Római katolikus 
templom 

(Szentháromság és 
Szűz Mária neve) 

Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
0129/3 

4112 8633 Fő u. 
R. k. templom (Szent 

Kereszt 
felmagasztalása) 

Műemlék 
22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 
737 

9143 8636 Kossuth tér 8. 
Jószágkormányzói lak 
(Lichtenstein-kastély) 

Műemlék 17952-31/1980. OMF 925/2, 925/3, 925/1 

9858 8635 Kossuth tér 7. Intézői lak (kúria) Műemlék 
9955/1985. OMF, 
2252/1986. OMF 

926/1, 926/2, 926/3, 
926/4 

9884 8632 
Ady Endre u. 

4. 
Magtár Műemlék 10106/1985. OMF 

2/3 
 

10202 8634 Fő u. 21. Zsinagóga Műemlék 13193/1988. OMF 463 

 
Műemléki környezet: 

törzsszám azonosító név védelem helyrajzi szám 

4110 22148 
Apponyi-kastély ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

925/1, 926/1, 926/2, 926/3, 7, 12, 11, 10, 9, 14, 13, 982, 969, 
927/19, 927/17, 927/7, 920, 902/2, 922, 924, 967/1, 968/2, 

966, 967/2, 968/1, 973/2, 973/1, 979, 972/1, 971, 970, 87, 86, 
85, 84, 83, 82, 81, 80, 15, 16/2, 16/1, 21, 18, 17, 6/1, 5, 4/2, 3 

9884 22149 
Magtár ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

979, 982, 3, 2/4, 2/5, 08/5, 09, 976/1, 978/2, 978/3, 978/4, 
978/5, 978/6, 978/7, 978/8, 978/9, 980/1, 981, 983/1 

4112 22152 

R. k. templom (Szent 
Kereszt felmagasztalása) 

ex-lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

738, 731, 732/14, 736, 732/13, 735, 734, 733, 762, 725, 741/2 

10202 22153 
Zsinagóga ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

464, 465, 460, 380, 425, 424, 423, 530/1, 530/2, 530/3, 596, 
597/1 

9858 22154 
Intézői lak (kúria) ex-lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

925/1, 927/19, 967/1, 967/2, 968/1, 968/2, 927/18, 927/24, 
927/25 

9143 22155 

Jószágkormányzói lak 
(Lichtenstein-kastély) ex-

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

926/1, 927/25, 967/1, 967/2, 901/2, 927/20, 927/21, 927/23, 
902/2 

4111 22156 

Római katolikus 
templom 

(Szentháromság és Szűz 
Mária neve) ex-lege 

műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

0136/24, 0136/25, 0136/69, 0136/67, 0150/2, 0150/1, 
0151/2, 0151/1 
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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

14 

 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

4110 
5, 6/1, 6/5, 

6/6 
Ady Endre. u M 

 
 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

9884 2/3 Ady Endre. u M 

 
 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

4111 0129/3 Külterületen M 

 
 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

10202 464 Fő u. 21. M 
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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

16 
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Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

9858 926/1-4 Kossuth tér 7. M 

 
 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

9143 925/1-3 Kossuth tér 8. M 

 
 

Törzsszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

4112 737 Gárdonyi G. u. M 
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3.2.3. Helyi védelem alatt álló épületek 
 

