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1. KÖSZÖNTŐ, BEVEZETÉS

Köszöntő

Tisztelt helyi Állampolgárok, településünk iránt Érdeklődők!

Örömmel és megtiszteltetéssel veszem, hogy Eplény község települési arculati kézikönyvét kezében
tartva vagy egy elektronikus felületen olvassa.
Remélem, a kézikönyvben talált információk is segítenek abban, hogy a közel 270 éves településünk
iránti elkötelezettségét megerősítse vagy csak az érdeklődését kielégítse, még jobban felkeltse.
Fontos számunkra, hogy a kézikönyv segítségével is jobban megismerje az itt élő emberek
mindennapjait, a település történetét, kulturális életét, földrajzi elhelyezkedésének köszönhető
kedvező adottságait, mindazokat az értékeket, amelyekre mi, eplényiek büszkék vagyunk.
Az itt élők sokat tettek eddig és tesznek ez után is azért, hogy az infrastruktúra- és a
szolgáltatásfejlesztés terén, valamint turisztikai szempontból, az utóbbi évtizedekben, jelentős
mértékben fejlődött község vonzó és vendégszerető település legyen, akár vendégként, látogatóként
vagy letelepedni szándékozóként tisztel meg bennünket, mi tárt karokkal fogadjuk.
Az arculati kézikönyv használatához sok sikert és örömöt kívánok minden kedves olvasónak!

Tisztelettel:
Fiskál János
polgármester
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Bevezetés

A település arculatának megőrzése, fejlesztése, az élhető és fenntartható környezet gondos
formálása fontos célja a községünkben élő és letelepedni szándékozó állampolgároknak. Az épített
környezetünk, a közterületeink, a zöldterületek – rendeltetésüktől függetlenül – egymást kiegészítő
és harmonikus környezetet kell, hogy alkossanak.
A kézikönyv a fenti cél megvalósításának egy összefoglaló eszköze, mely meghatározza a település
településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat
az építtetőknek.
A kézikönyv feltárja az épített környezet értékeit és jellemző építészeti elemeit, mely segítséget nyújt
az építtetőknek a településképhez illeszkedő építészeti megoldások kiválasztásához.
Minden építmény kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival, az egész településsel, ezért az
illeszkedés fontos szerepet játszik a településkép együttes megítélésében, ahol a mesterségesen
létrehozott és természet alkotta környezet egymást kiegészítik.
A kézikönyv tartalma kötelezettségmentes ajánlás, melynek célja a tervezői szabadság biztosítása
mellett a települési karakter megismertetése és építészeti lehetőségek feltárása.
A kézikönyv évente történő áttekintése, kiegészítése lehetőséget teremt a településen keletkező
újabb értékek megismertetésére, vagyis folyamatosan tovább íródik, fejlődik.

Tisztelettel:

Fiskál János
polgármester
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2. EPLÉNY KÖZSÉG BEMUTATÁSA
2.1. Rövid helytörténeti bemutatás:
EPLÉNY a zirci medence és a veszprémi fennsík vízválasztóján fekvő település. Az első oklevelek
1749-ben említik, mint Olaszfaluhoz tartozó pusztát, határrészt. Földesura a zirci apát volt.
Kápolnáját Szent Bernát tiszteletére szentelték fel, iskoláját Vajda Ödön zirci apát építtette. A
település neve bizonytalan eredetű, jelentése: szán talpait összekötő keresztgerenda. A község
fejlődése az 1930-as évek elején gyorsult fel. Az eplényi mangánércbányát 1929-ben nyitották,
magántársaság működtette 1933-ig, ettől kezdve pedig az 1948-ban államosított RimamurányiSalgótarjáni Rt. tulajdonában volt. Később többször is gazdát cserélt, 1967-ben például a Budapesti
Ércfeltáró Vállalat működtette a bányát. Abban az évben százhúsz bányász, illetve kisegítő jutott
így megélhetéshez. Eleinte még gondot fordítottak a bánya fejlesztésére, később viszont erre már
alig törekedtek, mert a mangánérc-készlet kimerülő félben volt. A bányát 1979-ben zárták be végleg.
Átszeli a falut a Veszprém-Győr
közötti 82-es főközlekedési út és a két
megyeszékhelyet összekötő vasútvonal
is. A települést Veszprémmel, Zirccel,
illetve Győrrel összekötő autóbuszközlekedés nagyon intenzív. Eplény
hosszú időn át Olaszfaluhoz tartozott
közigazgatásilag, mivel a két települést
mindössze három kilométer választja el
egymástól. Az 1980-as években
azonban mindkét községet a várossá
váló Zirchez csatolták. Eplény 1992.
január 1-től új történelmet ír, mivel a
helyi népszavazás eredményeként attól
a naptól fogva, fennállása óta először
önálló községgé vált.
A kápolna 200 éves évfordulóját 1993. augusztus
19-én, a község védőszentjének napján
ünnepelték, és erre az alkalomra fel is újították az
épületet.
A település – írások szerint – legrégebbi épületét,
az akkori "korcsmát" 250. évfordulója
alkalmából újították fel. Az épület jelenleg
Közösségi Házként működik, építészeti
szempontból is páratlan pincéje pedig a jelenleg
szünetelő Ámos Borháznak ad otthont, ahol a
működése alatt a huszonkét magyar borvidék
neves pincéinek nedűje – akár egy bortúra
keretében – volt megízlelhető.
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A község további nevezetessége a
2006-tól folyamatosan bővített
síközpont, ahol a síelőket csákányos
felvonók, valamint az ország
egyetlen négyüléses libegője szállítja
az Ámos-hegy tetejére.
Hét hóágyúzható pályájából négy
sípályája éjszakai kivilágítással is
ellátott. Kedvező hóviszonyok vagy
kellő hideg esetén a felvonók
reggeltől estig üzemelnek.
A ma már minden közművel rendelkező, az önállóságnak köszönhetően dinamikusan fejlődő,
bakonyi település tiszta, nyugodt környezete és jó megközelíthetősége miatt egyre közkedveltebb
kirándulóhellyé válik az év minden időszakában. E népszerűség fenntartását, növelését szolgálja a
2003-ban átadott Ámos-hegyi Pihenőerdő, mely 230 hektár területen tanösvénnyel, kilátóval,
tornapályával, erdei játszóterekkel várja a kirándulókat. Az idelátogatók kényelmét igényes
szálláslehetőségek is biztosítják.
Említést érdemel a Dunántúl egyik
leghosszabb, építésekor 199 m hosszú
vasúti alagútja, melyet az első
világháborúban
elsősorban
olasz
hadifoglyok
építettek,
és
már
filmforgatás helyszíne is volt.
Mára sajnos egy, az 1980-as években
elkövetett átépítési hiba miatt hossza kb.
100 m-re csökkent.
A hegyvidék, különösen ősszel, kedvelt vadászati terület, melyet a hazai vadászokon kívül számos
külföldi vendég is látogat. Kitűnő piknikezési lehetőséget kínál a Malom-völgy, melyet egy tiszta
vízű patak szel át, amely korábban malmot is hajtott. A természetjárást kedvelők a turistautakon
barangolva gazdag növényvilágot csodálhatnak meg, pl. a Bakony számos védett növényét,
salátaboglárkát, bogláros szellőrózsát, martilaput, illetve találkozhatnak őzekkel, szarvasokkal,
muflonokkal, vaddisznókkal, így bepillantva a Bakony erdeinek mindennapjaiba.
Eplény egy minden bizonnyal változatos múlttal rendelkező, ősi település Veszprém megyében, ezt
bizonyítja a községhatárban, a volt Kökényesi Betyár Csárda melletti ásatás eddigi eredménye,
amely során közel 150 avar kori (i.sz. 700-800 körüli) sírt és egyéb tárgyakat tártak fel a régészek.
Eplény címere, zászlója, pecsétje
Eplény minden bizonnyal ősi település Veszprém megyében változatos múlttal, amelyet azonban
1749-ig a sors különleges alakulása folytán a nevén kívül egyéb adat már nem bizonyít.
Eplény címere álló, csücskös talpú pajzs, melynek kék mezejét vörös bak (vörös pólyába csatlakozik
egy jobb-, illetve balharánt alulról) osztja ketté.
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A felső mezőben arannyal ékesített és vörössel
fegyverzett fekete turul enyhén jobbra
fordulva, ezüst pengéjű, aranyos markolatú
szablyát tartva karmaiban, lebeg.
A bak alatt aranyos nyelű, fekete fejű
bányászcsákány és alatta makkokat termő,
viruló zöld tölgyág keresztezi egymást.
A pajzs felső élén természetes színű, aranyos szegélyű és pántozatú, vörös bélésű, szembenéző
tornasisak helyezkedik el, nyakában arany szalagon arany medalion. Az ötágú (3 levél, 2 gyöngy)
nyitott, arany leveles koronát, rubinok, smaragdok, zafírok és gyöngyök díszítik.
A foszlányok: jobbról vörös és arany, balról kék és ezüst. Eplény címere beszélő címer
(tesseraloquens). A középütt lévő vörös bak a település nevére utal, amelynek jelentése "a
szántalpakat összefogó keresztgerenda", s ebből talán mindenféle fából készült áthidalás. Valószínű
tehát, a hajdan itt élő népesség a királynak vagy az egyháznak ácsmunkával, famegmunkálással,
elsősorban szánok készítésével szolgált, a szán iránti hajlandóság máig ható jele a település
szánpályája (a környező településeken is kerékgyártók, faszerszámkészítők, szénégetők laktak).
Ugyanakkor emlékeztet a bányatámfalakra, s arra, hogy itt több út találkozik, valamit a hídszerű
kapcsolatra, amely Olaszfaluhoz és Zirchez kötötte, köti. A vörös szín a mangánércet is felidézheti.
A népesség az itt húzódó végvári vonal miatt elvándorolt, kipusztulhatott, de a viruló zöld tölgyág
éppen azt hivatott jelképezni, hogy újra települt, s lakosainak életereje, élni akarása töretlen. A
bányászcsákány a közel félévszázadig itt folyó, sok családnak kenyeret adó mangánérc-bányászatra
utal.
A turul a nemzeti hagyományokhoz és a szűkebb pátriához való ragaszkodást fejezi ki, továbbá azt
a tényt is, hogy a település a honfoglalás millecentenáriumán döntött önálló jelképei megalkotásáról.
A szablya is kettős jelentésű, szimbolizálja a hősi múltat, ugyanakkor felidézi Clairvaux-i Szent
Bernátnak, a második keresztes hadjárat szellemi vezérének (akinek tiszteletére van szentelve a
település temploma is) emlékét, s általa az egykori helyi ciszterci birtoklást is.
A sisak a település hősi halottainak állít emléket, a korona pedig az önkormányzati autonómiát
fémjelzi.
Eplény község zászlója fehér színű (mérete: 90 x 150 cm), a hosszanti oldalakkal párhuzamosan
fent kék, alul vörös szalag (10 cm) fut. A címer a zászló (lobogó) közepén helyezkedik el, tengelye
párhuzamos a rúddal vagy őrfával, alatta "EPLÉNY" felirat (arannyal) olvasható. A lobogó a rúddal
ellentétes (heraldikai bal) oldalon arannyal rojtozott. A jelképet rideau vagy labarum (függöny)
formában (90 x 180 cm) használva kék-fehér-vörös színezetű (heraldikai nézetben). A címer ebben
az esetben 90 fokkal elfordul, tengelye a hosszanti oldalakkal lesz párhuzamos, a felső harmadban
helyezkedik el, alatta az alsó harmadban az arannyal írt "EPLÉNY" felirat olvasható. Ebben a
változatban az alsó él arannyal rojtozott.
Eplény pecsétje: kerek pecsét, középütt a címerrel, körirata pedig: "EPLÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT".
dr. Szegfű László
a történelemtudományok kandidátusa
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2.2. Általános településkép, településkarakter:
A település környéke a régészeti adatok szerint
régóta lakott hely, azonban dokumentálható
története csak a XVIII. századra nyúlik vissza.
Az 1763-1787 között elkészített első katonai
felmérés adatai szerint (forrás: mapire.eu/hu)
egyutcás település zömében a mai Veszprémi
utca nyomvonalának délnyugati oldalán
található épületekkel.
A térkép jelöl egy Lókútra átvezető útvonalat
is.
Az 1806-1869 közötti, a települést Eplény
pusztaként említő második katonai felmérés
(forrás: mapire.eu/hu) már lényeges fejlődést
mutat az előző állapothoz képest.
Egyrészt a beépítés határozottan kétoldalúvá
vált az út északkeleti oldalán is megjelenő
épületsorral, másrészt a beépítettség Zirc felé
hosszirányban is terjeszkedett.
Ezen a térképen már nevesítve megjelenik a
település életében ma is hangsúlyos Ámoshegy, de meghatározó még az egyutcás jelleg.
Az 1869-1887 közötti, a települést Puszta
Eplényként említő harmadik katonai felmérés a
második felméréshez hasonló állapotot mutat.
Egyrészt a beépítés határozottan kétoldalúvá vált
az út északkeleti oldalán is megjelenő
épületsorral, másrészt a beépítettség Zirc felé
kissé terjeszkedett. (forrás: mapire.eu/hu)
Ezen a térképen már nevesítve megjelenik a
település életében ma is hangsúlyos Ámos-hegy,
de meghatározó még az egyutcás jelleg.
Magyarország 1941. évi katonai felmérése (forrás:
mapire.eu/hu) a belterület és az épületállomány
szempontjából jelentős eltérést nem mutat a korábbi
ábrázolásokhoz képest.
A település és a régió szempontjából mégis
megjelenik egy rendkívül fontos elem ezen a térképi
állományon, történetesen a Veszprém-Győr vasúti
nyomvonal, azon belül Eplény vasútállomás, Eplény
őrház és Olaszfalu vasúti megálló, valamint az
eplényi, eredeti hosszúságú vasúti alagút.
Jóváhagyásra előterjesztett anyag 2017. december 06.
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A belterületi településszerkezet mai formája
néhány jelentős eltéréssel ugyan, de jól
láthatóan tükrözi a múlt örökségét is.
Legjelentősebb változás talán az egyutcás
jelleg megszűnése és a 82. számú főúttal
párhuzamosan egy második (lakó) utca
kialakulása. (forrás: google.hu/maps)
Az Eplény déli belterületi szakaszán a vasúttól
keletre található településrész jelentős
fejlődésnek indult.
A mangánbányászattal összefüggésben egy
ipari terület meghonosodott, majd a bányászat
felhagyásával látszólag céltalanná is vált.
A külterületi településszerkezetben a
legjelentősebb változást a Malom
völgyben és az Ámos-hegyen tapasztalhatjuk. (forrás: google.hu/maps)
A síaréna kialakításával természetbe
ágyazottan, de jelentős forgalmat
generálva,
egy
új
települési,
mondhatjuk
regionális
funkció
telepedett meg. A terület elsősorban a
téli sportok szezonjában él, de a nyári
"bringaaréna" is egyre kedveltebb cél.
A településre közúton érkező látogatók számára a településképet a szép természeti környezetbe
ágyazódó, de a jelentős forgalom miatt erősen zaklatott Veszprémi utca jeleníti meg.

