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

Megjegyzés: .A vonatkozó kormányrendelet 
követelményeinek megfelelő munka 

 

1. Bevezető ✓ 

2. A település általános bemutatása ✓ 

3. Örökségünk ✓ 

4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása ✓ 

5. Építészeti útmutató, ábraanyag ✓ 

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

7. Jó példák – sajátos építményfajták ✓ 

8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom) Ø 

 
 
Közérthetőséggel, esztétikai megjelenéssel kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A kézikönyv célzott olvasói elsősorban a település lakói, az építeni szándékozók, a betelepülő lakosok, 
beruházók. Nyelvezete, megfogalmazásai így a laikus közönséghez mértek, közérthetőek, egyszerűek.  
A könyv kép-anyaga színvonalas, a bemutatott részletek a város sajátos arculatát jól illusztrálják. 
Különösen jók a légi felvételek, a három településrész szerkezetét látványosan jelenítik meg. 
A könyv terjedelme, formálása, tipográfiai szerkesztése szorosan a közreadott minták egyikén alapul, 
áttekinthető, megfelelően tördelt. 
 
Település bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A település történetéről számos könyv, tanulmány, ismeretterjesztő kiadvány jelent meg, így a 
bemutatáshoz bőséges a forrásanyag. A szerkesztők ügyesen kikerülték azt a csapdát, hogy a három 
faluból összeforrt város történetébe belebonyolódjanak, csak a település sajátos kultúrájának, 
szerkezetének, építészeti karaktere alakulásának megértéséhez szükséges mértékben tárgyalták a 
történelmi előzményeket. 
A három falu eltérő történetéből fakadó sajátos szerkezetét, a házak típusát és a beépítés alakulását a 
kézikönyv léptékéhez igazítva vázlatosan dolgozták fel, mely a karakter megértéséhez elegendő. 
A település arculatában meghatározó közterületek (közúttá vált főutcák, belső ligetek, fásított utca-
torkolatok) kellő hangsúllyal szerepelnek. 
Az Örökségünk c. fejezetben az országosan védett művi értékek tételesen szerepelnek, igaz csak 
három templom és egy szobor tartozik ide. Az országos védettségű természeti területekről csak 
általános és rövid említés történik, az egyedi helyi védelemnek is csak néhány példája szerepel. A 
tételes felsorolás majd a rendelet tárgya lesz - a hozzá tartozó értékleltárral -, így a példák említése 
megfelelő megoldás az értékes karakter szemléltetésére, megértetésére. 
 
Területlehatárolással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A területlehatárolás célja az eltérő településszerkezeti, építészeti karakterű területek lehatárolása - nem 
a rendezési terv szerinti területfelhasználások, építészeti övezetek gépies beépítése. Jánossomorja 
esetében ez néhány alapvető településkarakter-megfogalmazást jelentett. Ennek alapját a három falu 
történeti alakulása képezi - a történeti értékű településmagok, az azok köré bővülő további beépítések. 
Jó, hogy a szerkesztők nem bonyolódtak bele a lehatárolások aprólékos halmazába, csak a 
leglényegesebb karakter-különbségeket állapították meg.  



A belterületi térképi lehatárolás mellett javaslom a teljes közigazgatási területtel kiegészíteni az anyagot, 
melyen az országos védettségű természeti területek is le vannak határolva. 
 
Építészeti ajánlással kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A kézikönyv nem alkalmas részletes építészeti ajánlások megfogalmazására - a "jó" ház jogszabályi 
körülírása egyébként is lehetetlen - legfeljebb az egyes lehatárolt területeken belül a legfontosabb 
karakter-elemek (tömeg, lépték, térfal-képzés) hangsúlyozására. 
A könyvben szereplő ajánlások így a sajátos karakterű területek legfontosabb illeszkedési pontjait 
"fogják meg", a mintakönyvekben bemutatott mértéknek megfelelően. A konkrét megformálás már a 
rendeletben - és főleg a főépítészi konzultációban - kontrollálható. 
Fontos és dicsérendő, hogy a szerkesztők folyamatosan hangsúlyozzák - még a történeti területen is - 
a kortárs építészet létjogosultságát. (A kézikönyv azt a veszélyt hordozhatja magában, hogy a 
hagyományos építészet elemzésével és bemutatásával a már kialakult építészeti arculatot olyan módon 
óvja - ha értékes, ha nem - hogy a meglévő házakhoz hasonló épületeket "követel", kizárva a kortárs 
formanyelvet - pl. lapostetőt.) 
Az ajánlások a közterületi feltárulásokat, az utcaképet befolyásoló elemeket kiemelten kezelik, hiszen 
Jánossomorja esetében a város karakterének meghatározó eleme a főutca lehetséges rehabilitációja. 
 
Jó példák bemutatásával kapcsolatos szakmai vélemény: 
 
A bemutatott példák - új épületek - nagyrészt nem helyiek, de ezt a szerkesztők indokolták is azzal, 
hogy az újabb beépítések erősen középszerűek, példaként felmutatható nincs. A bemutatott anyag a 
kortárs építészet vidéki anyagából merít, elsősorban nem a konkrét részletmegoldások ismétlésének 
elvárásával, hanem a minőség demonstrálásával. 
Dicséretes, hogy a példák az épületek széles spektrumát tartalmazzák (lakóház, középület, köztéri 
építmény stb.). 
 
Egyéb szakmai vélemény: 
 
A kézikönyv a bemutatott mintakönyveknek megfelelő tartalommal és szerkesztéssel készült korrekt 
munka. Jó alapja lehet a településképi rendeletnek. 
 
 
Győrújbarát, 2017. december 1. 
 
 
Eszes Tibor 


