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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 

 

Veszprémgalsa község építészete, ahogyan minden más településé is, kialakulásától kezdve 

folyamatosan alakul. Ennek a folyamatnak köszönhetően jött létre a község mai képe, amely 

meghatározza a település arculatát is. A megfigyelhető változatos és egységes utcaképekkel 

együtt az őket alkotta épületeknek is összhangban kell lennie a harmonikus környezet 

megteremtéséhez. 

A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásán át a meglévő táji és természeti, 

valamint az épített értékek megismerésével a hagyományok és értékek megőrzésében nyújt 

segítséget. A község építészeti stílusát és karaktereit tárja fel, melynek ismeretével 

településképbe illeszkedő építmények hozhatók létre. 

Az egységes utcaképek megteremtéséhez településrészenként ajánlások útján lehet 

tájékozódni. A részletekre is kitérő ajánlások útmutatásként vehetők figyelembe, egyfajta 

irányt adnak a további tervezésekhez az értékes települési környezet gyarapításában. A 

kézikönyv jó példákon keresztül igyekszik megmutatni a későbbiekben is megtartásra javasolt 

különböző épített és táji megoldásokat. 

Veszprémgalsa településképi arculati kézikönyve a település folyamatosan változó 

egységességének összehangolásában elhivatott. Legfőbb célja a tájba illeszkedő, összhangban 

fejlődő település minőségi környezetének megteremtése és megőrzése a jövő generációja 

számára. 
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1. VESZPRÉMGALSA BEMUTATÁSA 

 

 

Veszprémgalsa község a Közép-Dunántúli 

régióban található kis település, 267 fős 

lakossággal és 871 hektár közigazgatási 

területtel rendelkezik. A Marcal-

medencében fekvő község határában a 

Tolna-patak halad, melybe a települést is 

átszelő Kígyós-patak fut. 

A teleülés 1969-ben Veszprémpinkóc és 

Zalagalsa egyesítéséből jött létre. Az egykori 

Zalagalsa 1950-ig Zala megyéhez tartozott, 

míg Pinkóc Veszprém megye része volt. A 

község napjainkban is látható T alaprajza a 

18. századig kialakult a Rákóczi utca és a 

község főutcájaként tartott Dózsa utca 

keresztezésével, mai nagyságát a település 

az 1850-es évekig elérte. Ezt követően már 

csak kis mértékben gyarapodott a község 

újabb épületekkel.  

A településen korábban földművelés és 

állattenyésztés biztosított a helyieknek 

megélhetést. A mezőgazdasági tevékenység 

ma is jellemző Veszprémgalsa külterületein. 

A legeltető gazdálkodás napjainkra 

visszaszorult, egykori jelenlétét bizonyítják 

a nagy kiterjedésű gyepes területek. 

A település határában szőlőtermesztés is 

folyt az 1700-as években, melyet napjainkra 

felváltott a mezőgazdálkodás. Erdőfoltjai 

elszórtan találhatóak a település területén, 

nagyobb kiterjedésben a déli közigazgatási 

határ mentén húzódik erdőterület. 

I. Katonai felmérés (1766-1785) 
 

 
II. Katonai felmérés (1852.) 
 

 
III. Katonai felmérés (1890 körül) 

Veszprémgalsa jelentős malomkultúrával rendelkezett a 16. századtól, vízimalma a falu keleti 

végében állt. Az egykori gazdaságból a Gruber-malom romjai láthatóak még ma is a község 

területén.  
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Veszprémgalsa egykor 

különálló két településrészét 

ma is a Kígyós-patak és 

gazadag növényvilágú ártere 

szeli ketté. A település felé 

haladva két templom 

kimagasló tornyára lehetünk 

figyelmesek. A Szent Péter és 

Pál templom és az Evangélikus 

templom mellett Pinkóc 

település-részen 

találkozhatunk egy gondozott 

zöld környezetbe helyezett kis 

római katolikus templommal. 

A község utcái egységes képet 

mutatnak, a fő utcaként 

szereplő Dózsa utca, és ezt 

keresztező Rákóczi és Petőfi 

utcák mentén egy-egy 

teleksornyi beépítés húzódik. 

Épületei fésűsen nyúlnak 

hosszan a telkek mélyébe az 

utcák két oldalán. 