A településkép szempontjából élesen elkülönül a Veszprémi utca viszonylag nagy lejtésű északi
szakasza a jellemzően lakó rendeltetéssel és kialakult, szűkös telekstruktúrájával, valamint a vasúti
átjáró közelében és attól délre elhelyezkedő szakasz lankásabb adottságaiból fakadóan
terjedelmesebb telekméreteivel és nagyobb alapterületű épületek számára kedvezőbb adottságaival.
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A településkarakter szempontjából a legtöbb helyen meghatározó, hogy a jelentős tereplejtések
miatt a beépítések, épület-elhelyezések a közlekedési nyomvonalak közelébe koncentrálódnak mind
a történeti, mind az újonnan kialakított településrészeken.

Az új, második nyomvonal a terepviszonyok és a vasúti közbeékelődése okán is határozottan
elkülönül a történelmi településmagtól.
Mindkét belterületi nyomvonal jellemzően észak-déli irányultságú, így az arra szerveződő építési
telkek a hagyományos Magyar településszerkezeti elveknek megfelelően kelet-nyugati
hossztengelyűek.
Vasúton jellemzően csak tranzit forgalomról
beszélhetünk, hiszen a vasútállomás
belterülettől távoli, idegen közigazgatási
területen történt elhelyezése a település
elérése szempontjából nem túl ideális, így
potenciális megközelítési lehetőséget nem
képvisel. Célszerű lenne a belterület
súlypontjában egykor működő megállóhely
életre keltése.
Az állomás elhelyezkedése miatt Eplény vasúti
kapcsolata az átutazókon kívül ténylegesen
elsősorban kirándulóforgalmat bonyolít.
A belterület és az állomás közötti gyalogos
közlekedés komoly biztonsági kockázatot
hordoz magában, igazán kiépített burkolt
nyomvonal nincs.
A településen lakók közül sokan járnak
munkahelyre Veszprémbe, Győrbe.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
3.1. Országos védelem:
Az erre szolgáló elektronikus egyeztetési felületen 2017. június 23-án, illetve annak az
adatszolgáltatási határidőn túl közvetlen megkereséssel a megismételt megkeresési eljárásában
sajnálatos módon az erre hivatott államigazgatási szervek semmiféle viszontválaszt nem adtak,
adatszolgáltatást nem nyújtottak. Nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület
vonatkozásában előzőek alapján nem áll rendelkezésre hivatalos adat.
Az elérhető (nem közhiteles) nyilvántartásokban Eplény közigazgatási területén belül elhelyezkedő
országos védelemmel érintett terület, illetve objektum nem található.
A nemzeti erőforrás miniszter egyes
ingatlanok műemlékké nyilvánításáról,
valamint műemléki jelentőségű területté
nyilvánításáról,
illetve
műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló, ma
is hatályos 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI
rendelete a 3. § (1) bekezdése szerint
műemlékké nyilvánítja az Eplény 010/7.
hrsz-ú ingatlant, valamint a 092/6, 0141,
0178 és 0179 helyrajzi számú ingatlanok
vasúti nyomvonal két oldalán húzódó 5050 méter széles sávját.
A védelem a Veszprém-Győr vasútvonal
településen áthaladó teljes szakaszán a
vasúti pályatestet, illetve a település északi
részén található vasúti alagutat és a
vágánytengelyre szimmetrikusan mért 100
m széles területsávot illeti.
A településképi arculati kézikönyv rajzi mellékletét képező térképlapok az előzőekben
meghatározott ingatlanokat illetve azok érintett tartományát a hivatkozott rendelet előírásainak
megfelelően országos műemléki védelemmel illetett területként jelölik.
3.2. Helyi védelem:
3.2.1. Helyi területi védelem:
Eplény
község
viszonylagos
eredetiségében megmaradt egyetlen
településrésze a vasúti átjárótól északra
a vasút és a 82. sz. főút (Veszprémi u.)
között
található
községközpont,
épületekkel keretezett közösségi tér.
A terület települési közösségi
rendeltetése, az azt szegélyező
épületállomány egyaránt a község
történeti és településszerkezeti magját
jeleníti meg.
Jóváhagyásra előterjesztett anyag 2017. december 06.
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A helyi védelemmel illetett terület lehatárolása a kézikönyv rajzi mellékletét képező térképlapokon
megtalálható, azt a 083, 084, 085 hrsz-ú külterületi és a 95, 96, 97, 98, 99, 100 hrsz-ú belterületi
ingatlanok alkotják.
A területi védelem középpontjában a települési térszervezés áll, ezért a lehatárolt területen belül
megőrzendő a jellemző növényzet, a kerítések és az épületek elhelyezkedése, kapcsolatrendszere,
alaprajzi befoglaló mérete, tömege. Az építészeti kialakításra, anyaghasználatra vonatkozóan a már
felújított épületek adnak jó mintát, egységesen alkalmazandó itt a natúr tégla illetve kő, vagy vakolt
lábazat, halványsárga vakolt homlokzat fehér nyíláskeretekkel és tagozatokkal, vörös, barna és
antikolt színű, hódfarkú beton vagy égetett agyagcserép héjazat. A területen szélkerék, napelem,
napkollektor telepítése nem javasolt.
A helyi védelemmel illetett területen belül illetve a terület határain javasolt a terméskőből falazott
tömör kerítések megtartása, szükség szerint ilyenek építése. Minimális tagolás (kerítés) javasolt.
3.2.2. Helyi egyedi védelem:
A település történetéhez, egyházi, közösségi életéhez kötődő köztéri alkotások, emlékművek,
keresztek:
A Veszprémi u. keleti
oldalán,
a
település
belterületének
északi
peremén 0213 hrsz-ú kis
külterületi
ingatlanon
található feszület 1889-ből
származik.
Az emlékművet Edlinger
Lőrincz állíttatta.

