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Tisztelt Polgámestet Ut!

A teleptilésiik közlgazgaási tetiiletéte vonatkozóan elkészített és kema/nknak vóleményezéste az

ene szolgáló elektronikus feltileten tendelkezésrc álló Telepiilésképi Áfculati Kézikönyv (IAK)
anyagát áttekintettii\ és azt a vonatkozó, a telepüésfejlesztési koncepcióró| az integtalt
teleptilésfejlesztési stratégiáról é§ a teleptiléstendezési eszközökől va]amint esres
telepii{éstendezési saiátos jogintézmenyekől szőLő 3t4/2012. Kornány rendelet E) 43/A. § (6)

fupián

az aiánlások figyelembe vételével ióváhaslásta iavasoliuk

Az arculaú kézikönyv tervezetével kapcsolatos szakmai véleményiink teszletesebben a csatolt
véleményezési adatlapon találhato meg.

A véleményezésre vonatkozó hatáskötiioket " E) 43/A. § (6) és l17/2017. (06.02) sz. MEK
elnókségi hatÁtozat együttesen alapcrztl meg.

VeszpÉnr, 2077 .1,0.37.

Kapiák:
Balatonszepezd Község Öntornany z^ta egyeztető feliileten
Itattát
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TAK VÉLEMÉNYEZÉSI ADATLAP 

 

Településnév: Balatonszepezd 
Megye: Veszprém megye 
Település lélekszám: 453  fő (KSH. 2016.) 
TAK oldalszám: 47 

Főépítész:  Miklós Balázs 
Készítő: R. Takács Eszter, Kalász Nóra, Leel-
Őssy Zsolt 
Véleményező: Fabacsovics Zoltán 

  
 
      

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 12. mell. szerinti  Megjegyzés: 
tartalmi követelményeknek való megfelelés (X v. 0 ):   
      
1. Bevezető x Megfelelő tájékoztatást ad a célról. 
2. A település általános bemutatása x Megfelelő. 
3. Örökségünk x Természeti, táji értékekre nem itt tér ki. 
4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása x Koncentráltabb lehatárolás javasolt. 
5. Építészeti útmutató, ábraanyag x Valamennyi településkarakterre kidolgozandó. 
6. Jó példák - épületek, részletek, kerítések, stb. x Kompakt dokumentálása hangsúlyosabb lenne. 
7. Jó példák - sajátos építményfajták x Megfelelő. 
8. Beépítési vázlatok 0 Hiányzik (nem kötelező) 
     
Közérthetőséggel kapcsolatos szakmai vélemény: 

 
Nyelvezete megfelelő, mert mindenki számára érthető az anyag. Fogalomhasználat saját hatáskörben 
felülvizsgálandó, pld. 42. oldalon városkép helyett utcakép, vagy falukép fogalom használata javasolt. 
Formai, de értelmezésre is kiható „sajtóhiba” a 4.-11. és a 42.-43. oldalon, hogy az adott fejezetre való 
utalás (az egyes oldalak jobb felső sarkában feltüntetve) tévesen szerepel, javítandó. 
 
Település bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 

 

A település bemutatása összefogott, lényegre törő, megfelelőnek tartom. Örökségünk fejezetnél a 
természeti, táji értékekre nem térnek ki. Eltérő karakterű településrészeket bemutató fejezetnél (12.-30. 
oldal) megtalálható (a 14. oldalon), javasolom átemelését. 
 

Területlehatárolással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A területlehatárolásokat koncentráltabban javasolom (lásd. Magyarszéphely TAK), mert az anyag most 
10 településkaraktert azonosít be. A dokumentum inkább településszerkezeti tervre emlékeztető 
lehatárolást tartalmaz (12. oldalon), mely nem megfelelő. Így például vasút, mint településkarakter nem 
értelmezhető. Megfontolandónak tartom egyes településkarakteri lehatárolások összevonását, az 
áttekinthetőség és kezelhetőség érdekében. 
 

Építészeti ajánlással kapcsolatos szakmai vélemény:      
 

Hiányos, mert valamennyi településkarakterre megfogalmazandó ajánlás: telepítés, terepalakítás, 
magasság, tetőhajlásszög, tetőforma, szín, tornácok, ajtók, ablakok, homlokzatképzés, anyaghasználat, 
stb. vonatkozásában (lásd. Magyarszéphely TAK). Ezért is fontos, hogy ne a jelenlegi 10 
településkarakterrel dolgozzon az anyag, a teljesség igénye melletti egyszerűsítés segítséget jelenthet 
ebben is.   



Jó példák bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
Nívós építészeti minőséget közvetít, javasolt kompakt dokumentálása, ugyanis tartalomjegyzék szerint is 
három helyen kerül megtárgyalásra az anyagban: Jó példák 36. oldaltól, majd 40. oldaltól Részletek, pozitív 
megoldások 40. oldaltól, valamint Mai példák 42. oldaltól. Célszerűbb lenne ezeket koncentráltan, 
egységesen szerepeltetni az anyagban, mert a jelenlegi elaprózottság helyett a kompakt dokumentálás, 
egységben történő kezelés hangsúlyosabb lenne. 

  
Egyéb szakmai vélemény: 

 
Építészeti ajánlásnál lényeges, hogy minden településkarakterre kidolgozásra kerüljön szakmai javaslat. 
Igényesen dokumentált anyag, melyet, javasolom saját hatáskörben áttekinteni az előforduló elírások 
kijavítása miatt. Pld. a 2. oldalon lévő Tartalomjegyzék szerint a Faluközpont-hagyományos halászfalu a 
12. oldaltól, valójában a dokumentum a 15. oldalától található, illetve a már ismertetett hibák, elírások. 
 

 
 