sorszám hrsz. cím megnevezés 
1 924 Kossuth tér 6. Lakóház 

2 438 Fő u. 1. Iskola 

3 597/2 Fő u. 20. Lakóház 

4 467 Fő u. 25. Orvosi rendelő 

5 468 Fő u. 27. Óvoda 

6 738-739 Kossuth Lajos u. 1. Vegyes funkció 

7 919 Kossuth Lajos u. 2. Lakóház 

8 916 Kossuth Lajos u. 8. Lakóház 

9 747 Kossuth Lajos u. 15. Lakóház 

10 775/5 Tátra u. 18. Lakóház 

11 6/3 Széchenyi István u. 1. Kastély 

12 87 Széchenyi István u. 2. Lakóház 

13 85 Széchenyi István i u. 6. Lakóház 

14 72/1 Széchenyi István u. 36. Lakóház 

15 67 Széchenyi István u. 46. Lakóház 

16 60 Széchenyi István u. 60. Lakóház 

17 58 Széchenyi István u. 64. Lakóház 

18 55 Széchenyi István u. 70. Lakóház 

19 138-143 Arany János u. 1-11. Lakóház 

20 146 Arany János u. 17. Lakóház 

21 420 Arany János u. 30. Lakóház 

22 234 Arany János u. 49. Lakóház 

23 309 Arany János u. 57. Lakóház 

24 310 Arany János u. 59. Gazdasági épület 

25 229 Klimes u. 4. Lakóház 

26 282 Petőfi Sándor u. 50. Lakóház 

27 270 Petőfi Sándor u. 65. Lakóház 

28  Deák Ferenc u. Malom 

 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

1 924 Kossuth tér 6. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

2 438 Fő u. 1. HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

3 597/2 Fő utca 20. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

4 467 Fő utca 25. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

5 468 Fő utca 27. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

6 738-739 Kossuth u. 1 HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

7 919 Kossuth L. u. 2. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

8 916 Kossuth u. 8. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

9 747 Kossuth u. 15. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

10 775/5 Tátra u. 18. HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

11 6/3 Széchenyi u. 1. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

12 87 Széchenyi u. 2. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

13 85 Széchenyi u. 6. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

14 72/1 Széchenyi u. 36. HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

15 67 Széchenyi u. 46. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

16 60 Széchenyi u. 60. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

17 58 Széchenyi u. 64. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

18 55 Széchenyi u. 70. HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

19 138-143 Arany J. u. 1-11 HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

20 146 Arany J. u. 17. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

21 420 Arany J. u. 30 HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

22 234 Arany J. u. 49. HV 
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Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

23 309 Arany J. u. 57. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

24 310 Arany J. u. 59. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

25 229 Klimes u. 4 HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

26 282 Petőfi u. 50. HV 

 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

27 

 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

27 270 Petőfi u. 65. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

28 371 Deák Ferenc utca HV 

 
 
JAVASLAT: 
 
Az épületek állapota/közelmúltban történt átalakítása miatt a helyi védelem megszűntetése javasolt az 
alábbi ingatlanok esetében: 
 

7 919 Kossuth Lajos u. 2. Lakóház 
 

10 775/5 Tátra u. 18. Lakóház 
 

26 282 Petőfi Sándor u. 50. Lakóház 

 
Újonnan helyi védelemre javasolt: 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

 856 Rákóczi u. 33. HV 

 

 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

28 

 

Védett utcaképek: 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

  Jókai Mór u. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

  Petőfi Sándor u. HV 

 
 

Sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Cím 

Védettségi 
fok 

 

  Arany János u. HV 
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3.3. Zöldfelületi, táji, természeti értékek 
 
A település a magyarországi tájbeosztás szerint a 
Tolnai-hegyhát kistájba tartozik, ami a Mecsek és 
Tolna-Baranyai dombvidék középtáj része a 
Dunántúli-dombság természeti nagytájon belül. 
A környék nyugati része a Kapos völgyében 
fekszik, a medencében vastag, típusos lösz 
található. A terület többi része az erős szerkezeti 
és eróziós tagozottságú Tolnai Hegyháthoz 
tartozik, nagymérvű talajerózió pusztítja a tájat. 
Tájhasználata mezőgazdasági és erdőgazdasági. 
A völgyekkel és szurdokokkal sűrűn felszabdalt 
hegyhátak, keskeny vízválasztó gerincek és 
pusztuló, erodált lejtők talajának termőképessége 
kedvezőtlen az intenzív termelésre. Hőgyész 
igazgatási területén jelentős nagyságrendben 
vannak zártkerti területek is (Kukorica-völgy, 
Hosszú-völgy, Csicsói szőlők, Kenderföldek, 
Babföldek, Forrás-földek, Borjúállás, stb.). 
Vízgazdálkodási területei a duzzasztott 
halastavak, vízfolyások. 
Tájszerkezetét a domborzat és a területhasználat 
határozzák meg: szabdalt, igen változatos. A 
településtől délre és északra erdők találhatóak, és 
körbe mezőgazdasági művelés folyik. Felszíni 
vízfolyása a Kapos, melybe néhány kisebb, a 
környék vizeit összegyűjtő vízfolyás (Donát-patak, 
Duzsi árok, Csicsói árok folyik.  
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A térség tájkarakterét a völgyek adják meg. A 
tolnai tájra jellemző löszfalakat Hőgyész 
településen is megtalálni. A völgyben fekvő 
Hőgyész lejtőin a szőlők-gyümölcsösök, és a 
gyepek váltakoznak erdősávokkal szegélyezve. A 
völgytalpban, a platón szántók vannak. A 
település DNy-i végén található tóról a Tolnai-
dombság erdeire nyílik szép kilátás. A dombság 
területhasználata mozaikos tájképet ad. 