A Veszprémi u. keleti oldalán, a 19. és 21. sz.
épületek között található első és második
világháborús emlékmű, a feszület és a
harangláb együttese.
A baloldali feszület 1938-ból származik,
Novák Ferenc és neje, Bakonyvári Mária
állíttatta Isten dicsőségére és a szent év
emlékére.
A középső alkotás az első világháború eplényi
katonai, valamint a második világháború
eplényi katonai és polgári áldozatainak állít
emléket.
A jobboldali harangláb a közösségi élet
örömteli és kevésbé örömteli eseményeinek
hirdetője.
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Eplény sokak számára jellegzetes és
emlékezetes köztéri alkotása a Sziszifusz
szobor.
Az anyaghasználata miatt időjárás okozta
károsodásokat
szenvedett
szobor
felújítása folyamatban van, a település
szándéka szerint a Közösségi ház és a
buszváró közötti zöldterületen nyeri el
végleges helyét.
(fotó forrás: kozterkep.hu)
A település történetéhez, egyházi, közösségi életéhez kötődő épületek, építmények:
A 96 hrsz-ú ingatlanon álló kápolna és
közösségi ház együttesének eredeti
kezdeménye1749-ben épült.
Az épület a község egyházi életének
középpontja.
A település önállósodását követően az
egyházközségi önállósodás is várhatóan
sorra kerül.
Az
épület
a
községközpontban
megvalósítani vágyott építészeti hangulat
egyik jó mintája tömegformálásával,
anyaghasználatával, hangulatával.
A 97 hrsz-ú ingatlanon álló integrált közösségi
szolgáltató tér (kultúrház) együttese a
Veszprémi u. felőli térfalként zárja a hivatali
tömbbelsőt. Építészetileg elsősorban a
nyugodtabb, jó tájolású belső udvarra nyitott, a
nagy forgalmú Veszprémi u. felől a
terepviszonyok miatt is kevésbé érvényesül.
Az épület a községközpontban megvalósítani
vágyott építészeti hangulat jó mintája tömegformálásával, anyaghasználatával, hangulatával.
Figyelemre méltó belsőépítészeti megoldásokkal is büszkélkedhet az épület, léptéke, kialakítása a
falu településképébe a középület jellege és mérete ellenére szervesen illeszkedik.
A 95 hrsz-ú ingatlanon álló lakóház a vasút felőli
térfalként zárja a hivatali tömbbelsőt. Építészetileg
meglehetősen elhanyagolt, a tömb már felújított
épületeivel harmonizáló felújítása és önkormányzati
elővásárlási jog érvényesítése javasolt.
Az épület a községközpontban megvalósítani vágyott
építészeti hangulat jó mintája szerint alakítandó át.
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A 010/10 hrsz-ú ingatlanon áll az un. "16-os őrház". A déli,
viszonylag új településrész kialakulásáig a Veszprém felől
érkezőket ez az épület fogadta.
Jellegzetes kialakításával, vasúti típus kerítésével egy jól
tervezett felújítás után méltó déli zárása lesz a Veszprémi u.
felső szakaszának. Esetében nem a tömbbelső, hanem a
hagyományos vasúti hangulat megteremtése a követendő.
Az Ámos-hegyi kilátó az Ámos-hegyi pihenőerdő
legmagasabb hegycsúcsán, 525 m tengerszint feletti
magasságban épült.
Jó időben a Közép-Dunántúl egyik jellegzetes tájegysége, a
Bakony jelentős része, illetve számos nevezetesség, a síaréna
felső tartománya, a libegők, de még a Balaton keleti
medencéje is látható innen.
A kilátó viszonylag fiatal épülete jó feltárulása, és az innen
élvezhető páratlan körpanoráma okán is, Eplény egyik
emblematikus építészeti alkotása.
A helyi védelem indoka ennek a szépen megalkotott és a
természetbe jól illeszkedő, példaként is funkcionáló
építménynek az eredeti formában történő megőrzése.
Építészeti előírásként is alapvetően az eredeti tervek szerinti
kialakítás fenntartása, jó karbantartása, megőrzése a cél.
A település sajátos hangulatát erősítő, kiegészítő építmények, műtárgyak, növényzet:
Helyi egyedi védelmet élvez a 401 hrsz-ú
ingatlan területén található tekintélyes
cserfa.
A védelem célja a fa egészséges
élőhelyének hosszú távú biztosítása.
A fa 10 m-es környezetében nem
támogatható olyan építési, tereprendezési,
közműépítési, kertészeti, növényvédelmi,
stb. tevékenység, ami a fa egészséges
élőhelyét, a fa épségét veszélyeztetheti.
A fa környezetének vízháztartása
fenntartandó, a 10 m-es környezetben a
természetes felület burkolása, burkolt
felületről gyűlő csapadékvíz odavezetése
szintén kerülendő.
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Helyi egyedi védelmet élvez a Gyöngyvirág
utca 2. sz. előtt található köztéri karospumpás kút.
A védelem célja a manapság már ritkaságnak
számító
korabeli
köztéri
közkút
fennmaradásának biztosítása.
Nem cél a vízellátásban való szerepének
megtartása, de a település múltjához hozzá
tartózó jellegének bemutathatósága igen.
Eredeti állapotú
javasolt.

felújítása,

fenntartása

Helyi egyedi védelmet élvez a Veszprémi
u. 98-100. sz. előtt található köztéri
tekerős kút.
A védelem célja a manapság már
ritkaságnak számító korabeli köztéri
közkút fennmaradásának biztosítása.
Nem cél a vízellátásban való szerepének
megtartása, de a település múltjához
hozzá
tartózó
jellegének
bemutathatósága igen.
Eredeti állapotú felújítása, fenntartása
javasolt.
3.3. Védett helyi tájértékek:
A Boszorkány Forrás a Malom-völgy legfelső
tartományában, az Olaszfaluval közös
közigazgatási határ közvetlen közelében
található.
A Síaréna környezetében található számos
jellegzetes tájértéket alkotó elem egyike, mely
a Malom-völgy összefüggő táji, természeti
láncolatának része.
A forrást a VERGA Rt. 1999-ben felújította,
csapadékban bővelkedő időszakban jelenleg is
működő.
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A Prédikálószék (sziklaképződmények) a
Malom-völgy felső tartományban, a síaréna
felé vezető útról jól feltárulóan található.
Elsősorban téli, lombmentes időben mutatja
meg jól láthatóan magát.
A Síaréna környezetében található számos
jellegzetes tájértéket alkotó elem egyike, mely
a Malom-völgy összefüggő táji, természeti
láncolatának része.
A Malom-völgyi tóvidék, ezen belül a
Malom-völgy folyásirányához képest
meghatározható három felső tó.
Nevesítve: a Boszorkány-tó, a Gyékényestó és a Zöld-tó alkotja a védett tájértéket.
A tóvidék a Síaréna környezetében
található számos jellegzetes tájértéket
alkotó elem egyike, mely a Malom-völgy
összefüggő táji, természeti láncolatának
része.
A 0216/2 hrsz. alatti egykori kőfejtő a helyi
építési hagyományok megalapozását szolgálta.
Művi,
de
környezetbe
belesimuló
terepalakulatával,
településrészeket
összekapcsoló, időközben kialakított kellemes
mikrokörnyezetével
a
településkép
meghatározó és közkedvelt eleme lett.
Parkerdő jellegű kialakítása, gyalogos
közlekedő nyomvonalként való megtartása cél.
A 0216/4/f alatti egykori kőbánya részben
szintén a helyi és léptéke okán a tágabb
környezet
építési
hagyományainak
megalapozását is szolgálta.
Művi, de környezetbe már napjainkra
belesimuló terepalakulatával a település és
tájkép meghatározó eleme lett.
Kiránduló, esetleg geológiai bemutató
helyként, speciális sportok helyszíneként
való felfejlesztése jó megközelíthetősége
és belterülethez való közelsége okán is
kézenfekvő lehet.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK EPLÉNYBEN

