


Halimba
Településképi arculaTi kézikönyv



Polgármesteri
köszöntő
kedves Olvasó!

az elmúlt évszázadok során a község  
sorsát és arculatát nem csak a  
természeti erők és gazdasági folyamatok 
alakították, hanem az itt élő emberek, akik  
akaratukkal, vágyaikkal, s mindenek előtt 
tetteikkel egy emberibb élet feltételeit  
teremtették meg itt a Bakony lábánál.
Hiszem és vallom, hogy csak azt a tájat, 
csak azt a falut érezzük magunkénak, csak 
azt szerethetjük igazán, amelyet isme-
rünk.

ehhez kívánunk segítséget adni a könyv 
kiadásával, hogy megismerhesse minden 
halimbai lakos, vagy Halimbán letelepedni 
szándékozó, településünk természeti ér-
tékeit, és épített környezetünk szépségeit.
Ha ez alapján újítja , vagy építi fel házát, 
kerítését, méltán lehet büszke rá, hogy 
része lehet a nagy egésznek, a halimbai 
faluközösségnek.

  
Tóbel János 

polgármester
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2 | Bevezetés 1
BevezetÉs
a kézikönyv segítség kíván lenni: 
a település bemutatásával, az érté-
kek megismertetésével és az útmutató  
résszel tárja fel az épített környezet  
szépségeit. Bevezeti az olvasót az  
építészeti értékek tárházába, hogy olyan 
házat tudjon építeni, ami valódi  
büszkeséggel töltheti el, és a település  
képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi  
tovább. 

az ajánlások nem tekinthetők kötelező  
jellegűnek, a céljuk nem a tervezési  
szabadság megkurtítása, uniformizálása, 
hanem éppen a valós értékek meg- 
ismertetése, a sokféle izgalmas lehető-
ség feltárása. az unalomig másolt, gics-
cses, sokszor import klónok helyett a te-
lepülés karakteréhez illeszkedő választási  
lehetőségek bemutatása, a nem diktált, 
hanem valódi szabadság megismertetése. 

a kézikönyv nem egy merev, lezárt 
egész, hanem nyílt, folyamatos hozzá-
szólást és változtatást lehetővé tevő  
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a  
település története sem befejezett,  
hanem folyamatosan továbbíródik. 
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ezért, ha újabb szép ház születik, az  
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a 
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen 
rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a  
település egyaránt.

egy ház elválaszthatatlan kapcsolat-
ban van környezetével, szomszédaival,  
településével. valódi gyümölcse pedig 
csak annak a kapcsolatnak van, ahol a  
felek egymást megismerik, szeretik és  
békében élnek egymással. igaz ez az  
emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen 
épített környezetünkig.
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HAlimBA
BemutAtásA
Halimba veszprém megyében, a  
Déli-Bakony nyugati pereméhez  
kapcsolódó terjedelmes hegyláb- 
felszínen meghúzodó kis falu, ahol a Déli-
Bakony nyugatra levetődő sasbércei lép-
csős és árkos szerkezetű hegységi aljzatot  
formálnak.

a hivatalos tájbeosztás szerint a  
Dunántúli-középhegység nagytáj 
Bakonyvidék középtájának Devecseri-
Bakonyalja elnevezésű kistájban fekszik, 
egy nyugatra kibillenő félmedencében.  
ez a félmedence tágabban értelmezve 
a Déli-Bakony két legmagasabb pont-
ja, a kab-hegy és az agár-tető közötti  
horpadásnak tekinthető. nagyjából 250 
méterrel a tengerszint felett, a szint- 
vonalat követve húzódik a kossuth utca, 
de a medence jellegéből eredően a falu 
egyes utcái nyugatról keletre emelked-
nek, igy a legalacsonyabban és a leg- 
magasabban található házak között 
akár tíz méter is lehet a szintkülönbség,  
azonban ezzel együtt sem nevezhető 
hegyi falunak a település. 
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Halimba két teljesen eltérő karakterű tájegység találkozásánál helyezkedik el. Déli, 
délkeleti irányból a Déli-Bakony védelmét élvezi. a település teljesen ráhúzódott a 
hegylábra, zavartalanul hagyva maga előtt elterülni a kisalföld délkeleti nyúlványait. 
Így az évezredek során kialakult medence peremén foglal helyet. a táj alakulásában,  
fejlődésében meghatározó szerepet kapott a bányaművelés, melynek felhagyott gödrei 
helyenként spontán rehabilitálódtak, beerdősültek, egy részük rekultiválásra vár.
a falu közvetlen környékén a történelmi időkből több régészeti lelőhely ismert, 
feltételezhetően római korban, avarkorban és a honfoglalás idején is éltek itt. 
a település mai lakott környezete a Xviii. században alakult ki. ekkor az egy utcás falu a
Macska-hegyről, a malomvölgyből lefutó vízfolyás völgyébe települt. a patak medrek, 
mezsgyék határain haladó földutak, a „természet adta” nyomvonalakon kötötték össze 
a környező kisebb falvakat. 
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öröksÉgünk
ebben a fejezetben igyekeztünk egy  
csokorba gyűteni mind azokat a halim-
bai értékeket, legyen az épített vagy táji  
örökség, mely  a falu településképét  
különösképpen meghatározzák.
 