Természeti oltalommal érintett területek:  
Ezek a területek védelmi prioritások által 
korlátozott földhasználatú területek. A védelmi 
prioritások a következők: tájvédelem, 
természetvédelem, vízvédelem. A területeken 
való gazdálkodás célja a természeti javak (talaj, 
víz, növény, állat) védelme. 
 
Natura 2000 területek 
A 45/2006.(XII. 8.) KvVM rendelet 
2.számúmelléklete alapján Különleges természet-
megőrzési területnek jelölt területek: Lengyel-
Hőgyészi erdők (HUDD 20026) 042/3a, 042/3c, 
042/3d, 042/3l, 042/3m, 042/3n, 085a, 085b, 
085c, 085d, 085f, 085g, 085h, 087a, 087b, 087d, 
087f, 087g, 087h, 087j, 087k, 087l, 087m, 087n, 
088, 089a, 089b, 089c, 089d, 090, 091a, 091b, 
091c, 091d, 091f, 096a, 096b, 096c, 097, 098, 
099, 0100/1a, 0100/1b, 0100/1c, 0100/1f, 
0100/1g, 0100/1h, 0100/1j, 0100/1k, 0100/1l, 
0100/1m, 0100/1n, 0105/1, 0108/22, 0108/23a, 
0108/23b, 0108/23d, 0108/23f 

Természeti oltalom alatt álló területek 
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Ökológiai Hálózat övezete  
 
Hőgyész közigazgatási területén a Nemzeti 
Ökológiai hálózat részei az ökológia folyosó és a 
magterület is megtalálható a fenti képen ábrázolt 
területeken. 
 
Helyi jelentőségű természetvédelmi területbe  
 
az Apponyi kastély és parkja tartozik több, 
százéves faóriásokkal, ritka növényfajokkal. A 
kert 1782 előtt készült el, a kastélyhoz tartozó 
barokk stílusban. 1784-1788 közt építette át az 
akkori tulajdonos Apponyi Antal tájképi kertté. A 
kertben már nincsenek meg az egykori 
látványelemek, úthálózata szintén más.  
A település központjában lévő kastély és a 
körülötte lévő park 1975-ben helyi védelem alá 
került (törzskönyvi szám: 16/9/TT/75). A védett 
terület nagysága 5,64 ha. 
 
Tájképvédelmi Területek Övezete 
  
Tájképvédelmi övezetet Hőgyész belterületétől 
DNY-ra, az erdők, valamint a halastó. A táj 
esztétikai élményt nyújtó képének védelme 
érdekében légvezetéket, 20 m magasabb 
műtárgyat elhelyezni nem javasolt. Ezeket a 
területek rendeltetésszerűen és a 
természetvédelmi céloknak megfelelően kell 
használni.  
A védelem célja a tájkarakter fenntartása és az 
ökológiai funkciók megőrzése. Ehhez a 
következő objektumok kellenek: élő sövények, 
erdősávok, fasorok, táblaszegélyek/mezsgyék, 
erdőszélek, finom struktúrák. 
A település belterületének északi végén, az út 
mellett elhelyezett hírközlési torony szerencsére 
nem zavaró elem, de nem látjuk indokoltnak a 
közigazgatási határon belül további torony 
elhelyezését.  

 

Egyedi tájértéknek javasolt:  
 
Az egyedi tájértékek a táj arculatát meghatározó 
elemek, melyek nélkül a térség egyhangú, 
történelem nélküli lenne. Megőrzésük a helyiek 
identitástudatának megerősödéséhez és a táj 
diverzitásához elengedhetetlen. 
Egyedi tájértéket képviselnek a Tolnai-dombság 
karaktereit őrző és a körülötte elterülő legelő, 
valamint az eróziónak kitett, természetvédelmi 
értekkel rendelkező löszfalak.  

TMTrT – Magterület és ökológiai folyosó övezete 

OTrT – Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 
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4. LEHATÁROLÁS 

