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A telepiilésiakköztgngnási tediletéte vonatkozóan elkésátett és kamatánknak véleményezéste az

ere szolgáló elektronikus feltileten rcndelkezésrc álló Teleptilésképi Aículati Kézikönyv GAI§
anyagat áttekintettiik, és azt a voaatkoző, a áepiilésfejlesztési koncepciőtől, az integrált

tetepiilésfejlesztési stratégiáról és a telepiiléstendezési eszközökrő| valamint egyes

telepiiléstendezési saiátos jogintézményekről szőLő 314/2012. Kormány tendelet B) 43/Á. § (6)

alapján

kiegészíés. átdolgozás után ióváhagyásta iavasoliuk

Az atculati kézikönyv tetvezetével kapcsolatos sza}mai vélemenyiink részletesebben a csatolt
véleményezési adatlapon ta|álható meg.

A véleményezésrc vonatkozó hatáskötiinket a $) a3lA. § (6) és a 17/2017. (06.aU.". trd,K
elnökségi ba(arczat együttesen ala;pcrzta fueg.

Veszptém, 2a17.72.27.

,.-n\+-hffi
SzaL/oltln

A Mag;rat Epítészek Veszptém
Megyei I<A§Aíáiáfrak elnöke

Kap!ák:
Alsóöts Község Onkotnányz ata egy eztető feltileten
Irattilt

8200 Veszprém, Ba|csy-Zsilinszty,. 16. A. ép. I/1. ' E-mail: ,-"t@rp"-uii.hu ' tel"{"o/Íax:88l443-442,201365-6347



 

TAK VÉLEMÉNYEZÉSI ADATLAP 
 
Településnév: Alsóörs 
Megye: Veszprém megye 
Település lélekszám: 1772 fő  
TAK oldalszám: 37 oldal                                                                 

Főépítész: Mártonffy Gábor 
Készítő: VÁROS-TEAMPANNON Kft. (Koszorú 
Lajos, Tábori Attila, Szaló Péter, Tornai Mátyás, Tóth Helga) 
Véleményező: Fabacsovics Zoltán 

 

  
 
 
 
  

      
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 12. mell. szerinti  Megjegyzés: 
tartalmi követelményeknek való megfelelés (X v. O ):   
      
1. Bevezető x Megfelelő tájékoztatást ad a célról.  

2. A település általános bemutatása x Megfelelő.  

3. Örökségünk x Megfelelő.  

4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása x Kiegészítését javasolom.  

5. Építészeti útmutató, ábraanyag x Kiegészítését javasolom.  

6. Jó példák - épületek, részletek, kerítések, stb. x Kiegészítését javasolom.  
7. Jó példák - sajátos építményfajták 0 Pótlása szükséges.  

8. Beépítési vázlatok 0 Nem kötelező.  
 
 
     
Közérthetőséggel kapcsolatos szakmai vélemény: 
 

Igényesen dokumentált, szép fotókkal dekoratív, mutatós anyag készült. Kézikönyv szerkezete révén 
könnyen áttekinthető, jól kezelhető, azonban zavaró, hogy több helyen hiányzik magyarázó-értelmező 
szöveg a képekhez. Megfontolásra javasolom képaláírások pótlását. 

Település bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 

A település bemutatása összefogott, lényegre törő. Figyelemre méltónak tartom, hogy a 
településtörténet felvázolása napjainkig tart, azonban a korabeli térképmásolatoknál célszerű lenne 
jelezni, mikor készültek a térképek, hogy ismertté váljon, a község bemutatott ábrázolása mely 
időponthoz rendelhető. 

Területlehatárolással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
Az anyagban (15. oldal), a teljes közigazgatási terület feldolgozásra került, a Balatonon kívül még 8 
eltérő karakterű településrészt jelöl a színezés, azonban a jelmagyarázat csak 7 területet értelmez, az 
ellentmondás feloldandó. A part menti sáv két színnel történő ábrázolása (sötét kék és világos kék) 
indokolást kíván. 

Egyes településkarakterek bemutatása (16-23 oldal) a terület térképi lehatárolásával és 2-3 jellemző 
fotóval történik, melyet néhány mondatos szöveges ismertetéssel javasolok kiegészíteni. 

 



Építészeti ajánlással kapcsolatos szakmai vélemény:      
 

Megfelelőnek tartom, hogy azokat a javaslatokat, melyek a település egészére értelmezendők, általános 
javaslatként szerepeltetik, azonban fontos hogy a javaslat és a kapcsolódó ábra, fotó között összhang 
legyen. Felülvizsgálandónak tartom a 25. oldalon lévő fotón ábrázolt épület szerepeltetését, mert nem 
áttört kerítést mutat be, holott ezen oldal 5. bekezdése az áttört kerítés kialakításának szükségességére 
utal. 

Megfelelőnek tartom azt is, hogy az egyes karakterekre vonatkozó egyedi ajánlások kifejtésére külön-
külön kerül sor, hiányzik azonban a Lakó és üdülőterületekre, a Településközpont területére, és a 
Vadtelep területére vonatkozó ajánlások kidolgozása, pótolni szükséges.   

Jó példák bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
Jó példaként bemutatott épületfotókat egy-két mondatos értelmezéssel célszerű lenne kiegészíteni. 
Megfontolásra javasolom a 35. oldal középső sorában lévő jobb oldali fotón található épületet a jó 
példák közül kivenni, mert utcai homlokzaton garázskapu megoldást nem lenne túl szerencsés 
követendő példaként szerepeltetni a kézikönyvben. 

Egyéb műszaki berendezések (parabola antenna, légkondicionáló, stb.) elhelyezésére is célszerű lenne 
kitérni a jó példák bemutatásánál, mert mindez a közeljövő egyik településképi kihívása lesz. 

 
Egyéb szakmai vélemény: 

 
Közterületen gyümölcsfa, ehető termésű cserje telepítését javasolja az anyag (26. oldal), melyet 
megfontolásra javasolok. A közlekedésből adódó környezetszennyezés révén a gyümölcsök minősége 
aggályos, valamint a fenntartási munkákhoz (permetezés) kapcsolódó egészségügyi-várakozási idő 
betartása sem biztosítható, továbbá jogilag sem tisztázott, hogy a közterületen termő gyümölcs kit illet 
meg, továbbá a hulló gyümölcs szennyezése sem kedvező. Közterületen tájhonos, kevésbé fenntartás és 
munkaigényes, reprezentatív növényzetet telepítésének előírását javasolom. 

Teljességre törekvő, ígéretes munka, mely az ismertetett hiányosságok pótlásával és a fentiekben 
kifejtett észrevételek figyelembe vételével minden bizonnyal hozzájárul a településkép megőrzéséhez, 
értékteremtő alakításához. 

 
 

 