a falu temploma, melyet az  
egykori középkori templom helyén  
állíttatott a katolikus egyház, a  
szet-vendel kápolna, ahol a templom  
építése során miséztek. 

a faluszerte elszórtan megtalálható  
egykori ásott gyűrűskutak.

a volt csorba kastély impozáns  
homlokzata, a szalai Miklós emlék-
ház kedves épülete, gyönyörű gyógy- 
növénykertjével és a gyógynövényes  
tanösvénnyel. a jobb sorsra hivatott  
magtár épülete és az egykori paplak.

Helyiek egyik legkedvesebb helye a  
Malom-völgy természeti területe.  
a védett láprét gyönyörű őszi kikericses és 
őszi vérfűs mezejével, a Boltoskő-szikla.

az évtizedekig tartó bányaművelés  
következtében kialakult süllyedék tavak és 
a bauxit bányák emlékei.

3
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nAgYBoldogAsszonY temPlom
Halimba templomát a középkori romba dőlt templom romjaira építette föl a birtokos 
rivényiné nagy erzsébet 1735-ben. Bíró Márton veszprémi püspök abban az évben 
szentelte fel. 1744-ben plébániává szervezte és rábízta a szomszéd három falu, pad-
rag, szőc, csékút lelki ellátását is. 

a templom 1898-ig szolgálta a híveket. ekkora már használhatatlaná vált, ezért be-
zárták. Helyette a veszprémi püspök, és a hívek összefogásából épült föl a mai  
neoromán (gótikus elemekkel) templom 1899-1901 között. 

az új templom három évig készült, ezalatt az idő alatt az istentiszteleti élet a mai szent 
vendel kápolnában folyt.

az új templomot 1901. augusztus 15-én, a búcsú napján szentelték föl. az oltárképet 
Ádám iván festette 1890-ben és Jaksa istván restaurálta. Orgonája 1910-ben készült.
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szent-vendel káPolnA

a halimbai szent-vendel kápolnát 
ravasz péter építette a templom- 
építés előtt, hogy legyen hol misézni. 1964.  
szeptemberében restaurálták.

kőkereszt

1892-ben Mohos károly állíttatta a  
kossuth lajos utcában.

8 | örökségünk
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volt csorBA-kAstÉlY

a halimbaiak körében csorba-kastélynak ismert épület építésének pontos évét nem 
ismerjük. koppány andrás régész, főmuzeológus, falkutató szerint 1855-58 között  
építették. az épületet a birtokos perlaky Gábor építette magának. a klasszicista  
stílusban 1820 körül épült nemesi kúria részben már átépült. Művelődési házként 
üzemel. 

az államosítás után a Bauxitkutató vállalat költözött a kastélyba, majd a  
MaszOBÁl –irodák helyszíne lesz. az 50-es évek elején átépítik, ekkor kapja az északi 
és déli toldatot. 1957-ben Bauxit Bánya szakszervezeti Bizottsága kezelésébe kerül. 
könyvtárat hoznak létre. 1970-től a községi tanács, majd az önkormányzat a kultúrház 
fenntartója. 2011-es felújítása óta integrált közösségi szín Tér az elnevezése.
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dr. szAlAi miklós emlÉkHáz

Dr. szalai Miklósnak a halimbai „füves” papnak állítottak emléket a falu lakói az 
önkormányzat kivitelezésében és támogatásával, az emlékház megnyitásával.  
az emlékház a néhai esperes házából teljesen felújítva lett kialakítva figyelembe véve az 
egykori helyiségek berendezését, funkcióját, mint például szárító, csomagoló, lakószoba. 
a ház melléképületéből lett kialakítva a Falu Múzeum. az emlékház kertjében a  
gyógynövények ismeretére „oktató kertet” alakítottak ki a helyi diákoknak, ezzel is 
újabb emléket állítva a valaha ott lakónak.
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dr. szAlAi miklós gYógYnövÉnYeskert 

Halimbán élt és dolgozott dr. szalai Miklós plébános úr, csaknem fél évszázadon át. 
Figyelmét a gyógynövények tanulmányozásának szentelte, hatalmas gyógynövényes 
tudásra tett szert. Teakeverékei, amelyeket a környéken szedett gyógynövényekből  
állított össze, országszerte ismertté tették, tízezrek számára hozva gyógyulást.  
nevéhez fűződik a Halimbárium gyógyteacsalád megszületése. 
a Halimbárium teák az országban elsőként bolti forgalomban is megvásárolható gyógy-
növényekből összeállított teakeverékek voltak. nagy lépést jelentettek ahhoz, hogy az 
emberek maguk is tegyenek egészségük helyreállításáért, ezáltal kezükbe vegyék saját 
sorsuk irányítását.
egykori lakhelye, a ház, amelyben élt és dolgozott, kertjével együtt ad helyet a 
szalai Miklós Gyógynövényeskert Bemutató- és Oktatóközpontnak, amely méltón őrzi a 
„halimbai esperes” hagyatékát, továbbá elősegíti a településhez és az egész környékhez 
kapcsolódó gyógynövényes hagyományok felélesztését, bemutatását és elterjedését.
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volt PAPlAkmAgtár

a petőfi sándor utcában található egykori 
Magtár épülete
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mAlom-völgY

