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A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. 
melléklet szerinti tartalmi 
követelményeknek való megfelelés: (✓ 
vagy Ø) 

Megjegyzés: . 

 

1. Bevezető x 

2. A település általános bemutatása x 

3. Örökségünk x 

4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása x 

5. Építészeti útmutató, ábraanyag x 

6. Jó példák – épületek, részletek, kerítések stb. x 

7. Jó példák – sajátos építményfajták x 

8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)  

 
 
 
 
Közérthetőséggel, esztétikai megjelenéssel kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A kézikönyv bevezetője jól megválasztott idézetekkel idézettel indít. Az ezt követő polgármesteri 
köszöntő ezeket mintegy kiegészítve fogalmazza meg azt a logikus és érthető indoklást, amely az 
arculati kézikönyv közösségi szerepéről, a településkép alakításának hangsúlyos elemeiről szól, és 
egyúttal motiválja a könyv olvasóit, felhasználóit annak alkalmazására.  
 
A dokumentum a jogszabályban előírt tartalmi elemeit jól strukturáltan alkalmazza, alkalmazhatóságát 
elősegíti a gondos tipográfia . Egy kissé részletesebb tartalomjegyzék (a hosszabb fejezeteket 
felbontva) bizonyára megkönnyítené a használatot és a keresést. 
  
 
Település bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A Bakonygyirót községet bemutató szöveg megfelelő mértékben és arányban tartalmazza a település 
történetének, és morfológiai  alakulásának társadalmi, gazdasági összetevőit, és ehhez kapcsolva 
ismerteti a településszerkezet fejlődést. Ezeket jól értelmezhető formában alkalmazott térképi 
illusztrációk segítenek megérteni az e téren többnyire laikusnak tekinthető fölhasználók számára. 
Érzékletesen és szakszerűen írja le a táj és a településkapcsolatát, annak a természeti adottságok 
általi meghatározottságát.  
 
Az épített környezet leírása szintén kiegyensúlyozott. Szépen illusztrálva mutatja be az épített 
örökséget, mind a védett, mind az ezen a körön kívül eső értékeket. A falu beépítésének morfológiai 
leírása alapos, az épületállomány építészeti sajátosságait is kellő részletességgel és érthetően elemzi. 
(Jó lenne viszont, hogy a három említett műemlék között a védett pinceépületről is szerepelne 
fénykép)  
 
Megjegyzem, az egyedi tájértékeket bemutató térkép elemeit és a hozzá tartozó listát célszerű lenne 
számozással összekapcsolni, de legalább a képeket aláírással ellátni.  
 
 
 
 



Területlehatárolással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
Bevezetőként megjegyzem, hogy a fejezetben foglaltak könnyebb áttekintését és megértését 
segítené, ha az áttekintő térkép (egy rövid szöveges összefoglalással kiegészítve) az elejére kerülne.  
 
 
Ami a tartalmat illeti: az egyéni sajátosságokkal nem, vagy alig rendelkező, belsőleg differenciáltnak 
sem nevezhető településeket elemezve egyszerre könnyű és nehéz az arculatilag elkülöníteni az 
egyes településrészeket. Így van ez Bakonygyirót esetében is, amely – a településszerkezet 
összetettségét és a beépítés, valamit az épületállományt tekintve – morfológiai értelemben nem túl 
változatos.  
 
A részletes kategóriák megállapítása és leírása indokolt és szakszerű. Érvényes ez a megállapítás a 
beépítésre szánt terület két itt meghatározott – „történelmi” jellege folytán értekésebbnek tekintett és 
az ezen kívüli lakóterületekre is.  
Kissé elnagyoltan jellemzi az településtörténetileg és látványban is valóban kiemelkedő pincefalut. 
Kitér ugyan az építészeti jellegzetességekre, de nem tesz említést az ugyancsak meghatározó 
beépítési sajátosságokról, valamint a vizuális környezet meghatározó egyéb épített elemekről és a 
növényzet szerepéről. 
 
A kategóriák megnevezéseit azonban átgondolandónak tartom. Kérdéses ugyanis, hogy egy arculatról 
szóló kézikönyvben nem félrevezető-e a falu bármely területi egységét is „településképileg nem 
meghatározónak” nevezni. Ez esetleg arra a téves következtetésre vezet, hogy az ajánlásokat itt nem 
kell olyan komolyan venni. 
 
 
Építészeti ajánlással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
Az építészi ajánlások a település arculatát, illetve a településrészek karakterét meghatározó beépítési 
módok, és építészeti részletek számos elemére kitérnek, jól elrendezett csoportosításban. Ezeknek a 
követelmények a megfogalmazását kellően didaktikusan teszi. 
Hasonló részletezettséggel és körültekintéssel foglalkozik az egyéb építmények, valamit a 
zöldterületek kialakítására vonatkozó igények ismertetésével is. 
 
Szeretném azonban fölhívni a figyelmet egy belső ellentmondásra: a 49. oldal egyik ábrája a tömör 
kaput kerülendő megoldásként definiálja. A korábbi leírásba ugyanakkor – legalábbis a történelmi 
falumagban – megőrzendő hagyományként említi. M magam részéről legföljebb az átalakuló 
falurészben venném fontolóra ennek alkalmazását. 
 
Javaslom, hogy az épületek felújításával kapcsolatban a települést bemutató fejezetben 
megfogalmazott – nagyon fontos – ajánlások kerüljenek át ide 
 
Dicséretes, hogy a tervezet a – összhangban a táji és természeti értékek korábbi hangsúlyozásával – 
a tájhasználatra vonatkozóan is fogalmaz meg javaslatokat. 
 
 
Jó példák bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A település lakóépület épületállományának változatosságát és jellegét tekintve nem túl gazdag 
választék alapján érthető, hogy nem lehetett könnyű jó példákat keresni, még a kevés új épület 
vonatkozásában sem. Ezt a hiányt többé-kevésbé pótolják más településekről kölcsönzött fényképek.. 
A szőlőhegyi beépítéssel kapcsolatban viszont – szerencsére – elég sok pozitív példa áll 
rendelkezésre és ezekből megfelelő válogatást tartalmaz a tervezet. 
 
Megjegyzem, hogy a lakóterületeket illetően jó lenne elkülönítetten kezelni a különböző területi 
kategóriákra vonatkozó ajánlásokat, elkerülendő a várható félreértéseket, vagy félremagyarázásokat. 
Nem lenne szerencsés például, ha az 57. oldal alsó sorában lévő fotókon ábrázolt építészeti 
megoldások a történelmileg kialakult településrészen jelennének meg. Föltételezem továbbá, hogy a 
63, oldalon látható két megrongálódott kémény és a romos pajta szöveges magyarázat nélkül egy 
laikus számára nehezen értelmezhető követendő mintaként. 



A 64. oldal tetején lévő, egy parkrészletet ábrázoló fényképről sem könnyű eldönteni, mely 
vonatkozásban szolgál példaként. Feltehetően nem az általában tájidegennek tekintett örökzöld 
takarónövényzet okán. 
 
 
Egyéb szakmai vélemény: 
 
Bakonygyirót arculati kézikönyvének tervezete a fentiek alapján tartalmi és formai szempontból 
összességében gondos munka eredménye, a fenti megállapítások figyelembe vételével (és gondos 
szövegszerkesztési lektorálás után) elfogadásra javasolható. 
 
 