 
4.1. Településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolása 
 
4.1.1. A településszerkezet alakulása, 
fejlődése 
 
Hőgyész a Külső-Somogy és a Mezőföld közé 
beékelődő, völgyekkel és szurdokokkal sűrűn 
felszabdalt, lösz borította hegyhátakból, keskeny 
vízválasztó gerincekből és pusztuló, meredek 
lejtőkből álló, Tolnai-Hegyhát nevű kistájon 
helyezkedik el, a megyeszékhelytől, Szekszárdtól 
32 kilométerre. 
Határát északnyugat-délkeleti irányban kettészeli 
a 65. számú Siófok-Szekszárd főút, nyugat felé 
Dombóvár, északkelet felé Gyönk is elérhető 
közúton. 
Hőgyész határának meghatározó vízfolyása a 
Mucsi és Tevel határában eredő, Hőgyész keleti 
határát dél-észak, majd délnyugat-északkeleti 
irányban átszelő Donát-patak, amelybe a 
településtől délre torkollik egy két ágból (a Kőkúti-
, illetve a Csefői-forrásból) eredő patak. A 
belterületen északnyugat-délkeleti irányban 
keresztülfolyó Faluárok (Csatorna) a belterületen, 
a mai sportpálya közelében ered. Az ezzel 
párhuzamosan, tőle északra kb. 1 kilométerre 
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folyó Kukorica-völgyi-patak vize csak időszakos. 
A Faluárok és a Kukorica-völgyi-patak is a Donát-
patakba folyik. A község határát rövid szakaszon 
érinti a Kapos völgye, amelybe Szárazd és Regöly 
között torkollik bele a csaknem teljes hosszában a 
hőgyészi határban folyó Csernyédi-árok. Források 
nagy számban fakadnak a csicsói határrészben. 
 
Az a falutípus, amely feltételezhetően a középkori 
Hőgyésznél is érvényesült, bizonyára a korabeli 
falurendszert tükrözhette. 
A terepadottságoktól függően igen sok formát 
ölthetett a falu képe. A falu voltaképpen fallal, 
vagyis kerítéssel körülvett nagy udvarból állt, ahol 
az út vezetett. Ebbe az udvarba hajtották, ill. itt 
őrizték az állatokat (rideg állattenyésztés).  
E karámszerű falu-udvar mellett helyezkedtek el a 
jobbágyházak. A kezdeti időkben minden családi 
házhoz egy-egy kapu nyílott. Feltehetőleg a ház 
körül helyezkedett el a konyhakert, és ha a terep 
megengedte, a házakon túl kezdődtek a szántók. 
A mai értelemben a falusi belsőtelek és a rajta 
lévő épületek jelentik együttesen a portát (porta = 
kapu). 
A falu temploma és a temető a ma is álló, 
emeletes községháza mögött volt. Renovált 
alakjának képét egy XIX. sz. elejéről származó 
falukép örökítette meg. 
 
A község nagyobb arányú fejlődése a XVIII. sz. 
második felében indult el és tart napjainkig (ld. 
utcák sűrűsödése). 
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4.1.2. Eltérő karakterű területek 
 
Hőgyész nagyközség hatályos településszerkezeti tervében (a továbbiakban: terv) megkülönböztetett 
karakterű területeket tekintettük jelen dokumentáció alapjának. 
 
A tipikus dombvidéki, patak mentét kísérő települési struktúra, mint történelmi szerkezet, védelemre 
méltó. A településszerkezet alakításának koncepciója a meglévő, történeti struktúra maximális 
védelmén alapulva olyan kiegészítéseket javasolt, mely a településpolitikával, gazdasági érdekekkel 
összhangban biztosítja a település szerepkörének megfelelő ellátottsági szintet. 
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Falusias lakóterületek 
 

A lakóépületek építési év szerinti megoszlását 
bemutató táblázat értékeléséből rögzíthető, hogy 

 1946 előtt az épületek 32%-a épült, 
elsősorban a Fő utca (65-ös út) mentén, ill. 
az attól keletre eső utcákban. 
A táji adottságokat figyelembe vevő 
utcaszerkezet mentén fésűs 
(hosszúházas) beépítési móddal 
földszintes, nyeregtetős, oromfalas 
(esetenként csonkakontyos) előkert nélküli 
épületek épültek, a főépület folytatásában, 
vagy arra merőleges elhelyezéssel 
valósultak meg az istállók, pajták. Mára az 
elavult, rossz állagú épületek részben 
eredeti formájukban megújultak, 
korszerűsödtek, részben a lebontott házak 
helyén ugyancsak földszintes, az utcával 
párhuzamos nyeregtetős, ill. sátortetős 
épületek jöttek létre. 
Változatlan maradt e térség utca- és 
telekstruktúrája. 

 Fenti jegyeket tartalmazza a Fő utcától 
nyugatra elhelyezkedő Zrínyi, Jókai, 
erdélyi és Tátra utcák térsége. 