Veszprémgalsa központja a 

Dózsa utca és a Rákóczi utca 

keresztezésénél  
 

alakult ki. A központ jelenleg igazgatási, művelődési, egészségügyi, kereskedelmi és 

szolgáltató funkciókat lát el. A településközponti területek és a lakóterületek is egyaránt 

rendezett környezetben találhatóak. A község jellegzetességeként is tekinthető az utcák  

két oldalán kialakított 

változatos növényállományú 

zöldsáv, amely örökzöld és 

lombhullató cserjékkel, fákkal, 

néhol gyümölcsfákkal az év 

minden szakában díszít.  

A község jelentős értékes 

zöldfelületekkel bír, amelyek 

ökológiai szempontokon túl 

különböző eseményeknek, 

rendezvényeknek adhatnak 

teret. 
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2. ÖRÖKSÉGÜNK 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Veszprémgalsa községének épített 
örökségei történelmének folyamán 
jelenlévő birtokosai és lakói után 
maradtak fenn. Építészeti értékei közé 
középületek mellett számos 
hagyományos jellegeket hordozó 
lakóépület is tartozik, melyek a község 
építészeti arculatának meghatározó 
elemei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Római katolikus templom 

Az építészeti értékű épület országos 

védelem alatt álló műemlék, környéke 

műemléki környezetként került 

lehatárolásra. A templomot 1778-ban 

építtette a falu közössége Péter és Pál 

tiszteletére. A késő barokk és 

eklektikus stílusjegyeket hordozó 

épület a település nyugati határán áll. 

Eredetileg torony nélkül épült, 

helyette harangláb állt az épület 

mellett. A templom renoválásakor, 

1877-ben egészült ki a mai képén is 

látható, főhajó tengelyében 

elhelyezett toronnyal. A templom 

rendezett környezetben áll, 

megjelenése méltóságot tükröz. 

Műemléki környezetében a Rákóczi 

utca lehatárolt szakaszával együtt több 

építészeti értékkel bíró épület is 

védelem alá sorolt.  
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Római katolikus templom 

Veszprémgalsa Pinkóc település-

részén a Petőfi utcán fedezhetjük fel a 

római katolikus templomot. A 

templom egyszerű küllemével és kis 

harangtornyával áll Pinkóc szívében. 

Az épület körül gondozott zöldfelületű 

közpark került kialakításra, mely 

játszótérrel is kiegészül. A templom 

előtt 1934-ben állíttattak homokkőből 

készült templomkeresztet, mely ma is 

a templommal közösen nyújt esztétikai 

értéket a település számára. 

  

 

Evangélikus templom 

A templom épülete a település 
szívében, a Dózsa utcán található. Az 
épület letisztult, egyszerű építészeti 
megjelenésével fordul az utca 
vonalára. Az épület mai 
megjelenésében kiemelkedik az 
utcaképből, visszafogott színezésével 
illeszkedik a környezetébe. Boltíves 
ablakok jelennek meg a templom 
utcafronti homlokzatán, míg a torony 
négy oldaláról ívelt zsaluzott ablakok 
láthatóak.  
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Lakóépület 

A Rákóczi utca 38. szám alatt található 

lakóépület jelenleg hiányos vakolattal 

rendelkezik. Az épület szerkezetében 

tükrözi a község hagyományos 

építészetének jellegzetességeit. Az 

oldalhatáron álló lakóépület oromzata 

az utcafrontra illesztett, homlokzatát 

két kisméretű ablak látható. Az eresz 

magasságában felfedezhető a 

homlokzatot díszítő tagoló párkány, 

mely több lakóépületen is megjelenik 

a településen. 

  

 

Lakóépület 

Az épület a Rákóczi utca 58. házszám 

alatt áll a Szent Péter és Pál templom 

közelében. A lakóépület utcafronti 

homlokzatával nem igazodik a 

telekhatárhoz és az utca vonalához 

sem. A klasszicista stílus jegyeit 

tükröző homlokzaton négy ablak 

látható szemöldök- és könyöklő-

párkánnyal, közöttük és az épület két 

szélén díszítő pilaszterek húzódnak. 