A pontos térképi lehatárolást földrészletek beazonosítására alkalmas léptékben és részletezettséggel
a Településképi Arculati Kézikönyv záró dokumentumait képező térképi mellékletek (szelvények)
tartalmazzák.
A fenti és a következő oldali térképi ábrázolás csak egy, a település bel-és külterületének egészére
vonatkozó áttekintő helyszínrajz koncepcionális megjelenítése.
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A település domborzata, közlekedési nyomvonalakról, kilátópontokról megtapasztalható változatos
feltárulása, települési funkciói, intenzív látogatottsága okán a teljes közigazgatási terület
településképi szempontból meghatározó.

Természetesen a különböző területrészek más és más jellemző sajátosságok alapján vesznek részt
a településkép alakításában.
A különböző, településképi szerepük szerint meghatározó területek részletes ismertetése a
következőkben a területi jelöléssel beazonosítható módon kerül ismertetésre.
Az ennek megfelelő településképi lehatárolás a kézikönyv rajzi mellékletét képező térképlapokon
található meg pontosan.
Az egyes lehatárolt területek jellemző és őrizendő értékeit az alábbi részletes ismertetés taglalja és
szemlélteti:
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HVT: Belterületi, helyi területi védelemmel illetett történeti településmag (083, 084, 085 hrszú külterületi és a 95, 96, 97, 98, 99, 100 hrsz-ú belterületi ingatlanok, lehatárolását lásd
a rajzi mellékletekben)
Telepítés: a kialakult beépítés, épületméretek és elhelyezkedések megőrzése
javasolt új építés, bővítés, bontás nélkül.
Terepalakítás: a lehatárolt, épületekkel
keretezett tömbbelsőben a meglévő,
megmaradó kerítésekhez alkalmazkodó
tereprendezés lehetséges, de javasoltan az
épületek csatlakozó terepszintje, járdái,
tornácai megőrzését biztosító módon.
Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma, szín, tornácok, ajtók-ablakok, részletek: a
keretező beépítés magassága, tömegalakítása (ereszvonal, gerincvonal) és a felújított
épületek egyéb jellemzői vonatkozásában a jelenlegi állapot megőrzése javasolt.
TL1: Belterület, történeti jellegű lakóterületek (Veszprémi u. vasút feletti szakasza, Ámos-hegyi
vasútsor déli tartománya, lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
„Szigorúbban a település történeti hagyományaihoz illeszkedő építészeti kialakítás
fenntartásának, erősítésének javaslatával illetett terület.”
Telepítés: a kialakult oldalhatáron, (attól 1 m-re) illeszkedve a környező
beépítéshez, utcai tartományban főépülettel, mellékrendeltetéssel mögötte.
Mellékrendeltetés javasoltan csak főépület megléte esetén, vagy avval együtt a
főépület takarásában létesíthető. Utcától erősen emelkedő terep esetén (keleti
oldal) előkertben utcai támfalgarázs a komolyabb művi terepalakítás elkerülése
érdekében támogatható. A kötelező beépítési vonal javasoltan a kialakult
környezetnek megfelelő, ennek hiányában az építési hely utca felőli határvonala.

Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva célszerű megtartani, elsősorban növényzettel fedett
rézsűvel, esetleg természetes anyagú (pl. terméskő) és tagolt támfalakkal javasolt
a szintkülönbségeket áthidalni.
Magasság: a kialakult környezetbe illeszkedő, legfeljebb pince (alagsor) +
földszint + tetőtér szintelrendezéssel javasolt. Az út keleti és nyugati oldala az
útra merőleges tereplejtés okán alapvetően különböző szituációt eredményez.
Tetőhajlásszög: javasoltan hagyományos, a meghatározó tetőfelületeken
jellemzően 40-45 fok közötti.
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Tetőforma: javasoltan szimmetrikus nyeregtető, lehetőleg utcára merőleges
gerincvonallal, oromfalas vagy tűzfalas főtetővel
Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke színek javasoltak.
Tornácok: javasolt jellemzően a déli hosszoldalon falazott, esetleg fa oszlopokkal,
a tetőidom szempontjából „lopott tornác”jelleggel.

Ajtók, ablakok: utcai homlokzaton javasoltan aranymetszés arányú álló téglalap
befoglaló mérettel, lehetőleg osztott üvegezéssel, egyéb homlokzatokon
szabadabb megfogalmazásban
Homlokzatképzés, anyaghasználat: javasoltan vakolt illetve természetes anyagú
(terméskő, tégla, fa) falfelületek, borona (gerenda) fal, látszó természetes
ácsszerkezetek, lehetőleg égetett agyagcserép héjazat

Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, hagyományos mértékű
ereszkinyúlás és oromkinyúlás, javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és
vakolattagozatok. Utcai homlokzaton közmű szerelvény, mérőóra elhelyezése
nem javasolható.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy természetes látszó anyagú (terméskő, tégla) tömör
felületek lehetőleg fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: javasoltan a településen honos növényfajokkal.
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TL2:

Belterület, újabb kialakítású lakóterületek (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
„A település történeti hagyományaihoz illeszkedő építészeti kialakítás ösztönzésével, de
avval szinkronban lévő kortárs megoldásokat is megengedően.”
Telepítés: szabadon illetve oldalhatáron (attól 1 m-re álló) általános előírások
szerint, utcai tartományban főépülettel, mögötte mellékrendeltetéssel. Mellékrendeltetés településképi okokból csak főépület megléte esetén, vagy avval
együtt a főépület takarásában létesíthető. Utcától erősen emelkedő terep esetén
előkertben utcai támfalgarázs létesíthető a komolyabb művi terepalakítás
kerülése érdekében. A kötelező beépítési vonal az építési hely utca felőli
határvonala.

Terepalakítás: a természetes lejtős terepet javasoltan csak a minimálisan
szükséges mértékben megbolygatva, elsősorban növényzettel fedett rézsűvel,
esetleg természetes anyagú és tagolt támfalakkal kezelt szintkülönbségekkel.
Magasság: a kialakult környezetbe illeszkedő, legfeljebb pince (alagsor) +
földszint + tetőtér szintelrendezéssel. Az általánosságban észak-déli
irányultságú út keleti és nyugati oldala az útra merőleges tereplejtés okán
alapvetően különböző szituációt eredményez.
Tetőhajlásszög: jellemzően 30-45 fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy kombinált tetőidom lehetőleg utcára
merőleges jellemző gerincvonallal
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Szín: javasoltan hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke színeket
idéző
Tornácok: javasolt jellemzően a déli oldalon falazott, esetleg fa oszlopokkal.
Ajtók, ablakok: utcai homlokzaton javasoltan aranymetszés arányú álló téglalap
befoglaló mérettel, lehetőleg osztott üvegezéssel, egyéb homlokzatokon
szabadabb megfogalmazásban
Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa,
fehér vagy pasztellszínű nemes vakolat, meszelt vagy fehér, illetve
pasztellszínűre festett simított vakolat javasolt: Héjazatként natúr, vörös, barna,
antikolt, illetve szürke színű agyagcserép, betoncserép, bitumenes zsindely,
hagyományos korcolt vagy cserépmintázatú fémlemezfedés előnyben
részesítendő. Nem javasolt héjazati anyagnak a hullámpala és a táblás
fémlemezfedés. Szabvány szürke palafedés csak meglévő, ilyen fedés
kiegészítéseként, átalakítás, bővítés, hozzáépítés, felújítás esetén támogatott.
Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, ereszkinyúlás és oromkinyúlás,
javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és vakolattagozatok. Utcai
homlokzatra közmű szerelvény, mérőóra elhelyezése nem kívánatos.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy természetes látszó anyagú (terméskő, tégla)
tömör felületek fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: A településen honos növényfajokkal célszerű betelepíteni.
TV1: Belterület, történeti jellegű lakóterületekbe ágyazódó településközpont vegyes területek
(lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
„Szigorúbban a település történeti hagyományaihoz illeszkedő építészeti kialakítás
ösztönzésével” (jellemzően, mint TL1) az alábbi eltérésekkel:
Telepítés: illeszkedve a környező beépítéshez. Középület
funkció esetén figyelembe véve
a
jellemzően
nagyobb
alapterületi
igényt,
tagolt
tömegképzés
javasolt.
A
kötelező
beépítési
vonal
javasoltan a kialakult környezetnek megfelelő, vagy az
építési hely előkerti határa.
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, elsősorban növényzettel fedett rézsűvel, esetleg
természetes anyagú (pl. terméskő) és tagolt támfalakkal
Magasság: a kialakult környezetbe illeszkedő, legfeljebb pince (alagsor) +
földszint + tetőtér a HÉSZ-ben szabályozott paraméterekkel.
Tetőhajlásszög: hagyományos, a meghatározó tetőfelületeken jellemzően 30-45
fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy kombinált tetőidom lehetőleg utcára
merőleges jellemző gerincvonallal
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Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke
Tornácok: javasolt jellemzően az utcai vagy déli oldalon falazott, esetleg fa
oszlopokkal.
Ajtók, ablakok: utcai homlokzaton aranymetszés arányú álló téglalap befoglaló
mérettel, lehetőleg osztott üvegezéssel, egyéb homlokzatokon szabadabb
megfogalmazásban
Homlokzatképzés, anyaghasználat: vakolt illetve természetes anyagú (terméskő,
tégla, fa) falfelületek, borona (gerenda) fal, látszó természetes ácsszerkezetek,
lehetőleg égetett agyagcserép héjazat
Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, hagyományos arányú ereszkinyúlás
és oromkinyúlás, javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és vakolattagozatok.
Utcai homlokzatra közmű szerelvény, mérőóra nem helyezhető el.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy természetes látszó anyagú (terméskő, tégla) tömör
felületek lehetőleg fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: A településen honos növényfajokkal, burkolt felületek esetében
elsősorban természetes, vagy ahhoz hasonló anyaghasználattal.
TV2:

Belterület, újabb kialakítású lakóterületekbe ágyazódó településközpont vegyes terület
(lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben) a település történeti hagyományaihoz
illeszkedő építészeti kialakítás ösztönzésével, de avval szinkronban lévő kortárs
megoldásokat is megengedve
Telepítés: illeszkedve a környező beépítéshez, középület funkció esetén
figyelembe véve a jellemzően nagyobb alapterületi igényt, tagolt tömegképzés
javasolt. A kötelező beépítési vonal a kialakult környezetnek megfelelő, ennek
hiányában az építési hely utca felőli határvonala.
Magasság: a kialakult környezetbe illeszkedő, legfeljebb pince (alagsor) +
földszint + tetőtér a HÉSZ-ben szabályozott paraméterekkel.

Tetőhajlásszög: jellemzően 30-45 fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy kombinált tetőidom
Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke
Ajtók, ablakok: általánosságban szabadabb egységes megfogalmazásban
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Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa,
fehér vagy pasztellszínű nemes vakolat, meszelt vagy fehér, illetve
pasztellszínűre festett simított vakolat: Héjazatként natúr, vörös, barna, antikolt,
illetve szürke színű agyagcserép, betoncserép, bitumenes zsindely, hagyományos
korcolt vagy cserépmintázatú fémlemezfedés alkalmazható. Nem javasolt
héjazati anyagnak a hullámpala és a táblás fémlemezfedés. Szabvány szürke
palafedés csak meglévő fedés kiegészítéseként, bővítés, hozzáépítés, felújítás
esetén alkalmazható.
Részletek: kortárs megfogalmazás, javasoltan helyben szokásos sematizált
nyíláskeretek és vakolattagozatok. Utcai homlokzaton közmű szerelvény,
mérőóra nem javasolt.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy lehetőleg természetes látszó anyagú (terméskő,
tégla, igényes látszó beton) tömör felületek fa- vagy fémszerkezetű áttört
mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: A településen honos növényfajokkal.
TGI: Ipari jellegű gazdasági terület (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
A település jellemző hangulatához illeszkedő építészeti kialakítás
ösztönzésével, de egyben a terület rendeltetésének is megfelelő kialakítás
lehetőségének biztosításával beépíthető, belterülettől elkülönülő, zöld
környezetbe olvadó településrész

Telepítés: szabadon állóan és az előírt védőnövényzet takarásában tervezendő.
Terepalakítás: a természetes terepet csak a minimálisan szükséges mértékben
megbolygatva, elsősorban növényzettel fedett rézsűvel, esetleg tagolt támfalakkal
Tetőhajlásszög: jellemzően 20-40 fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy más egyszerű geometriájú tetőidom
Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke
Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa,
fehér vagy pasztellszínű nemes vakolat, meszelt vagy fehér, illetve pasztellszínűre
festett simított vakolat.
Kerítések, térfalak: tömör felületek fémszerkezetű áttört mezőkkel,
Kertek: telekhatárok mentén 15 m széles háromszintű takaró növénysávokkal
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TGK: Kereskedelmi-szolgáltató jellegű gazdasági terület (lehatárolását lásd a rajzi
mellékletekben)

A település történeti hagyományaihoz illeszkedő építészeti kialakítás ösztönzésével, de a
terület rendeltetésének megfelelő kialakítás lehetőségének biztosításával
Telepítés: szabadon állóan az általános előírások szerint, út felőli tartományban
fő rendeltetéssel, mellékrendeltetéssel mögötte. Mellékrendeltetés csak főépület
takarásában létesíthető.
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, elsősorban növényzettel fedett rézsűvel, esetleg
természetes anyagú (pl. terméskő) és tagolt támfalakkal
Magasság: jellemzően (pince) földszint + tetőtér
Tetőhajlásszög: jellemzően 20-45 fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy kombinált tetőidom
Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke
Tornácok: javasolt jellemzően a déli illetve vendégbejárati oldalon
Ajtók, ablakok: utcai homlokzaton aranymetszés arányú álló téglalap befoglaló
mérettel, lehetőleg osztott üvegezéssel, egyéb homlokzatokon szabadabban.
Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa,
fehér vagy pasztellszínű nemes vakolat, meszelt vagy fehér, illetve pasztellszínűre
festett simított vakolat.
Héjazatként natúr, vörös, barna, antikolt, illetve szürke színű agyagcserép,
betoncserép, bitumenes zsindely, hagyományos korcolt vagy cserépmintázatú
fémlemezfedés alkalmazható.
Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, ereszkinyúlás és oromkinyúlás,
javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és vakolattagozatok. Utcai
homlokzaton közmű szerelvény, mérőóra nem javasolt.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy természetes látszó anyagú (terméskő, tégla)
tömör felületek fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: más terület-felhasználáshoz csatlakozó telekhatárok mentén 10 m széles
háromszintű takaró növénysávokkal
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TKN:

Növénykert különleges terület (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)

A település történeti hagyományaihoz illeszkedő építészeti kialakítás ösztönzésével, de a
terület rendeltetésének megfelelő kialakítás lehetőségének biztosításával
Telepítés: szabadon állóan, zöldbe ágyazottan az általános előírások szerint
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, elsősorban növényzettel fedett rézsűvel, esetleg
természetes anyagú (pl. terméskő) és tagolt támfalakkal
Magasság: a HÉSZ-ben szabályozott paraméterekkel.
Tetőhajlásszög: jellemzően 30-45 fok közötti
Tetőforma: szimmetrikus nyeregtető, vagy kombinált tetőidom
Szín: hagyományosan fehér, törtfehér, halványsárga, szürke
Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa,
fehér vagy pasztellszínű nemes vakolat, meszelt vagy fehér, illetve pasztellszínűre
festett simított vakolat: Héjazatként natúr, vörös, barna, antikolt, illetve szürke
színű agyagcserép, betoncserép, bitumenes zsindely, hagyományos korcolt vagy
cserépmintázatú fémlemezfedés alkalmazható.
Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, ereszkinyúlás és oromkinyúlás,
javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és vakolattagozatok.
Kerítések, térfalak: vakolt, vagy természetes látszó anyagú (terméskő, tégla)
tömör felületek fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: A településen honos illetve speciális (forgalmazott) növényfajokkal.
TKT:

Temető különleges terület (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
A ravatalozó épülete
elkészült, építészeti
megfogalmazása, kialakítása szervesen
illeszkedik a helyi
adottságokhoz,
a
településképbe és a
rendeltetéséhez egyaránt. További épület nem tervezett.
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Részletek: hagyományos vakolt kéményfejek, ereszkinyúlás és oromkinyúlás,
javasoltan helyben szokásos nyíláskeretek és vakolattagozatok.
Kerítések, térfalak: minimális, funkcióval bíró tömör felületek (Hulladéktároló,
kapupillér) mellett jellemzően jól átlátható fa- vagy fémszerkezetű áttört mezők,
korlátszakaszok kívánatosak.