 1946-1990 között épült a lakásállomány 
63%-a. A tervezett utca és telekszerkezet 
(12-16 m széles utcák, 40-50 m 
telekmélység, 12-18 m telekszélesség) 
szabályos, rendezett állapotot 
eredményezett, ahol az épületek 
földszintes, előkertes, oldalhatáron álló 
beépítési módban, az utcára merőleges, 
ill. azzal párhuzamos nyeregtetővel, 
bizonyos utcákban sátortetővel valósultak 
meg. 
E korszak második felében a Fő utca 
északnyugati részén kétszintes, 
nyeregtetős, ill. ikerházak is épültek. 
Bár az épületek formája, tömegalakítása 
változatos, az anyaghasználat, 
homlokzatépítés, tetőhéjjalás közel 
azonossága rendezett településképet 
eredményezett. 

 1990 után új utcaként valósult meg a 
Rózsa, Rózsafa és Rózsavölgy utca, ahol 
emeletes, tetőtér beépítéses házak 
jelentenek XX. sz. végi hangulatot. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a lakóépületek 
sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel 
kapcsolatos történeti fejlődést, mind a 
hosszházas (utcavonalra merőleges), valamint a 
sátor- és nyeregtetős „kockaházas” lakóépület 
típus megtalálható.  
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Településközpont  
 

Hőgyész településközpontja a 65-ös és a 6532-es 
számú utak találkozásánál alakult ki. Itt találhatók 
a település és környéke ellátását, kiszolgálását 
biztosító igazgatási, egészségügyi, művelődési, 
vallási, kereskedelmi, szolgáltatási és 
vendéglátási intézmények legnagyobb része. 
 
Hőgyész településközpont területe egyben a 
község rehabilitációs feladatainak is térsége. Itt 
épültek fel a műemlékileg védett, ill. itt 
csoportosulnak a helyi védelemre javasolt 
épületek, ez a településrész a legvárosiasabb 
hatású, karakteres térformákkal, térfalakkal, 
értékes növény-együttesekkel, mindez 
fűszerezve az elmúlt 50 év néhány építészetileg 
sikertelen, környezetében nem illeszkedő 
épületével. 
 
A településközpont egyediségét jelenti a kialakult 
utca- és térstruktúra 

 a községháza előtti tölcséres tér 
 a két kastély közötti 60 x 150 m méretű tér 

közlekedési (autóbusz állomás, parkolás) 
és zöldfelületi funkcióval 

 az iskolától északra 30 x 120 m méretű tér, 
zöldfelületi és parkolási funkcióval 

 valamint a kisvárosias karakterű emeletes 
térfalak, épületek, melyek a születésükkor 
jellemző építészeti jegyekkel bírnak 

Ezt a térsorozatot egészíti ki a csomópont előtti, 
ugyancsak tölcsére Fő utca és a templomdomb a 
római katolikus templommal, kálváriával. 
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Különleges területek 
 

 temetők 
o a Kárpát utcai temető rendezett, fejlesztés nyugati irányban biztosított 
o az izraelita temető kegyeleti parkként fenntartandó 

 sportterület 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

43 

 

 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

44 

 

Gazdasági, egyéb területek 
 
A gazdasági területek elsősorban a 65. sz. út észak-keleti részén fejlődtek ki. 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 

 

45 

 

Kerítések: 
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Mikroarchitektúra, szobrok, egyéb településképet formáló elemek: 
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Zöldterületek, erdőterületek 
 
A területek lehatárolását a terv, az előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
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Mezőgazdasági területek: 
 
A nagyközség külterületének domináns eleme az erdő, mely elsődlegesen gazdasági célokat szolgál, 
de az erdőfelületek fontos részei az idegenforgalomnak (vadászat, kirándulás) is.  
A gyepfelületek elsődlegesen a Kapos, ill. a patakok mentét kísérik. A patakok közül a legjelentősebb 
a Donát-patak, melyre fűződnek fel a mesterséges tavak, kedvelt horgász- és kirándulóhelyek. 
Az egykori zártkertek zömmel a belterülettől nyugatra, délnyugatra találhatók, melyek közül a 
leghíresebb a csicsói térség. 
A szántóterületek legnagyobb része a belterületet szegélyezi, kisebb része található a külterület északi, 
ill. déli részén. 
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4.1.3. Belterületi zöldfelületi rendszer 
 

Zöldfelületi rendszer: 
 
A település történelmi múltjának eredményeként a 
településszerkezet meghatározó jellege 
tükröződik a zöldfelületi elemek egymáshoz 
kapcsolódásában. 
Fő tömege a központban elhelyezkedő, helyi 
védelem alatt álló volt Apponyi család kastélya a 
körülötte lévő arborétum jellegű parkkal. E 
területhez kapcsolódik északi irányban a major 
együttes, déli irányban pedig a templomkert és 
környezete. 
 