  

 

Lakóépület 

A felújított épület a Rákóczi utca 21. 

szám alatt található. Az utcaképbe 

illeszkedve oromzata az utca vonalára 

került, egy traktusával a fésűs beépítés 

rendszerét követi. Utcafronti 

homlokzatán két szegéllyel körbevett 

ablak látható, mely felett az épület 

teljes szélességében húzódó párkány 

képez díszítő tagozódást. Az oromzat 

tetején téglából készült csipkés szegély 

fut, mely a településen több épületen 

is megfigyelhető.  
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Lakóépület 

A Dózsa utca 17. szám alatt 

elhelyezkedő lakóépület szintén 

utcafrontra rendezett, egy 

traktussal rendelkezik. Oromzata 

tagoló párkánnyal és téglából 

kirakott csipkés szegéllyel díszített. 

Utcafronti homlokzatának színezése 

eltér a környezetében lévőktől, 

sötét alapon élénksárga keretek 

kerültek kialakításra. Az épület 

udvar felöli oldalán tornác látható. 

  

 

Lakóépület 

A lakóépület a Dózsa utca 53. 

számon az Evangélikus templom 

szomszédságában található. 

Utcafrontra forduló oromzata a 

település hagyományos épületeinek 

jellegzetességeit viseli. A fehér 

homlokzaton két keretes ablak 

látható, melyek alatt könyöklő-

párkány húzódik. Az ablakokon 

kétfelé nyitható zsalugáterek 

vannak. Az oromzaton az épület 

téglából kirakott alapzata és az 

ereszmagasságában cserépből 

kialakított díszítő párkány képez 

tagozatot. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK 

  

Veszprémgalsa területén épített és táji értékek mellett kiemelkedő szerepet kapnak a 

köztéri alkotások. Jellemző objektumai közé a temető-, templomkeresztek, valamint az út 

menti keresztek tartoznak, melyekből a településen összesen hat található. A római 

katolikus temetőben található temetőkereszt 1853-ban lett állítva, míg a római katolikus 

templom mellett álló kőkereszt 1861-ben. A két alkotás Veszprémgalsa legrégebb óta 

meglévő egyházi kőkeresztjei. Pinkóc településrészen épített római katolikus templom elé 

állítottak 1934-ben újabb templomkereszt. Az útszéli keresztek az 1900-as éves folyamán 

kerültek elhelyezésre Veszprémgalsa területén Isten dicsőítésének szentelve. 

   
Temetőkereszt (1853) Templomkereszt (1861) Templomkereszt (1934) 

   
   

Útszéli kereszt (1901) Útszéli kereszt (1907) Útszéli kereszt (1922) 
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SÍREMLÉKEK 

Polgár Sámuel (1847) Karátson-Pokomándy-Kempf család (1940) 

  
  

Karátson-Pokomándy-Kempf család (1890) 

 

Veszprémgalsa Római katolikus temetőjének 

kertjében három településszinten védelemre 

javasolt síremlék került kijelölésre. A 

temetőben lévő legrégebbi sírjel Polgár 

Sámuel sírhelye. A vörös mészkőből készült 

sírkő 1847 óta a község római katolikus 

temetőjében áll. 

 

Két síremlék a Karátson-Pokomándy-Kempf 

család sírkertjét alkotja. A sírkert bal sarkán áll 

az 1890. körül állított faragott homokkő sírjel, 

melyen feliratként a „KARÁTSON CSALÁD 

SÍRHELYE” szerepel. A sírkert szintén 

meghatározó eleme a négy részre tagolt 

fekete márványból készült sírjel, mely 1940. 

környékén került elhelyezésre a római 

katolikus temetőben. A síremléken lévő felirat 

a Karátson, a Pokomandy és a Kempf család 

elhunytjainak nevei láthatóak. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Kígyós-patak partján üde rét fűz- és 
nyárfacsoportok  

A Dózsa utcával párhuzamosan futó Kígyós-

patak és partja tájképileg kiemelkedő érték. 

Gondozott környezete közösségi és turisztikai 

célokra alkalmas.  

  

 

Fás kaszáló  

A település északi határán húzódó ősgyep 

értékes növényzetével gazdagítja környezetét. 

Faállományát jellemzően őshonos fűz és nyár 

fajok alkotják. A terület a Torna patak mentén 

kiemelkedő tájképi értékként tekinthető. 