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület

rÉgi kutAk
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Belterület

Erdő

Mezőgazdasági terület:
Hagyásfás legelő

Mezőgazdasági terület:
Szántó

Jelmagyarázat

Vízgazdálkodási terület

Mezőgazdasági terület:
Gyep, rét

Gazdasági-Ipari terület

Közlekedési terület

Nádas

Közigazgatás határ

Különleges terület:
temető

Belterület

Erdő

Mezőgazdasági terület:
Hagyásfás legelő

Mezőgazdasági terület:
Szántó

Jelmagyarázat

Vízgazdálkodási terület

Mezőgazdasági terület:
Gyep, rét

Gazdasági-Ipari terület

Közlekedési terület

Nádas

Közigazgatás határ

Különleges terület:
temető

táJkArAkterek
a település teljesen ráhúzódott a  
Déli-Bakony hegylábra, zavartalanul 
hagyva maga előtt elterülni a kisalföld dél- 
keleti nyúlványait. Így az évezredek során 
kialakult medence peremén foglal helyet. 
a táj alakulásában, fejlődésében meg- 
határozó szerepet kapott a bánya- 
művelés, melynek felhagyott gödrei  
helyenként spontán rehabilitálódtak, 
beerdősültek, egy részük rekultiválásra 
vár.  

a település déli, hegylábi részén 
egykori bányaterületek, felhagyott legelők,  
valamint erózióérzékeny területek  
találhatóak, melyek gyéren beerdősültek 
Halimba déli részén helyezkedik el a  Ma-
lom-völgy erdeje. 
a nagyobb összefüggő, megközelítően 
sík területek mezőgazdasági hasznosí-
tásúak. itt szántók és legelők találhatók.  
a településtől északra, az  
alábányászott területek süly-
lyedésével egyre több vizes élőhely,  
valamint egyre nagyobb vízfelületek  
alakulnak ki.

az eltérő tájkarakterű területeket az 
észak-déli irányban vezetett regionális 
és helyi jelentőségű turista és kerékpárút 
nyomvonala köti össze.

4
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szántó
szántók túlnyomó többségben Halimba északi részén figyelhetőek meg, különös-
képpen a belterület közvetlen határában. a szántók aránya hozzávetőlegesen 20%. a 
település külterületén a szántóföldek ugyan visszaszorultak, ennek ellenére is több  
ismert régészeti lelőhely szántott területrészekre esik. az esetek többségében  
korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása olyan  
módon, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását  
garantálja: javasolt a gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés utáni  
kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének megfontolása.  
a belterület bővítésére a szerkezetileg és ökológiailag legalkalmasabb területeken, így 
elsősorban a szántóterületen kerülhetne sor.

erdők
Halimba közigazgatási határán belül az erdők többnyire a belterülettől délre  
találhatók. az erdők aránya hozzávetőlegesen 25%. a település déli, hegylábi részén az 
egykori bányaterületeken, felhagyott legelőkön, továbbá az erózióérzékeny területe-
ken az erdők területe növelhető, a védelmi, valamint a turisztikai rendeltetésű erdők 
telepítésével. a déli terület sziklás felszínén, ahol sovány gyepek találhatók sajnos nem 
lehetséges erdősáv telepítése, ez a talaj ugyanis nem alkalmas rá. erdőtelepítésre még 
javasolt terület Halimba délnyugati, Taliándörögddel határos része. Így nőhetne az  
erdőterület aránya és egy  egységes ökológiai rendszer alakulhatna ki. a Malom-
völgy erdei túrahelyek kialakítását javasoljuk.  a turisztikai rendeltetésű erdőben a 
táji karakternek megfelelő anyaghasználattal, alacsony, maximum 3 %-os beépítés 
javasolt. a gazdasági és védelmi erdőben építési tevékenységet nem lehet folytatni.  
az erdőterületek védelme és fejlesztése kiemelten fontos Halimba számára.
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gYeP, rÉt
a Halimba településén a nagyobb összefüggő, megközelítően sík területek  
mezőgazdasági hasznosításúak. itt szántók és legelők találhatóak, így a gyepek  
védelme és fejlesztése kiemelten fontos a falu számára. a gyepek aránya  
hozzávetőlegesen 49%. az erőforrások kiegyensúlyozott használata során fontos 
szem előtt tartani, a gyepek fenntartását, legeltetését. a település déli részén, ahol 
sziklás felszínen sovány gyepek találhatóak, nem lehetséges erdősáv telepítése, 
mert nem alkalmas rá a talaj, itt a gyepek megőrzésére kell törekedni. az erdőfoltokat  
többnyire legelők tagolják, ezért amennyiben művelési ág változtatására van szükség, 
úgy a gyepterületek, ahol lehetséges, elsősorban erdővé minősülhetnek. a gyep, rét,  
legelő művelések a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése  
szempontjából kifejezetten kedvezőek. épp ezért törekedni kell e felületek megőrzésére 
és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben.  