Kert: a funkcionálisan szükséges burkolt felületek mellett jellemzően zöldbe
ágyazott síremlékek támogathatóak a kialakult rendbe illeszkedő kialakítással,
magassággal, szimbolikával.
TKSH:

Települési szintű (helyi) sport és szabadidős tevékenységek területe (lehatárolását lásd
a rajzi mellékletekben)

A település természeti környezetébe ágyazódó sportterületen mind kevesebb, ezen
belül természetes anyaghasználatú épített elem javasolt.
Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem javasolt. Csak az indokolt
mértékű drótfonat, vadvédelmi kerítés illetve épületek udvara körül
természetes látszó anyagú (terméskő, tégla) tömör felületek javasolhatóak favagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal.
Kert: A terület használat a rendeltetésnek, valós állapotnak és a besorolásnak
feleljen meg. Sportpálya elsősorban füves kialakítással, lehetőleg mesterséges
burkolatok nélkül alakítandó ki.
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TKSR: Regionális szintű sport és szabadidős tevékenységek területe, Sí- és Bringaaréna,
Malom-völgy. (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)

A település természeti környezetébe ágyazódó terület mind kevesebb, ezen belül
lehetőleg természetes anyaghasználatú épített elemmel zavart módon való megtartására
kell törekedni. A sporttechnológia elemei lehetőleg színezésükkel, anyaghasználatukkal
illeszkedjenek minél nagyobb mértékben a természetes környezetbe. Újabb, erdőirtást
igénylő, látogatószám növelést okozó fejlesztés már nem javasolható.
Telepítés: szabadon állóan az általános előírások szerint
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel. A
sporttechnológia
műtárgyai
természetes
látszó
anyaghasználatú
alépítményekkel létesíthetőek. (pl. terméskő)
Magasság: legfeljebb földszint + emelet, de jellemzően csak földszint

Tetőhajlásszög: jellemzően 30-45 fok közötti
Tetőforma: főtető szimmetrikus nyeregtető, egyszerű összetett tetőidom
Szín: természetes, lehetőleg helyi anyagok használata javasolt a természeti
környezetbe illesztés okán természetes színükkel megjelenően.
Ajtók, ablakok: hagyományos jellegű (közösségi, vendéglátó épületeken)
aranymetszés arányú álló téglalap befoglaló mérettel, lehetőleg osztott
üvegezéssel, egyéb rendeltetésű épületeken szabadabban.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa
alkalmazása javasolt. Héjazatként natúr, vörös színű agyagcserép, természetes
pala, hagyományos korcolt fémlemezfedés alkalmazható. Nem javasolható
héjazati anyagnak a szabvány szürke és hullámpala valamint táblás
fémlemezfedés.
Részletek: hagyományos tagolt kéményfejek, ereszkinyúlás és oromkinyúlás,
javasoltan helyben szokásos épített nyíláskeretezés és tagozatok.
Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. Csak az indokolt
mértékű drótfonat, vadvédelmi kerítés illetve épületek udvara körül
természetes látszó anyagú (terméskő, tégla) tömör felületek javasolhatóak favagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal.

Kert: a terület használat a rendeltetésnek, valós állapotnak és a besorolásnak
feleljen meg.
Sportpálya elsősorban füves kialakítással, lehetőleg mesterséges burkolatok
nélkül alakítandó ki. A sporttechnológiai elemeket kialakításukkal,
színezésükkel a környezetbe minél inkább javasolt beilleszteni.
TKM:

Megújuló (nap) energiapark kialakítására is igénybe
mezőgazdasági/erdő (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)

vehető

külterületi

A település természeti környezetének mind kevesebb épített elemmel zavart módon
való megtartására kell törekedni. A természetbe illeszkedő építészeti kialakítás és
területhasználat ösztönzésével, de a terület rendeltetésének megfelelő kialakítás
lehetőségének biztosításával működtethető terület. A beépítésre szánt területekről,
magaslatokról nem megjelenő feltárulás okán megújuló energia termelésére
kihasználható terület.
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel
Magasság: a HÉSZ-ben szabályozott paraméterekkel.
Szín: természetes anyaghasználat
Homlokzatképzés, anyaghasználat: lábazati és homlokzatfelületen tégla, kő, fa.
Részletek: környezetbe minél inkább besimuló megoldások, anyaghasználat.
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Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. csak az indokolt
mértékű drótfonat, vadvédelmi kerítés támogatható
Kertek: a területen térszíni napenergia hasznosító rendszer telepítése a 82.
számú főútról és a temetőből nem látható módon kialakítható. A terület
használat a művelési ágnak és a besorolásnak feleljen meg.
TEB
:

Elsősorban közjóléti, egészségügyi rendeltetésű belterületi erdő (lehatárolását lásd a rajzi
mellékletekben)

A település természeti környezetének mind kevesebb épített elemmel zavart módon való
megtartására kell törekedni A természetbe ágyazódó településképi kialakítás és
területhasználat ösztönzésével, a környezet rendeltetésének megfelelően működtethető
terület. Szabad látogathatóságát biztosítani kell, minimálisan szükséges épített elemei
elsősorban a település lakóinak, látogatóinak kikapcsolódását, egészséges környezetét
szolgálják. (esőbeálló, szabadidős elemek, térbútorok)
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges
mértékben megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel javasolt
Szín: természetes anyaghasználat
Anyaghasználat: tégla, kő, fa, fém.
Részletek: természetes környezetbe illesztett megoldások
Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. Csak az indokolt
mértékű drótfonat, vadvédelmi kerítés javasolható
Kert: A terület használat a művelési ágnak, valós állapotnak és a besorolásnak
feleljen meg. Biztosítsa a belterületek külső zavaró hatásoktól való védelmét,
zöldbe ágyazását.
TZ1:

Passzív, épített beavatkozást igénylő rendeltetés nélküli belterületi zöldfelületek
(lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)
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A település beépítésre szánt területeinek zöldbe ágyazását, egészséges környezetét
szolgálják.
Nem beépíthetőek, a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges mértékben
megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel javasolt rendezni.
Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. Csak az indokolt mértékű
drótfonat, vadvédelmi kerítés illetve műtárgyak körül természetes látszó anyagú
(terméskő, tégla) tömör felületek javasoltak fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel,
korlátszakaszokkal
Kert: A terület használat a művelési ágnak, valós állapotnak és a besorolásnak feleljen
meg. Biztosítsa a belterületek külső zavaró hatásoktól való védelmét, zöldbe ágyazását.
TZ2:

Aktív, épített beavatkozást igénylő rendeltetéssel bíró, elsősorban településközponti
elhelyezkedésű belterületi zöldfelületek (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)

A település beépítésre szánt területeinek zöldbe ágyazását, egészséges környezetét és a
zöldfelületek aktív, rendeltetésszerű használatát szolgálják.
Telepítés: elsősorban játszóeszközök, térbútorok, sporteszközök
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges mértékben
megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel javasolt
Szín: természetes anyaghasználat
Anyaghasználat: természetes anyagok, tégla, kő, fa, fém. Héjazatként natúr, vörös színű
agyagcserép, hagyományos korcolt fémlemezfedés alkalmazható.
Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. Csak az indokolt mértékű
drótfonat, vadvédelmi kerítés illetve természetes látszó anyagú (terméskő, tégla) tömör
felületek javasolhatóak fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel, korlátszakaszokkal
Kertek: A terület használat a művelési ágnak, valós állapotnak és a besorolásnak feleljen
meg. Biztosítsa a belterületek külső zavaró hatásoktól való védelmét, aktív zöldfelület
használat feltételeit.
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TKÁ:

Megújuló (nap) energiapark kialakítására nem igénybe vehető általános külterületi
mezőgazdasági/erdő (lehatárolását lásd a rajzi mellékletekben)

A település természeti környezetének mind kevesebb épített elemmel zavart módon
való megtartására kell törekedni A természetbe illeszkedő építészeti kialakítás és
területhasználat ösztönzésével, a terület rendeltetésének megfelelően működtethető
terület. A beépítésre szánt területekről, magaslatokról megjelenő feltárulás okán
megújuló energia termelésére nem használható terület.
Terepalakítás: a természetes lejtős terepet csak a minimálisan szükséges mértékben
megbolygatva, kizárólag növényzettel fedett rézsűvel
Szín: természetes anyaghasználat
Anyaghasználat: tégla, kő, fa, fém. Héjazatként natúr, vörös színű agyagcserép,
hagyományos korcolt fémlemezfedés alkalmazható.
Részletek: a természeti környezetbe illesztés elvének követése javasolt.

Kerítések, térfalak: általános esetben kerítés nem létesíthető. Csak az indokolt mértékű
drótfonat, vadvédelmi kerítés illetve épületek udvara körül természetes látszó anyagú
(terméskő, tégla) tömör felületek javasolhatóak fa- vagy fémszerkezetű áttört mezőkkel,
korlátszakaszokkal
Kertek: A terület használat a művelési ágnak, valós állapotnak és a besorolásnak feleljen
meg.
TKO: országos közút területe:
A településen áthaladó 82. számú főközlekedési útvonal területe. A településen áthaladó nyomvonal
alapvetően három jól elkülönülő tulajdonságokkal bíró szakaszra osztható.
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Külterületi szakaszokon jellemzően megfelelő a keresztmetszet, azon belül a
biztonságos közlekedés feltételei biztosíthatóak. A környezetre gyakorolt hatás
lokalizálandó.
A belterület északi és
déli oldalán egyaránt jó
a külterületi kiépítettség
és a zöldbe ágyazottság.
A nyomvonal hosszú
távon is a maival
megegyezően tervezett,
a
kedvező
állapot
fenntartása ésszerű is.
A vasúti átjárótól
délre található belterületi szakasz is kényelmesen kialakított, keresztmetszete
megfelelő, szerviz út
található
mindkét
oldalon.
A belterületen a vasúti átjárótól északra
már problémásabb a helyzet. A szűkebb
keresztmetszet,
a
nyomvonalra
merőleges jelentős tereplejtés miatt a
települési
funkciók
(gyalogjárda,
településkép, vízelvezetés, közlekedés
biztonsága) már sérülnek, az elkerülő
nyomvonal kiépítése egyre sürgetőbb.
TKH: helyi közút területe
A belterületi utak kiépítettsége jellemzően megfelel az elvárható színvonalnak, bár nem miden
szakasz portalanított burkolatú. Keresztmetszetük, csapadék-elvezetésük jó.
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A település meghatározó domborzati viszonyainak, a települést átszelő vasútvonalnak megfelelő az
utak vonalvezetése, és kapcsolatrendszere.
TVA: vasút területe
A települést átszeli a Veszprém-Győr vasútvonal, melynek településen átvezető teljes szakasza
országos védelem alatt áll.
Indokolt
lenne
a
település
belterületi
súlypontjában
egy
vasúti
megálló
létesítése, hiszen a
helyiek számára a vasúti
közlekedés nem jelent
reális alternatívát a
közúttal szemben.
A vasútvonal településen
áthaladó teljes szakasza
jellemzően zöldbe ágyazott,
aminek megtartása javasolt.
Az új, vasút melletti
lakóterületek kiépülésével
együtt azok zajvédelmét
természetes megoldásokkal
fokozni szükséges.
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5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1. A település teljes közigazgatási területén érvényes alapelvek:
Eplény egyik vitathatatlan településképi értéke a páratlan szépségű természeti környezetbe
való illeszkedése, a természeti és művi értékek összhangja. Célszerű ennek a harmóniának
a hosszú távú fenntartása, fejlesztése. Az épített környezet alakítása során ez az első számú,
eddig íratlan szabály.