  

 

Kígyós és Torna patakok összefolyása  

A Kígyós-patak torkolata Veszprémgalsa északi 

közigazgatási határának vonalában található. A 

két patak növényvilága abban különbözik, hogy 

a Torna-patak partján nem jelenik meg fás 

társulás, míg a Kígyós-patak partján fejlett 

faállomány látható. 

  

 

Kígyós-patakot kísérő fás növényzet 

A patak keleti partján haladó tájképileg jelentős 

növényállomány ökológiai és esztétikai 

szempontból meghatározó szerepet tölt be. 

 

  

 

Három idős lucfenyő kőkereszt mellett 

A Dózsa utca folytatásában Hosztót irányába 

haladva látható a három lucfenyő ölelésében 

álló kőkereszt. A tájérték egyedi látványt nyújt 

az úton haladók számára. 
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3. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
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BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÜLŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 

Veszprémgalsa község 
közigazgatási területe két 
településrészre bontható a 
beépítettség függvényében. A 
hagyományosan beépített  
és beépülő településrész a 
község már meglévő 
épületállományát és a jövőben 
kialakuló új beépítést foglalja 
magába. 
 
A község településképe a 
történelem folyamán vált 
egységessé. A szalagtelkeken 
kialakuló soros beépítés és a 
lakóházak utcavonalon történő 
elhelyezése a ma is látható 
utcaképet alkotta meg. 
 
A beépített és beépülő 
településrészen ma jellemzően 
oldalhatáron álló, utcafrontra 
rendezett lakóépületek állnak, 
melyek fésűs elrendezéssel 
szabályos településképet 
mutatnak. Az épületek utcára 
merőleges tetőgerinccel és 
utcafronti oromzattal jellemzően 
egységes utcaképet alkotnak.  

Az utcaképet változatossá teszik a beépítés során helyenként megjelenő sátortetős és 
nyeregtetős épületek.  
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KÜLTERÜLETI JELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

  

 

A beépített és beépülő 
településrészek mellett a 
külterületi jellegű településrészek 
alkotják Veszprémgalsa 
területét. 
 
Legfőbb tájképi értéke a 
településen keresztülhaladó 
Kígyós-patak és környezetét 
alkotó fás legelő és puhafa 
ligeterdő növénytársulások. A 
patak a település északi határán 
csatlakozik a Torna-patak 
folyásába. 
 
A déli területeken húzódó 
cserjésedő gyepeken korábban 
legeltető gazdaság folyt, melyet 
a helyenként felfedezhető 
gémeskutak látványa is 
alátámaszt. Ezen területek 
tájhasználata meghatározó 
szerepet tölt be a helyiek 
életében mind a mai napig.  
 
A község jellegzetes tájelemei 
közé tartozik a Malató-hegy, 
amely szabályos kerek 
formájával a település egyik 
sajátos domborzati eleme.  

A domb tájhasználata a történelem során a település egészével együtt alakult, korábban a 
szőlőtermesztés jellemezte a helyi gazdasági tevékenységet, napjainkban szántók húzódnak a 
külterület számottevő részén.  
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4. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

4.1. BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÜLŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 

A község településképi arculatát leginkább befolyásoló tényezők a beépített és beépülő 

településrész épített elemeivel formálhatók. A harmonikus és egyben egységes utcaképek 

eléréséhez fontos a meglévő épített értékeket a hagyományos beépítéssel együtt figyelembe 

venni.  

Veszprémgalsa területén az oldalhatáron álló beépítési módban elhelyezett lakóépületek 

korábban vályogból és kőből készültek. A zsúpfedeleket napjainkra felváltotta a cserép és pala 

anyagú tetőfedés. A lakóépületek egymáshoz illő színezéssel, ablakkeretekkel és lábazatokkal 

épültek meg.  

TELEPÍTÉS 

 

  
 

A település beépített és beépítésre szánt részein a lakóépületek telepítését a meglévő 

állapothoz igazodva, az utca vonalára merőlegesen, oldalhatáron kell elhelyezni. Az utcára 

nem merőleges, hátrahúzott lakóépület telepítése nem javasolt. Gazdasági épület a 

lakóépület mögött, annak vonalában helyezhető el. 
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MAGASSÁG  

TETŐHAJLÁSSZÖG 

 

 

Veszprémgalsa beépített területein a 

lakóházak közel azonos magassággal 

rendelkeznek. 