vizes ÉlőHelYek
a településtől északra, az alábányászott területek süllyedésével egyre több vizes  
élőhely, valamint egyre nagyobb vízfelületek alakulnak ki. ilyen a kis-tó és a  
nagy-tó nádasokkal körülölelt vidéke. a tavak mellett horgász épületek, pihenőházak, 
parkok kialakítására lenne lehetőség, ezzel megteremtve a horgász turizmust a faluban.  
ugyanakkor a nádas szűrőmezők megőrzése kiemelten fontos. a környező rétek, és  
füzes erdők fejleszthetőek, természet közeli anyaghasználatú beépítés lehetséges, 
max 2 %-os beépíthetőséggel. 
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vÉdett láPrÉt

nagy kiterjedésű láprét, mely országos védelmet élvez. a védett lápterületen a vizes 
élőhelyekre jellemző állat- és növényvilág a jellemző.

5
táJi öröksÉgünk
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Boltoskő-sziklA

Helyi jelentoségű természetvédelmi terület. Halimba szőci határában a vízmű  
szomszédságában alakult ki a helyiek által Boltoskő sziklának nevezett képződmény. 
kedvelt kirándulóhely a víz által vájt sziklahasadék.

18 |Táji örökségünk
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kis-tó És nAgY-tó

a településtől északra, az alábányászott területek folyamatos süllyedésével egyre 
több vizes élőhely, valamint egyre nagyobb vízfelületek alakultak és alakulnak ki.  
a tavak környezetében az íriszek gazdag tárháza lelhető fel.
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BAuxit BánYák

Bár 1908 óta tudták, hogy az északi területeken jelentős ásványkincs található, a  
környező bányák tulajdonosainak hatására Halimbán csak 1951-ben tárták fel az első 
bányát. a község „fénykora” az 1950-1980 közötti időszak volt, mikor a településen 
nyitott Bauxit bányákból nagymennyiségű ásványkincset termeltek ki. a település  
minőségi és mennyiségi gyarapodása is ekkor indul meg, az 1950-es években a la-
kóterület szinte megkétszereződik. 1961-ben nyitották meg a második bányát,  
végül 1973-ban a harmadikat, mely európa egyik legnagyobb kapacitású bányája 
lett. az egykori gazdálkodó falu a bányászat kertvárosává vált a XX. század második  
felében. a bányászati termelés a 2000-es években a töredékére esett vissza, majd 
2013. március 28-án az utolsó bánya is bezárt.

a táj alakulásában, fejlődésében meghatározó szerepet kapott a bányaművelés,  
melynek felhagyott gödrei helyenként spontán rehabilitálódtak, beerdősültek. Geolgiai 
jelentőségük okot adhat további fejlesztésükre, valamint tematikus túraútvonal  
kialakítására. 

20 |Táji örökségünk
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GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Akácfa utca

Bányász utcaRákóczi utca

D
ózsa György utca

Arany János utca

eltÉrő 
kArAkterŰ 
telePülÉs-
rÉszek
a község belterületének magja a  
Xvii. században épült ki, az egy utcás falu 
észak-dél irányban futó völgybe települt. 
Halimba mai épített környezetének 80%-a 
1950 és 1980 között épült fel.  

egészséges, tágas elrendezésű bányász-
falu alakult ki, melynek központi részei 
máig a petőfi sándor utcában, a régi falusi 
település-részben találhatók. 
a falu fejlődésével kiemelt szerep jut a  
településközi forgalmat biztosító, kossuth 
lajos utcának. 

a beépítésben három beépítési típust  
különböztethetünk meg. 
a petőfi sándor, kossuth lajos és a Béke 
utca mellett oldalhatáron álló házak, a  
Bányász és a rákóczi utcában ikres  
beépítésű bányászházak és a település 
többi részén nyeregtetős szabadonálló 
családiházak jellemzik az utcaképet.

6
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Történelmi településrész

Intézmények

Helyi védettségű épületekBányásztelep

Új építésű lakóövezet, 60-as évek

Lakóterület:

Gazdasági-Ipari terület

Zöldterületű intézmény
(temető, sportpálya, vásártér, malmok)

Közlekedési terület

Műemlék épületek

Új építésű lakóövezet, 70-es, 90-es évek

Új építésű lakóövezet, 2000-es évek
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Arany János utca

        eltérő karakterű településrészek
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ÉPítÉszeti útmutAtó
arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. neves 
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban  
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjek-
tív, nem részrehajló. a szépség sokféle lehet. ebben a fejezetben nem sze-
retnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. viszont  
szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.