A település Fő utcájára lejtőirányban többé-
kevésbé merőleges irányban futó utcák lineáris 
szerkezetet adnak zöldfelületi rendszer 
tekintetében. 
A zöldfelületi rendszer a külterületen lévő, 
fajlagosan magas értékkel rendelkező erdő- és 
vízfelületekhez közvetlenül, vagy áttételesen a 

zártkerti területeken keresztül kapcsolódik. 
 
További zöldfelületi elemek: 
 
A védett park É-i oldalához, kevésbé láthatóan, 
kapcsolódik a sportpálya.  
Az autóbusz pályaudvar és környezete örökzöld 
növény anyagával a településközpont 
meghatározó arculati eleme. Az örökzöldek kellő 
takarást nyújtanak a kevésébé esztétikus 
közlekedési területnek, és egyben jótékonyan 
takarják a mögötte sorakozó esztétikai értéket 
nem képviselő épületeket. 

 
A Lichtenstein kiskastély a Kossuth tér 7. sz. alatti 
műemléki védelem alatt áll, gyönyörű platánfák 
magasodnak a kapujában, szintén 
meghatározzák az utcaképet.  
A településközpont közterületének történetiségét 
is kihangsúlyozzák a magántelken álló platán és 
vadgesztenyefák, fontos elemei a 
nagyközségnek. 
 
A templomkert a kálváriával a település 
középpontjában, a Gárdonyi utcai dombon 
helyezkednek el. Ez a kimagasodó súlyponti 
helyzet kiemeli a település beépített részéből a 
szakrális elemeket. Különösen fontos, hogy az 
idős hársfákat, vadgesztenyéket megőrizzék, 
ápolják. 
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A Fő utcára fűződnek kis kiteresedések, 
zöldfelületek, melyeken a vadgesztenyefák, 
hársak jellemzőek.  
A Polgármesteri Hivatal és az általános iskola 
előtti tereket 2012-ben újították fel. A lágyszárú, 
rózsa kiültetések, intenzív virágágyak díszesen 
jelennek meg, melyek a településközpont fő 
csomóponti arculatát kihangsúlyozzák.  
A Szent Teréz gyógyszertár előtt a 
vadgesztenyefákkal borított kiskertben 
gyógynövénykertet alakítottak ki. A gyógyszertár-
gyógynövénykert, élettel és élő elemek 
kapcsolata harmonizál egymással, mely 
követendő és megőrzendő példa. 

 
A Kossuth L. és Kárpát utca által határolt területen 
lévő temető nagysága 2,8 ha. A temető 
hangulatához a tűlevelű örökzöldek, bókoló 
lombkorona formák, lelógó ágazatú fásszárúak 
illenek. Egy temető arculatának meghatározója 
kell, hogy legyen a bejárattól vezető feltáró út, az 
azt szegélyező fasor, a ravatalozó környezete és 
a körbehatároló növényzet. Javasoljuk a temető 
méltó megjelenéséhez illő tervezett 
növénykiültetést.  
 

A Rákóczi utcához tartozó izraelita temető fontos 
történeti emlék. Fenntartása, jókarban tartása a 
múltra való tekintet, az identitástudat miatt 
szükséges. Fennmaradt pár szép fásszárúit 
érdemes megmenteni. A temetőből igen szép 
látkép tárul elénk.  

 

A település utcái közül több gyümölcsfákkal 
fásított. E sajátos jelleget a mellékutcákban meg 
kell tartani, ill. javasolt az utcakép egységes 
kialakítása végett pótolni. 
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5. AJÁNLÁSOK 

(A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások) 
 
5.1. Építészeti útmutató 
 
2015-ben készült el Hőgyész Örökségvédelmi hatástanulmánya, melynek során felülvizsgálatra került 
a helyi védett ingatlanok listája. Az elmúlt időszakban e vonatkozásban több tendencia említendő: 

 a tulajdonosok értékesnek tartják, büszkék ingatlanjaikra 
 a felújítás szakszerűen történik 
 a védett épületek tömegében nem változnak, azonban az egyes épületszerkezetek 

(nyílászárók, homlokzatképzés) „modernizálása”, az osztrák, német „hangulat” követése tetten 
érhető 

 a melléképületek eredeti funkciója megszűnt, az új rendeltetés (pl. garázs) esetenként 
kedvezőtlen átalakítást jelent 

 a védett épületek üdülési funkciójú használata esetén az eredeti értékek megmentődnek 
 a kis alapterületű lakóépületek átalakítása során az értékek elvesznek, gyakran az épület teljes 

átalakításra kerül sor 
 az értékmentés az eredeti tulajdonosok idősödésével párhuzamosan egyre nehézkesebb. 
 