 

 

 

Új épület elhelyezése esetén illeszkedés 

szempontjából figyelembe kell venni a 

szomszédos és környező épületek 

magasságát, igazodni ennek megfelelően 

szükséges. 

 

A hagyományos épületmagasságtól 

kiemelkedően eltérni nem javasolt. 

 

 

 

A település hagyományosan beépített 

részein az épületek magastetősek 

lehetnek, a tető hajlásszögének kialakítása 

hasonló szögben javasolt.  

 
 

 

Az utcaképbe történő illeszkedéshez az új 

lakóépületek tetőhajlásszögét a 

környezetében lévő épületekéhez 

hasonlóan kell kialakítani.  

 
 

A beépített és beépülő településrészeken 

lakóépület elhelyezésekor túlzóan magas 

vagy alacsony hajlásszögű tetőszerkezet 

kialakítása nem javasolt. 
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TETŐFORMA 

 

   

  
 

Veszprémgalsa beépített és beépülő településrészein a jellemző tetőforma a nyeregtető. A 

tetőgerinc jellemzően az utcára merőlegesen húzódik. Új épület kialakítását a hagyományos 

tetőformához alkalmazkodva, az utcaképbe való illeszkedésnek megfelelően nyeregtetős 

kialakítással javasolt megépíteni. 

 

Az összetett kontyos tetőszerkezetű épületek hagyományos utcaképbe történő beillesztése 

elkerülendő. 
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SZÍNEZÉS 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

  
Veszrémgalsa község beépített területein az épületek homlokzatain a pasztell színek 

különböző árnyalatai figyelhetők meg. A homlokzatok különböző halvány színvilággal 

alkotnak harmóikus utcaképet. Új épületek színezését a meglévő lakóépületek pasztell 

színeihez illeszkedve kell megvalósítani. Nem elfogadható a kirívó, élénk színek használata a 

hagyományos utcaképbe történő illesztéskor. 

Az épületek burkolatát, vakolatának színét a meglévő épületekkel összhangban kell 

elkészíteni. A túlszínezett, túldíszített homlokzatok zavaróan hatnak a lágy, pasztellszínekkel 

dolgozó egységes utcaképben. Jellemzően vakolt felületek jelennek meg a lakóépületek 

esetében, azonban több helyen természetes burkolóanyagok is megjelennek. Épületek és 

kerítések lábazatának burkolataként feltűnhet terméskő és szabályos sorokba rendezett 

tégla. 

A lakóházat utcai homlokzatán sokszor megjelenő, ereszmagasságban húzódó párkány a 

község építészetének jellegzetességévé vált, melynek továbbörökítése a harmonikus utcakép 

fenntartásához elengedhetetlen. Az utcára oromzattal forduló épületek esetében fontos, 

hogy a két hosszanti kialakítású ablak ne kerüljön összevonásra. 
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KERÍTÉSEK 

 

A homlokzatokon 

felfedezhetőek különböző 

díszítő motívumok, díszítő 

elemek, amelyek egyedivé és 

látványosabbá teszik az adott 

épületet. A település 

épületeinek megjelenésében 

fontos az összhang, az ott élők 

egyediségét, stílusát azonban 

tükröznie kell. 

 

Tetőfedés anyaghasználatában 

ajánlott a kerámia cserép 

alkalmazása. A cserépfedés 

anyagában és színvilágában is 

meghatározza a lakóépületek 

arculatát, más tetőfedő 

anyagok használata megbontja 

az összképet. 

  

     

A község beépített és beépülő településrészein az utcai kerítések kialakításakor a legfeljebb 

2,0 méter magasság és legalább 50%-os áttörés alkalmazása javasolt. Falszerű, áttörés nélküli 

kerítések a történelem során hátrahagyott hagyományos formában kialakíthatóak. 

  
Teljesen áttört, drótfonatos kerítés Áttört kerítések nádszövettel való elzárása 
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Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazattal és 2/3-ad 

áttört résszel 

Áttörés nélküli hagyományos falszerű kerítés 

 

Veszprémgalsán az utcai kerítések nagy része vasból készült, kapuzatai változatos mégis 

egységes képet mutatnak. Sok esetben áttörés nélküli kapuk láthatóak, azonban az egyedi 

díszítőelemekkel kiegészített vaslemezek esztétikailag részét képezik az utcaképnek. 