7
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törtÉnelmi telePüÉsrÉsz

a Dörögdről jövő petőfi sándor- akácfa utca és az északra vezető petőfi sándor- 
kossuth lajos utca tengely épült ki először, ehhez kapcsolódott a Béke utca bevezetése.  
a főutcát a padragról szőc felé tartó útvonal határolta. a település központi részét a 
petőfi sándor utcában a kúria és a templom jelölte ki. itt épült fel később az iskola is. 
ez a település legrégebbi része, a petőfi sándor utca volt mindig is a település legszebb 
utcája. 

építészeti útmutató | 23
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épÍTMényMaGassÁG 
kialakult - legfeljebb 3,6 m

TeTŐHaJlÁsszöG 
a tető hajlásszöge 30-50fok között vá-
lasztható meg, a szomszédos beépítéshez 
igazodva.
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TelepÍTés 
az övezetben a kialakult beépítési módhoz 
illeszkedő, oldalhatáron álló épület építhe-
tő. 

TeTŐFOrMa
az épületek tetőformái egyszerű nyereg-
tetős kialakításúak legyenek, abból csak 
a kémény teste emelkedhet ki hangsúlyo-
san a település hagyományos építészeti 
megjelenéséhez igazodva. anyaga, színe 
természetes a legyen.
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MelléképüleTek
Településképi szempontból fontos a mel-
léképületek, kerti építmények kialakítása, 
mivel az épületekhez erősen kapcsolód-
nak. Hagyományosan a lakóépület foly-
tatásában a kisebb melléképületek, a 
nagyob pajták arra merőlegesen, önállóan 
a hátsó kertben helyezkednek el, megőr-
zésük fontos.
Mérete ne legyen hangsúlyos, a funkció-
hoz illeszkedjen. anyaghasználata, szín-
választása természetes és visszafogott 
legyen, harmonizáljon a hozzátartozó fő-
épülettel.

szÍnek 
az építés folyamán csak a környezetével 
összhangban álló, természetes építő-
anyagok, színek használhatók fel.
utcai homlokzatok kialakítása a település 
jellegzetes karaktereit kell megjelenítsék. 
nyílászárók formája, keretezése, kapuza-
tok kialakítása.
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kerítÉsek

..
a kerítés anyaga, színe ter-
mészetes legyen, javasolt 
építőanyagok: látszó ter-
méskő, natúr vagy az épület-
hez illeszkedő természetes 
színűre festett vagy pácolt 
függőleges osztású hézago-
san elhelyezett fa, kisméretű 
tömör tégla, áttört fémháló, 
élősövény. Helyi jellegzetes-
ség a testes, látszó terméskő 
oszlopok közott elhelyezett 
kapuzat.

        építészeti útmutató
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kAPuk

..

        építészeti útmutató
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nYílászárók
a településen a nyílászárók hagyományo-
san fa szerkezetűek, természetes színűre 
festettek vagy pácoltak az épület színé-
vel harmonizálva. Méretük 90/1,20-1,50 
m, kétszárnyú, gerébtokos kialakításúak, 
osztott üvegezésűek. a nyílászáró kontúr-
ját fa takaróléccel vagy homlokzatdíszí-
téssel gyakran kiemelték. a hagyományos 
ajtók szintén fa anyagúak, váztáblázatos 
ajtószárny kialakítással.

        építészeti útmutató
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erkÉlYek, tornácok

.....
a teraszok, tornácok kialakítása az épülettel összhangban legyen kialakítva, lehetőleg 
az épület legnapsütésesebb déli vagy nyugati oldalán elhelyezve, természetes építő-
anyagokat, színeket használva, például terméskő, tégla, fa. a növényzetet érdemes ter-
mészetes árnyékolónak is használni, aminek nagy előnye, hogy lombhullatás után, a téli 
időszakban nem akadályozza az épület benapozását.

        építészeti útmutató



31 | Halimba  | 31 

HomlokzAti HőszigetelÉs
a hőszigetelő kéregbe burkolt házak elveszíthetik a helyre utaló egyediségüket. a 
tégla- vagy kőlábazat, a homlokzatdíszek eltűnnek, a fa ablakot felváltja  a műanyag, 
az arányok kárukra változnak.
védett homlokzat esetén javasolt a belső oldali hőszigetelés, melyhez kérjük szakter-
vező segítségét. külső oldali szigetelés esetén építészeti tervek alapján gondoskodni 
kell az eredeti homlokzatdíszek visszahelyezésére. Téglával, kőpárkánnyal díszí-
tett homlokzatok esetén jó megoldás lehet, ha olyan szigetelőanyagot választunk, 
melynek vastagsága megengedi, hogy az eredeti díszek a helyükön maradjanak, és 
a síkváltások megtartásával ne veszítsék el homlokzattagoló szerepüket. védett 
homlokzatnál gondolkodjunk fa anyagú nyílászárókban, és őrizzük meg az eredeti 
ablakosztást.
Hőszigetelés során legyünk figyelemmel a lábazatkialakításra! a lábazati hőszigete-
lést követően helyezzük vissza a gondosan bontott, eredeti követ vagy téglát, vagy 
építsünk be az eredetivel azonos kialakítású új anyagot. kerüljük a csempeszerűen 
ragasztott kőutánzatokat. Ha az épület padlószintjét figyelembe véve hőtechnikai 
akadálya nincs, jó megoldás lehet a lábazat eredeti állapotában való meghagyása. 
ezzel ugyan a hagyományostól eltérően a lábazat síkja a külső fal síkja mögé kerül, 
mégsem okozunk akkora kárt a településkép és az épület karaktere szempontjából, 
mint teljes elbontásával.