Vonatkozik ez természetesen a növényzet, természetes terepalakulatok, műtárgyak,
építmények területén végzett bármely mesterséges beavatkozásra, fenntartásra, gondozásra.
A település célja, hogy azokat az értékeket, amelyek a településre hívnak bárkit, mindenki
tiszteletben tartsa, óvja, gyarapítsa, legyen szó alkalmi látogatóról, szállóvendégről,
sportolóról, kirándulóról, helyben lakóról.
Általános, minden lehatárolt területre érvényes építészeti ajánlások:
Telepítés:
Az épület telepítésekor a környezet (jellemzően a
közvetlenül szomszédos ingatlanok, tágabb
értelemben az utcaszakasz, három-négy szomszédos
telek) kialakult irányultságait vegyük figyelembe.
(jellemző párhuzamosság, hosszoldal iránya) A
telepítés során legyünk tekintettel a szomszédos
ingatlanokon meglévő beépítés adottságaira.
Terepalakítás:
A tervezett épületeket igyekezzünk minél inkább a természetes terepszintre ültetni, kerüljük
a markáns bevágásokat és feltöltéseket egyaránt. A szintkülönbségek áthidalását lehetőleg
növényzettel fedett rézsűkkel oldjuk meg.
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Magasság:
Az épület magassági kialakításakor is a
környezet kialakult adottságait vegyük
figyelembe. (terepre illesztés, szintszám)
Településképi szempontok szerint illeszkedjünk a
kialakult, vagy kialakuló utcakép magassági
rendjébe a padlószint abszolút magasságának
megválasztásával, a szintek számával és jellegével.
Tetőhajlásszög:
A településen az épületek léptékének, nagyságrendjének megfelelően a magastetős kialakítás
jellemző. A különböző településrészeken különböző
mértékű, de behatárolt hajlásszög tartomány alakult
ki. Az építési helyszínnek megfelelő, környezetéhez
illeszkedő hajlásszöget válasszunk.
Tetőforma:
Figyeljük meg a környezet (utcaszakasz) kialakult tetőformáit. A
jellemző, meghatározó tetőidom irányultsága, (gerinciránya) és
összetettsége, kontyolt vagy oromfalas lezárása, a tervezett tornác
fedésének jellege, a tájolással összefüggő természetes árnyékolás
megoldásai mind-mind sok tapasztalaton alapuló értékes
megoldást sugallhatnak számunkra.
Nem kell meggondolatlanul utánozni, de jellegében óvakodjunk
a kirívó, öncélú megoldásoktól.
Fordítva is megközelíthetjük a kérdést, amennyiben határozott
elképzelésünk van épületünk megfogalmazásáról, annak
megfelelő környezetben elhelyezkedő építési telket válasszunk
beruházásunk helyszínéül.
Szín:
A külső, látszó felületek anyagának és színének megválasztásakor igyekezzünk a természeti
környezetbe illő természetes,
visszafogott megoldást keresni.
Kerüljük a harsány színeket.
Ugyanez vonatkozik a felületek struktúrájára is, kerüljük a csillogó, tükröződő, műanyag
hatású felületképzéseket, héjazatokat, burkolatokat.
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Tornácok:
Eplényben komoly hagyománya van a
tornácok létesítésének. Az építési
telkek kevés kivételtől eltekintve északdél irányú úthálózathoz kapcsolódnak,
így jellemzően az épületeknek kialakul
egy déli hosszhomlokzata. Ennek
természetes árnyékolásához illetve az
épület udvari hosszhomlokzata előtti
fedett közlekedéshez kiváló lehetőség a
tornác. Általában „lopott” jelleggel
épültek falazott vagy faszerkezetű
oszlopsorral.
Ajtók, ablakok:
A történeti településrészen a magyar
hagyományoknak megfelelően az
utcai és a déli hosszhomlokzaton
jellemzően álló, aranymetszés
arányú téglalap befoglaló méretű,
rajzolatában hatosztatú ablakok
alkalmazása terjedt el. Ennek a
kialakult helyi jellegzetességnek,
vagy ezt idéző kortárs építészeti
elemnek minden településrészen
van
létjogosultsága.
Elterjedt
árnyékoló a fa zsalugáter, spaletta.
Természetesen a történeti településrész kivételével az épületek nyílásarányinak
megformálása szabadabb, kortárs elvek szerint is történhet, de mindenképpen célszerű a
helyi arányrendszerek figyelembe vétele.
Homlokzatképzés, anyaghasználat:
Klasszikusnak tekinthető
a településen néhány jellemző megoldás, köztük
a
vakolattagozatokkal
díszített
pasztellszínű
vakolt homlokzat, látszó
faszerkezetek,
égetett
natúr cserép héjazat.
Természetesen az újabban kialakuló belterületi ingatlanokon ennél tágabb a választék,
jellegében azonban a konzervatívabb megoldások támogathatóak.
A természeti környezetben található külterületi helyszíneken azonban a természetes
anyagok (terméskő, tégla, égetett cserép fa, fém) alkalmazása részesítendő előnyben a
természetes harmónia, tájba simulás elősegítése, erősítése érdekében.
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Részletek:
Minden lehatárolt területen
rendkívül fontos, hogy az
épített és természetes környezet harmóniában legyen
egymással és önmagában is.
Az épületek, térburkolatok,
kerítések, növényzet, műtárgyak, tereprendezés és ezek
kiegészítői mind részt vesznek
az összkép kialakításában.
Fontos a gondozottság is.
Kerítések, térfalak:
A
kerítések,
térfalak,
növényfalak a településkép és az
egyes ingatlanok szempontjából
egyaránt meghatározó elemek.
Kívánatos, hogy megfogalmazásuk, részletképzéseik, anyaghasználatuk,
állapotuk,
gondozottságuk összhangban
legyen a szűkebb és tágabb
környezettel.
Kertek:
A településkép és a tájkép meghatározó eleme a változatos nézőpontokból eltérően
feltáruló települési zöldfelületi rendszer, melynek markáns részét a közterületi
zöldfelületeken kívül a magántulajdonú telkek kertjei (elő-, oldal-, hátsókertek) alkotják.

Minden kert-rész egy nagyobb rendszer (települési zöldfelületek) alkotóeleme is egyben,
tehát nem csak önmagában, hanem összefüggéseiben is értelmezendő.
Fontos a növények, építmények harmonikus rendszere, de tágabb nézőpontból szemlélve
legalább ilyen fontos a gondozottság színvonala.
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5.2. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó ajánlások:
Az egyes településképi szempontból meghatározó, lehatárolt területeken alapvetően a
lehatárolásról szóló fejezetben ismertetett építészeti sajátosságokhoz történő illeszkedés a
lényegi ajánlás. Vonatkozik ez a telepítés, terepalakítás, magasság, tetőhajlásszög, tetőforma,
szín, tornácok, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, anyaghasználat, részletek, kerítések,
térfalak, kertek kialakítására egyaránt.
5.3. Közterületek településképi útmutatója:

Az országos és helyi közutak, védett vasút területén, különösen a forgalmas, látogatott
településrészeken csak egységes koncepció szerinti anyaghasználatú és formavilágú
építmények, műtárgyak utcabútorok, helyezhetők el. Rendkívül fontos a közterületi
növényállomány harmóniája, gondozottsága is.
A kisebb forgalmú, kevésbé látogatott helyi közutak is fontos elemei a településképnek, a
helyi közérzetet jelentősen befolyásolják megjelenésükkel. Alapelv, hogy az
ingatlantulajdonosok az ingatlanuk előtti közterületi szakaszok rendben tartását,
gondozását helyben ellátják, így ezen közterületek az ott élő közösséget dicsérik
megjelenésükkel.
A rendezett, szépen karban tartott közterületek a csatlakozó ingatlanokat is szépen
keretezik, kölcsönösen emelik egymás településképi értékeit.