Hőgyész több száz éves településszerkezete ma is megfelelően szolgálja lakóinak szükségleteit, elégíti 
ki igényeit. 
 
A mindenkori fejlesztési igények, szükségletek eredményeként jöttek létre a domináns, oldalhatáron 
álló hosszúházas megoldások mellett a hajlított házas, az utcával párhuzamos házas és kétsoros 
beépítési módok is. A telekmegosztások eredményezték azt a sajátos formát is, hogy egy telekhatár 
mellett cca 1,0 m-es távolsággal is valósultak meg az épületek. 
 
Hőgyésznek a térségben betöltött szerepének növekedése együtt járt a városiasodással, új beépítési 
módok megjelenésével (zártsorú), az épületek szintszámának növekedésével, a mindenkori építészeti 
stílusok, formák alkalmazásával. A településszerkezetben pedig meghatározó karakterű elemként 
jöttek létre a kastélyok, kastélyparkok és a nagyobb méretű, díszesebb kivitelű közintézmények. 
 
A XIX. sz. végén, XX. sz. elején a történeti stílusok formáinak átvételét az építőanyag adta lehetőség, 
a kőműves, ács, lakatos mesterek szaktudása, a díszítéseket elkészítő ipari, kézműves – előregyártott 
öntöttvas és faoszlopok, gipszdíszítések - háttér biztosította. A mesterek és formák vándorlása falvaink 
képét sokrétűvé alakította. Természetesen ekkor is a vagyoni helyzet alapvetően meghatározó volt, 
egy településen belül is vegyes összkép alakult ki. 
 
A település történetileg kialakult hagyományos utcaképe, telekstruktúrája védelmében a meglévő 
épületek lehetőség szerint megtartandók. Szükségszerű bontás esetén az új épületeket a meglévő 
épületek helyére- a kialakult építési vonalhoz illeszkedve- kell elhelyezni. A meglévő épületeken végzett 
bármilyen építési munka esetén az örökségvédelmi munkarész iránymutatásai szerint kell eljárni. 
 
Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési, felújítási munka esetén 
a hagyományos homlokzati és tömegarányok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok 
megőrzendők, illetve az eredeti állapotok helyreállítandók. 
 
A településen élőknek a településképhez, annak arculatához való viszonya csak részben érzelmi, 
esztétikai kérdés. A lakással kapcsolatos mai elvárásaink, lakáskultúránk változása, új anyagok, 
szerkezetek, divatok, ill. nem utolsó sorban a gazdasági háttér alapvetően határozzák meg és 
befolyásolják az „új településképet”. 
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Ajánlások falusias lakóterületen: 
 
Telepítés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Magasság, tetőidom, homlokzatképzés:  
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Színek: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerítések: 
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Ajánlások településközponti területen: 
 
Telepítés: 

 
 
 

Magasság, tetőidom, homlokzatképzés: 
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5.2. Zöldfelület-gazdálkodási ajánlások 
 
 külterületet érintő fejlesztéseknél az új létesítmények telepítési helyét a„Tájak esztétikai minősítése 

MSZ 20372 szabvány” szerint kidolgozott tájpotenciál vizsgálat alapján lehet kijelölni, majd a 
megfelelő helyre épített műtárgyat a szabvány további útmutatásai alapján tájépítészeti 
megoldásokkal tájba illeszteni, végül a telket zöldfelület-rendezési terv alapján kialakítani. A táj- és 
természetvédelmi karakterben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előírásai alapján lehet 
beavatkozni. 

 bármely zöldfelületi, vagy azzal szorosan összefüggő pl. gyalogos út,csapadék vízelvezető árok, 
vízgazdálkodási, közlekedés-fejlesztésnél a meglévő zöldfelületi kapcsolódásokat figyelembe kell 
venni, rendszerszerű, komplex tervezés javasolt 

 A gazdálkodást össze kell hangolni a tájképvédelmi, ökológiai érdekekkel: biztosítani kell a 
természeti értékek megőrzését, a biológiai sokféleséget, az invazív fajok irtását, őshonos, tájra és 
termőhelyi adottságnak megfelelő fásszárú növényzet ültetését, a meglévő értékes fászárú 
állomány jókarbantartását, különös tekintettel a régi gyümölcsfákra (invazív fajok listja a KvVM 
Természetvédelmi Hivatalának 9.-10. tanulmánykötetei tartalmazzák) 

  a település teljes közigazgatási területére vonatkozó „Favédelmi, fakivágási és fapótlási rendelet” 
megalkotása 

 egyedi tájérték kataszter elkészítése a teljes közigazgatási területre 

 
Ajánlások erdőterületekre 
 természetvédelmi és ökológiai cél a meglévő erdőterületek tájidegen fajainak visszaszorítása, 