HomlokzAtkÉPzÉs
az övezet hagyományos beépítési módja az oldalhatáron álló. az épület utcai homlok-
zata hagyományos oromfalas, két ablak néz az utcára az épület szemeként, füstlikas, 
fehér vagy visszafogott, természetes színű, helyi motívumokkal díszitett kialakítású.

        építészeti útmutató
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mellÉkÉPületek 
Településképi szempontból fontos a melléképületek, kerti építmények kialakítása, mi-
vel az épületekhez erősen kapcsolódnak. Melléképület telepítésénél javasolt az épület 
folytatásaként vagy az épület részeként való kialakítás, esetleg önállóan a kert hátsó 
részében való építés. Mérete ne legyen hangsúlyos, a funkcióhoz illeszkedjen. anyag-
használata, színválasztása természetes és visszafogott legyen, harmonizálva a hozzá-
tartozó főépülettel.

        építészeti útmutató
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rÉszletek
az épületek még ha tömegükben nagyjából meg is egyeznek, sajátos részleteikkel vál-
nak egyedivé, úgy hogy a településkép esztétikai értéke se csorbul. ilyen lehet például 
egy kémény, füstlik, kerítésdísz, kilincs, csúcsdísz vagy akár növényzet.

        építészeti útmutató
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Jó PÉldA, FelúJított rÉgi ÉPület, 
szAlAi miklós emlÉkHáz, gYógYnövÉnYes kert
egy hagyományos épület felújításkor építészeti értékeinek megőrzése mellett van le-
hetőség a mai igényeknek megfelelő átalakításra, térkialakításra, erre mutat példát az 
emlékház épülete.

        építészeti útmutató
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FelúJított rÉgi ÉPület, Jó PÉldA
szAlAi miklós emlÉkHáz, gYógYnövÉnYes kert

        építészeti útmutató
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BánYászteleP

a bányanyitás után épült első bányász- 
telep (1952-54) egységesen került  
kialakításra. a Bányász utca és rákóczi 
utca házai építészeti értéket hordoznak 
részlet megoldásaikban. 

a két utcára jellemző az egységes utcakép, 
a tömb közepén intézménnyel (óvoda), és 
a tiszti lakások megegyező karakterű  
épületeivel. az utcaképet befolyásolja az 
ikres beépítés, a homlokzati arányok, te-
tőkialakítások egységessége, az előkertek 
megjelenése, a kerítés és az épületek utcai 
homlokzatának részlet megoldásai.

        építészeti útmutató
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TelepÍTés 
ikres beépítés, oromfalas 
csatlakozással.

TeTŐHaJlÁsszöG
30-50fok
nyeregtetős kialakítás

épÍTMényMaGassÁG
szomszédhoz igazodva,
gerinc- és ereszmagasság 
egy vonalban legyen

elŐkerT
4,5 m, épület ebben a sáv-
ban nem építhető

kerÍTés
a hagyományos kialakí-
táshoz illeszkedő,
25cm oszlopos, áttört, 
függőleges osztású fém-
betétes

        építészeti útmutató
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kerítÉsek

az övezetre jellemző a kerítések egységessége. kb 
25 cm széles négyzetes festett tégla oszlopos ki-
alakítás, fedkővel lefedve, az oszlopok között füg-
gőleges osztású pálcás fémbetét kitöltés kb 30-40 
cm magas tégla festett lábazattal. a harmonikus 
képbe illeszkedve az egyes kerítések egyedi rész-
letekkel bírnak, például más-más színválasztással, 
az áttört fémbetétes rész változatos kialakításai-
val, növények ültetésével. a kerítéshez illeszkedik a 
kapuk kialakítása.

        építészeti útmutató
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kAPuk

..

        építészeti útmutató
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nYílászárók
a bányászházak ablakai széle-
sebbek a történelmi településrész 
nyílászáróihoz képest. Jellemző a 
faanyagú, egy- vagy kétszárnyú 
kialakítás. sok  helyen megjelenik 
a nyílászáró külső kontúrját díiszítő 
faelem vagy a homlokzat színével 
harmonizáló festés és a külső ár-
nyékoló redőnyök.

        építészeti útmutató
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HomlokzAtkÉPzÉs
az utcai homlokzaton két kétszárnyú ablak található, a bejárat az oldalsó homlokzatok-
ra került. az eresz- és a gerinmagasság egy vonalban van, illeszkedik az ikerszomszéd-
hoz, tetőfelépítmények nem néznek az utcai oldalra. a kémények falazottak. az épüle-
tek előtt előkert húzódik. a homlokzat színei natúrak és természetesek, harmonizálnak 
egymással.