A közterületi zöldterületek környezetvédelmi, mentális, használati szerepükön túl a
településkép rendkívül fontos elemei, formálói is egyben.
A zöldterületeken a növényzet és az épített elemek harmóniájának megteremtése a
legfontosabb, ezt a megfelelő gondozottság csak fokozni tudja.
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6. JÓ PÉLDÁK
(ÉPÜLETEK, RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK)
A helyi védelemmel illetett területre vonatkozó példák:
Követendő példa a védett terület felújított
épületei közül a község legrégebbi múlttal
rendelkező „kápolna és korcsma” együttese.
Anyaghasználatban,
tömegformálásban,
arányrendszerében előremutató példát teremt a
még avult állapotban található épületek
rendbetétele során.
Színezése, vakolatstruktúrája jól illeszkedik
történeti jellegéhez, kialakítása közösségi
funkciójához, környezete a település közösségi,
társadalmi életéhez.
Hasonlóan mértékadó épület az Integrált Közösségi Szolgáltató ház, mely szintén nagy múlttal és
szépen felújított állapottal büszkélkedhet és ez is működő közösségi funkciónak ad helyet.

Ugyancsak keretezi a településközponti közösségi területet, de a Veszprémi utca felől is méltó
módon vesz részt a településkép alakításában.
Szép példája a helyi védelemmel illetett történeti
településrészen a magyar hagyományoknak megfelelően
kialakult jellemzően álló, aranymetszés arányú téglalap
befoglaló méretű, rajzolatában hatosztatú ablaknak, a
míves ablakrácsozatnak és a fehér, egyszerű
vakolatkeretezésnek a hivatali épület felújított ablaksora,
vakablakai.
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A hivatali tömbbelsőt a korát is hitelesen
sugalló, markáns zárást adó, helyi
anyaghasználatú rakott terméskő kerítésfal
szépen határolja.
Megőrzése, folyamatos állagmegóvása és
karbantartása a jellegét megtartó módon
javasolt.
A helyi védett terület határain, szükség
szerint, de mértéktartó mennyiségben azon
belül is kerítés építéséhez követendő minta,
jó példa.
A település történeti beépítésű belterületeire vonatkozó jó példák:
A képen látható épületrészlet jó példa a jól
megválasztott és igényes anyaghasználatra, a
speciális („kódisállásos”) tornáckialakításra a
nyílászáró arányokra, a térbeli és síkbeli
tagozatokra, tetőformára és irányultságra,
terepre illesztésre.
A jelentős hosszúságú épület tagolt
tömegformálása a település léptékébe
illeszkedő hatást eredményez.
A Veszprémi u. nyugati (alacsonyabb) oldalán
az utcai kerítés általánosságban nem képez
közterület felől megjelenő támfalat.
Ezen az oldalon jó választás a klasszikus áttört
kerítés kapuoszlopokkal, az oszlopok és a
kerítésmező, kapuk míves kialakításával.
Az átláthatóság a közterületről is tágítja a teret,
épülethézagokban
láthatóvá
teszi
a
hátsókerteket és a mögöttes (zöld) területeket.
Szintén kellemesen oldja a
közterület szürkeségét a
növényfalként befuttatott
áttört kerítésmező. Annak
ellenére,
hogy
nem
klasszikus tömör kerítés
alakul ki, a közlekedés
zavaró hatásait csillapítja.
A
Veszprémi
u.
keleti
(magasabb) oldalán az utcai
kerítés támfalat is képez a
közterület felől. Kellemesen
oldja ezt a hatást a felette épített
könnyed áttört kerítésmező.
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A település egyéb belterületeire vonatkozó jó példák:
Az újonnan kialakított lakóterületeken is
található már a kevés megépült épület ellenére
néhány jó példa.
A
képen
látható
épület
klasszikus
tömegarányaival, jó anyagválasztásával, a
hagyományos tornác korszerű megidézésével,
jó
nyílászáró
arányaival,
kortárs
részletmegoldásaival
egyaránt
méltán
büszkélkedhet.
A természeti környezetbe jól illeszkednek a
helyi anyagú terméskő lábazat felett áttört fa
vagy fém kerítésmezővel szerelt utcai
kerítések.
Lényeges szempont a közterület felől a
kerítések, lakótelkek gondozott zöldfelületbe
ágyazódása, ami a természetesség érzetét
jelentősen növeli. Az előkert növényzete így
optikailag összeér a közterületi zöld sávval.
A település külterületeire vonatkozó jó példák:
Külterületen csak a feltétlenül indokolt
méretű
burkolt
felületeket
javasolt
kialakítani, azokat is lehetőleg természetes,
helyi anyaghasználattal.
A műtárgyak (korlátok, térbútorok)
mennyisége
is
minimalizálandó,
anyaghasználata
szintén
lehetőleg
természetes, helyi jellegű legyen. A
természetes erdőállomány megóvandó.
Az épületek homlokzatképző anyagai
lehetőleg teljes körben természetes,
javasoltan helyi építőanyagok legyenek.
Szintén fontos az épületek környezetében,
teraszokon, járdákon, térbútorok esetében
is a természetes, lehetőleg helyi
anyaghasználat.
Az épületek tömegképzése egyszerű
legyen, a részletképzéseknél törekedjünk a
helyi hagyományok figyelembe vételére.
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7. JÓ PÉLDÁK
(SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK)
Közterületi közművek, közmű-műtárgyak:
Közművek (erős és gyengeáram, hírközlés, távközlés) felszín felett új építés esetén nem vezethető.
Meglévő felszín feletti közművek esetében is jelentősebb beavatkozások esetén törekedni kell a
felszín alatti kiépítés megvalósítására. Jó példa erre a Kiserdő utcai új lakóterület.

A feltétlenül szükséges felszín
feletti
közmű-elemek
és
műtárgyak
(közvilágítás,
transzformátor állomás, tűzcsap,
stb.) esetében a kevésbé
hivalkodó, semleges megjelenésre
célszerű törekedni. A rendezett
környezettel, növénytakarással
ezen
elemek
településképi
jelentősége csökkenthető.
Egyéb technológiai berendezések:
A település országos és helyi védett területein illetve helyi egyedi védelemmel érintett épületein,
építményein szélkerék, napelem, napkollektor, klíma kültéri egység, hőszivattyú kültéri egység,
egyéb látszó épületgépészeti berendezés elhelyezése nem kívánatos. Helyi védelemmel nem illetett
belterületen, épületen, szélkerék, klíma kültéri egység, hőszivattyú kültéri egység, egyéb látszó
épületgépészeti berendezés közterületről látható módon való telepítése kerülendő illetve
építészetileg tervezett takarással valósítható meg.
Helyi védelemmel nem
illetett belterületen, épületen, napelem, napkollektor
elhelyezhető, de csak építészetileg tervezett módon, a
tetőidommal, tetőablakokkal,
fogadószerkezettel
összhangban, csoportban,
lehetőleg melléképületen.
A terület jó minőségű ellátottságára tekintettel újabb egyedi hírközlési antenna (parabolaantenna,
stb.) lakóépületre vagy telekfelületre történő telepítése kerülendő.
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Reklámok, cégfeliratok:
Kizárólag a település közigazgatási,
belterületi
határain
köszöntő,
elköszönő elemek a település legfőbb
sajátosságaira való formai utalással
elhelyezhetőek,
fenntarthatóak
arányos
mérettel,
környezetbe
illeszkedő kialakítással, színezéssel,
formavilággal.
A formai megfogalmazás az utaláson
túl lehetőleg ne tartalmazzon a be- és
elköszönő
táblákon
direkt
reklámtartalmat, cégjelzést, egyéb
konkrét információt.
A helyi védelemmel illetett területen önálló reklámeszköz nem helyezhető el. A területen belül
található vállalkozások megnevezése javasoltan az épület jellegével harmonizáló, egységes,
legfeljebb A1 kiterjedésű cégérrel, homlokzati elemmel, felirattal jeleníthető meg.
A helyi védelemmel illetett területen belül
jó példa az Ámos borház égetett, mázas
kerámia
anyagú,
vakolatszínnel
harmonizáló, míves, de nem hivalkodó
egyedi feliratozása a bejárat feletti
vakolatmezőbe integrálva.
A
szükséges
tájékoztatást
szolid
megjelenésével méltó módon adja meg.
Egyéb belterületen óriásreklám, óriásplakát, A1
méretet meghaladó reklámhordozó eszköz
elhelyezése nem javasolt.
A közforgalmú rendeltetéssel üzemelő
vállalkozások a saját ingatlanukon belül
célszerűen legfeljebb A0 méretű, az ingatlan
illetve épület jellegével harmonizáló, telkenként
legfeljebb 3 db cégérrel, homlokzati elemmel,
felirattal jeleníthetőek meg.
Ezen túlmenően a rendeltetésre utaló
szabályos előjelző illetve jelző KRESZ tábla a
szükséges egyéb engedélyek birtokában
kihelyezhető.
Általánosságban a reklámhordozók esetében is a környezetbe illesztésre, a környezettel
harmonizáló anyaghasználatra és színezésre kell törekedni.
Ne feledjük: Eplény legerősebb vonzereje a csodálatos természeti környezettel fenntartott és
működtetett Harmónia. Ezt célszerű minden beavatkozás előtt szem előtt tartani hangsúlyozni.
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