őshonos növényzettel való fokozatos átalakítása,  
 a mezőgazdasági területhasználattal érintkező területeken a pufferként funkcionáló szegélyzónák 

kialakítása 
 az erdők rekreációs és védelmi funkciót is töltsenek be. A közjóléti erdő megfelelő infrastruktúrával 

(turistaút, erdei tornapálya, pihenőhely) egyben a turizmus számára is kedvező. A védelmi 
rendeltetésű erdő szerepe a környezeti károk csökkentésében fontos, a talajeróziót mérsékli.  

 a Natura 2000 területeken a beavatkozások előtt az illetékes (Duna-Dráva Nemzeti Park Ig.) kell 
egyeztetni. 

 
Ajánlások mezőgazdasági területekre 
 A gyengébb termőképességű területeken, az eróziónak kitett földeken az értékmegőrző mező- és 

erdőgazdálkodást kell előtérbe helyezni. Az intenzív mezőgazdasági területhasználatot az 
ökológiai és környezeti adottságokhoz alkalmazkodó, fenntartható földműveléssel kell felváltani. 

 
Ajánlások vízparti sávokra 
 ezeken a területeken az ökológiai szempontok kerüljenek előtérbe az ökológiai hálózat 

folytonossága, a biodiveritás megőrzése, a klímaadaptáció céljából 
 cél a természetes növényzet megóvása, telepítése, az ökológiai folyosók szerepének további 

erősítése 
 mérnökbiológiai módszerek alkalmazása javasolt bármiféle beavatkozás esetén 
 
Ajánlások települési zöldfelületekre, utcafásításra 
 meglévő fasorok megőrzése, kiegészítése, pótlása fajcserével őshonos, tájra jellemző fajokkal 
 utcafásítások telepítése, ahol megfelelő hely áll rendelkezésre a légvezetékek, közművek 

figyelembevételével. Ügyelni kell a megfelelő fafaj kiválasztására és a telepítési távolságra.  
 utcafásításhoz ajánlott fajok: gyümölcsfák, berkenye, juhar, ezüsthárs, vadgesztenye, vízközelben 

fűzfa, éger, valamint ezek alakilag változatos fajtái, a színes lombú fajok tömeges alkalmazása, az 
egzóták, tájidegen fajok az utcafásításban kerülendők 

 javasolt a „Közterületi sorfák jegyzéke” c. évente frissülő jegyzékből szakági tervező bevonásával 

a konkrét tervezési területre kiválasztani és megterveztetni a növényesítést 
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Kertek 
A kertek kialakítására a díszkert hasznosítás jellemző, a veteményesek elmaradnak.  

  

Az előkertek gondozott képet mutatnak, ha lágyszárúakkal ültetjük be.  
A kisméretű kerteket változatos kiültetéssel lehet feldobni, ebben segítenek a virágzó és a színes lombú 
cserjék, évelők.  
Az előkertek és a kerítés előtti „utcakertek” a település arculata szempontjából különösen fontosak, 
hiszen az utcakép formálásában is szerepük van. A karakter utcáin jellemzően gyümölcsfákat, 
fagyalsövényt, örökzöld tujaféléket látunk. Míg előbbiek nemcsak a nagyközségi hangulathoz illőek, de 
honosak is, és bírják a klímánkat, míg utóbbiak a nem megfelelő termőhelyi adottságok miatt 
kipusztulnak.  
 
Ahol a légvezetékek miatt lehetőség van rá, ott egységes koncepció alapján utcafásítás javasolt. Ahol 
erre nincs mód, ott a telkek előtti zöldsávok kialakításában és fenntartásában a lakók is szerepet 
vállalhatnak. Ezekbe a sávokba maximum 1 méter magasságú cserje ültetése javasolt. 
 
 
A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁBAN A KIALAKULT ÁLLAPOT „SOKSZÍNŰSÉGE” EGY 
TERMÉSZETES FOLYAMAT RÉSZÉNEK TEKINTHETŐ. EZÉRT IS FONTOS AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS A 
KERTÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS SZEREPE, MELYNEK SORÁN AZ UTCAKÉPBE TÖRTÉNŐ 
ILLESZKEDÉST MEGHATÁROZÓ SZEMPONTNAK TARTJUK. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
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Jó példák (zöldfelület-gazdálkodás): 