 

  
  

  
A Rákóczi és a Dózsa utcában is megfigyelhető épülethez csatlakozó falszerű kerítés, melynek 

kapuzatát két oszlopszerűen megemelt kerítéstag határolja. A kerítés ebben az esetben 

ugyan tömör felületet képez, mégis a község jellegzetes motívumainak egyikeként jelenik 

meg az utcaképben. 
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UTCÁK, TEREK 

KERTEK 

  

 

Veszprémgalsa utcáin sétálva 

megfigyelhető a hagyományos 

oldalhatáron álló beépítési 

mód, valamint a telkeken 

elhelyezett hosszú házak, 

ahogyan az utcafrontról az 

udvarokba nyúlnak. A 

lakóházak előtt közterületen 

gondozott fás-cserjés 

beültetések teszik 

látványukban gazdagabbá és 

élhetőbbé az utcákat. A nyílt 

csapadékgyűjtő árkok gyepes 

felülete is a zöldfelületek részét 

képezik. Az utcák hangulata a 

mai kép megtartásával és 

gyarapításával őrizhető meg. 

A kertek a település beépített és beépülő részeinek szerves részét képezik. Az épített 

elemeket kiegészítik mind funkcionálisan, mind esztétikailag, de a legfontosabb, hogy 

életteret adnak. Az épületekhez tartozó kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, 

átmenetet képez a beépített és a külterületi jellegű területek között. 
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Veszprémgalsa területén a kialakult 

oldalhatáros beépítési mód egy-egy telken 

oldal- és hátsókert meglétét eredményezi. 

Újabb lakóépületek esetében jellemző az 

előkert megléte is, amelyben cserjék és 

virágágyások elhelyezhetőek. Az előkerteket 

célszerű úgy kialakítani, hogy a homlokzat 

egészét ne takarják el. Az elő- és oldalkertek 

védelmi célja mellett díszítő értékük kap 

jelentős szerepet. 

A lakóépületek esetében az oldalkert biztosít 

életteret a lakóknak, különböző díszítő 

növények itt is helyet kell kapjanak, mivel 

látványuk az utcakép jelentős részét képezi az 

áttört kerítéseken túl. Árnyékolás céljából az 

épület déli kitettségű falainak közelébe, takarás 

szempontjából a gazdasági épületek és 

hulladéktárolók mellé javasolt fákat telepíteni. 
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A település telkein létrejött hátsókertek az utcák két oldalán kialakult egy teleksornak 

köszönhetően közvetlenül érintkeznek a tájjal. Az utcáról kevésbé belátható hátsókertek 

személyes teret képeznek a lakók számára, emellett haszonkertként funkcionálhatnak, és 

háztáji gazdálkodásnak adhatnak teret. 
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4.2. KÜLTERÜLETI JELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZ 

Veszprémgalsa külterületi jellegű településrészeinek értékét a hagyományos, meglévő 

tájgazdálkodással és a tájképi értékek védelmével javasolt megőrizni. A területek elsősorban 

beépítetlen jellegének megtartását kell elősegíteni. A településen történő új lakóépületek 

elhelyezésére megfelelő nagyságú kijelölt területek biztosítják a beépített és beépülő 

településrész bővülését. 

 

A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló 

építmény illetve felszíni kábelekkel kialakított elektromos hálózati vagy hírközlési elem, 

építmény elhelyezése nem ajánlott. 

 

A község külterületén számos esztétikai értékkel rendelkező tájelem fedezhető fel. Többek 

között a Malató-hegy, melyen ma egy szabályos négyzet alakú fenyő beültetés magaslik az 

egykori szőlőgazdálkodás helyett. 

 



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, 2017.  

27 
 

Fotó: Karl Paulini (2002) 

 

A település központjába futó utak 

mentén felbukkanó temetők 

területei és az útszéli keresztek 

megjelenésük mellett eszmei 

értékükkel gyarapítják a tájat. 

A külterületi jellegű településrészek 

felhasználása napjainkra jellemzően 

mezőgazdasági tevékenység 

végzésére éleződött ki. A jól 

kirajzolódó táblákat védő zöldsávval 

javasolt elválasztani, mely határoló 

funkciója mellett helyet ad a 

természetes vegetációknak. 