        építészeti útmutató
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úJ ÉPítÉsŰ lAkóövezet
60-As Évek
ezt a kertvárosi karaktert a 60-as évek-
ben épült kontyolt-  és nyeregtetős, ol-
dalhatáron álló beépítésű, előkertes, föld-
szintes családi házak jellemzik. a kerítések 
képe megegyezik a bányász házak öveze-
tére jellemzővel. utcai homlokzatukon egy 
vagy két ablakos.

        építészeti útmutató
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TelepÍTés 
az övezetben a kialakult 
beépítési módhoz illesz-
kedő oldalhatáron álló il-
letve szabadonálló épület 
alakíthó ki.

TeTŐHaJlÁsszöG:
30-35fok
kontyolt kialakítás

épÍTMényMaGassÁG
4,0-4,5 m

elŐkerT
4,5 m, épület ebben a sáv-
ban nem építhető

kerÍTés
hagyományos kialakítás-
hoz illeszkedő,
25cm oszlopos, áttört, 
függőleges osztású fém-
betétes

        építészeti útmutató
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úJ ÉPítÉsŰ lAkóövezet
70-es És 90-es Évek
ebben az övezetben a 70-es és 90-es 
években épült nagyrészt nyeregtetős, 
szabadonálló kétszintes illetve ikres be-
építésű, földszintes családi házak jellemzik 
az utcaképet.

        építészeti útmutató
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TelepÍTés 
az övezetben a kialakult 
beépítési módhoz illesz-
kedő szabadonálló illet-
ve ikres beépítésű épület 
alakíthó ki.

TeTŐHaJlÁsszöG:
30-50fok
nyegegtetős kialakítás

épÍTMényMaGassÁG
oromfalas utcai homlok-
zat,
4,0-4,5 m

elŐkerT
4,5 m, épület ebben a sáv-
ban nem építhető

kerÍTés
természetes anyagú, szí-
nű

        építészeti útmutató
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úJ ÉPítÉsŰ lAkóövezet
2000-es Évek
ezt a kertvárosi karaktert alakulófélben 
van, a 2000-es években épült földszintes 
„mediterrán” tört tömegű, alacsony haj-
lásszögű magastetős, szabadonálló be-
építésű, előkertes családi házak jellemzik 
az utcaképet.

        építészeti útmutató
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TelepÍTés 
az övezetben a kialakult 
beépítési módhoz illesz-
kedő oldalhatáron álló il-
letve szabadonálló épület 
alakíthó ki.

TeTŐHaJlÁsszöG:
25-35fok
kontyolt kialakítás

épÍTMényMaGassÁG
4,0-4,5 m

elŐkerT
4,5 m, épület ebben a sáv-
ban nem építhető

kerÍTés
természetes anyagú, szí-
nű

        építészeti útmutató
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iPAri terület
a település ipari létesítményei tartoznak 
ebbe az építészeti karakterbe. a tele-
püléskép védelme érdekében fontos az 
ipari épületek esztétikailag harmonikus 
integrálása az épített környezetbe. emi-
att szükéséges az épületek magastetős 
kialakítása, maximum 45fokos tetőhajlás-
szöggel. az előkerteket környezetesztéti-
kai okok miatt parkként lehet kialakítani. 
a telkeket kerítéssel kell körülvenni. az ol-
dalkerítések épített (zárt), dróthálós vagy 
élősövény kerítés lehet. a telephelyeken 
belül a rendezett zöldterület kialakítása 
szükséges, ipari funkció esetén minimum 
a kerítés mellett két sorban egységes 
fasor ültetése kötelező. a telephelye-
ken nem folytatható olyan tevékenység, 
amely településesztétikai szempontokból 
kifogásolható. létesítményeinek parkoló 
igényét telken belül kell biztosítani.

        építészeti útmutató
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telePülÉs intÉzmÉnYei
ebbe az építészeti karakterbe tartoznak a település középületei, a templomok, üzletek, 
faluház. Helyileg a történelmi településrész részébe tartoznak főképp. Mindegyik egye-
di kialakítású, igényű a különböző funkcióból adódó sajátosságokból adódóan.

        építészeti útmutató
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zöld területŰ 
intÉzmÉnYek
zöldterületű intézményeknek nevezhetjük a teme-
tőket, a sportpályát, a vásárterületet, a templom-
kerteket, az iskolakerteket. kiemelten fontos ezeken 
a tertületeken a zöldfelületek megőrzése, beépítet-
lenül maradása, hiszen ezek a felületek a közösségi 
élet színhelyei is egyben, meghatárotó szerepük van 
a falu életében. Minden esetben alapvető szempont 
a honos növényfajok, fák és cserjék alkalmazása. 
Településközpontban, templomok, valmint a jelen-
tősebb középületek körül például kislevelű hárs (Tilia 
cordata), vadgesztenye (aesculus hippocastanum), 
közönséges dió (Juglans regia) telepítése ajánlott.
a burkoltfelületek anyaghasználata minden esteben 
legyen a tájnak megfelelő,
természetes anyagokból. a különböző területek nö-
vényalkalmazása és anyaghasznaláta legyen harmó-
niában az egységes településkép érdekében. Javasolt 
egységes, esetleg egyedi utcabútor család használa-
ta a falun belül. részletes növénylista a Településképi 
rendelet mellékletében található.