Szántók mellett gyepterületek 

húzódnak a külterületen, 

jelenlétükkel elősegítve a legeltető 

állattartást. Ezeken a területeken 

állattartással kapcsolatos épületek 

elhelyezése lehetséges. 
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5. JÓ PÉLDÁK – Épületek, épített részletek 
 

ÉPÍTETT RÉSZLET – AJTÓ, ABLAK 

 

Az épületek homlokzatának látványát és karakterét nagyban befolyásolja a belső terek 

megvilágítását is biztosító nyílászárók. A hagyományos ablakok jól megfigyelhetőek a 

település beépített településrészén, melyek különböző színűre festett fakeretekkel lettek 

beillesztve a homlokzatokba. Legtöbb esetben az utcafronti homlokzaton két hosszanti 

kialakítású ablak helyezkedik el, néhol zsalugáterrel kiegészülve. A jellegzetes hármas 

tagolású nyílászárók számos lakóépületen felfedezhetők mind a mai napig, mely követendő 

példaként szolgál a település hagyományainak megőrzésében. 
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ÉPÍTETT RÉSZLET – HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

KÖZTEREK, KÖZPARKOK 

  

  

A község több lakóépületén 
észrevehetőek különböző 
motívumok, minták az utcafronti 
homlokzaton. Szimmetrikus, 
geometriai formákból álló vagy 
ismétlődő díszítő minta figyelhető 
meg, amelyek az épületeket 
esztétikai értékét növelik. A 
megjelenő különböző minták 
egyedi látványt kölcsönöznek a 
lakóépületeknek, így színesítve a 
település utcaképeit.  

A település sík domborzatának köszönhetően széles utcák és nagy kiterjedésű zöldfelületek 

alakultak ki. A község Pinkóc településrészén található gyepfelülettel borított játszótér 

példaként tekinthető gondozott megjelenésével és a gyerekek számára biztonságos 

környezet megteremtésével. 
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Méltó elhelyezést kapott a Dózsa utca és a Petőfi utca keresztezésénél állított Világháborús 

emlékmű, mely az I. és II. világháború áldozatainak nevét foglalja két oszlopba. Az emlékmű 

útszéli kereszttel együtt kapott helyet egy gondosan kialakított, változatos növényfajokból 

állított növénykompozíció ölelésében. 
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ZÖLDFELÜLETEK 

 

Veszprémgalsa belterületének északi részén, a Dózsa utca és a Petőfi utca találkozásánál a 

Kígyós patak partján húzódó park látható. A korábban vízállásos területen ma 

mesterségesen kialakított tó áll. Természetközeli megjelenését fából készült híd és kültéri 

bútorok egészítik ki. A magántulajdonban lévő terület intenzíven karbantartott, melynek 

köszönhetően különböző eseményeknek, rendezvényeknek ad helyet. 
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6. JÓ PÉLDÁK – Reklámhordozók, vezetékek 

   
 
Veszprémgalsán a településközpontban és közelében alakultak ki kisebb kereskedelmi- 

szolgáltató és vengélátó egységek. Az épületeken kisebb tábla vagy felirat jelzi visszafogottan 

a vegyes funkció meglétét. A település területén utcaképet zavaró reklámhelyet biztosító 

önálló építmény nem helyezhető el. 

 

  

 

Egy-egy üzletnek, vendéglátó egységnek a megfelelő 

működéshez figyelemfelkeltőnek kell lennie a településkép 

harmóniájának veszélyeztetésenélkül. Ilyen megoldást 

adnak az épület falára vagy kerítésre rögzített cégérek. A 

cégéreknek anyagukban, megjelenésükben illeszkedniük 

kell a kerítés vagy épület homlokzatának kialakításához, 

anyagához. 

 

A külterületi jellegű településrészeken az értékes tájképek 

megőrzése végett reklámhozdozó elhelyezése nem 

indokolt, és nem javasolt. 
 

A község beépített és beépülő településrészén a felszíni kábelekkel kialakított elektromos 

hálózati vagy hírközlési elemeket lehetőség szerint módosítani javasolt fölkábelekkel történő 

kiépítéssel. 

A külterületi jellegű településrész tájvédelmi jelentőségű területein felszíni kábelekkel 

kialakított elektromos hálózati vagy hírközlési elem és építményének elhelyezése kerülendő.  
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