        építészeti útmutató
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kertek
Halimbán a ház körüli kertek javasolt kialakításának előzménye és mintája a paraszt-
kertek hagyománya, melynek számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidéken. 
ajánlott a tájegységnek és a klimatikus adottságoknak megfelelő honos növényfa-
jok alkamazása, valamint tilos az invazív özönnövények (olyan idegenhonos gyorsan  
terjedő gyomok, melyek kiszorítják a honos növényfajokat) használata. az idős és  
értékes faegyedek, kiváltképp az öreg diófák és más gyümölcsfák védelme kiemelten 
fontos. a kertek tudatos tervezésével és a megfelelő növényalkalmazással kialakítha-
tó a kertek és így az épületek harmonikus tájbaillesztése. érdemes törekedni a kert-
ben lévő építmények összhangjára. a kertet szegélyezhetik alacsony növésű, illetve  
helyenként magasabb virágos növények. kiemelten ajánlott a fűszer és gyógynövények 
termesztése és feldolgozása. a kerítések, támfalak felületét díszcserjék sora élénkít-
heti. nagyobb felület esetén javasolt a kő bástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő 
növényzet telepítése. 
részletes növénylistát a Településképi rendelet mellékeltében találnak.

áltAlános AJánlások

        építészeti útmutató
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BurkolAtok És AnYAgHAsználAt
Javsoljuk a tájnak megfelelő természetes anyaghasználatot. Mint például szőci mészkő, 
bazalt, bazalttufa, kisméretű tömör tégla, terméskő, kavics.

        építészeti útmutató
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kültÉri elemek elHelYezÉse Az ÉPületen
a tetőre rögzítő elemekkel utólag felszerelt napkollektor az utcakép védelmében az ut-
cafronttól a lehető legtávolabb, lehetőleg a hátsókerti tetőfelületen kell elhelyezni. cél-
szerű azokat egy tömbben a tetősíkban tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés 
nem szerencsés, mert megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.
védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyez-
tethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, vagy a kerítésre való telepítésük.
a jövőbeli megoldást kétségtelenül egyrészt szerencsésebb, de a fentiekkel azonos 
építészeti hozzáállást kívánó, épületbe integrálható (héjazat, homl.burkolat), másrészt 
a hatékonyság és fenntartás szempontjából is kívánatosabb napelem és napkollektor 
telepek jelentik.

parabolaantenna, riasztó és egyéb kültéri egységek elhelyezésére számos, az utcai 
homlokzattól távol eső hely áll rendelkezésünkre, látványával ne csúfítsuk el az utca-
képet. ideális hely lehet a hátsó homlokzat, a melléképület, a tető utcától távolabb eső 
felülete, vagy akár a kert egy takart szeglete. Ha a tetőre kerül, a tetősík fölé ne nyúljon 
ki egy méternél többet.

        építészeti útmutató
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zöldFelületek
alapvető szempont, hogy a közparkok, közkertek zöldterületei honos növényfajok, 
fák, cserjék használatával kerüljenek kialakításra. kis mértékben elfogadott az adott 
közpark, közkert karakteréhez igazodó nemesített fajok ültetése is. az előírások sze-
rint a zöldterületek legfeljebb 3%-a beépíthető, a terület funkcióját szolgáló épületek 
elhelyezés-ével. egyéb zölfelületek esetén kiemelten fontos a természetes növényzet 
megőrzése, valamint a változatlan élőhelyi feltételek fenntartása. Táj-és településképi 
értékük mellett ökológai kapcsolatot, továbbá sok állatfaj számára élőhelyet jelente-
nek. részletes növénylista a Településképi rendelet mellékletében található.

közterületek településképi útmutatója8
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utcAkÉPek
Halimbán a hagyományos falukép nem 
maradt meg, mivel az újonnan be- 
épülő településrészek az aktuális igények,  
építészeti stílusok mentén formálódtak. 
Így, ha egységes faluképről ugyan nem 
is, de egységes karakterekről beszél-
hetünk. ezek megóvása kiemelten fontos. 

egységes, valamint esztétikus utcaképet 
úgy érhetünk el, ha az adott karakternek 
megfelelően az épületek  utcafrontra eső 
részeleteinek harmoniájára kellő hang-
súlyt fektetünk. Így az egyes utcákban 
az épületek telken való elhelyezése, a  
homlokzatképzés, az épületek magas-
ságai, a tetők hajlászöge, a tetőfedés 
módjai, a nyílászárók, a szín és anyaghasz-
nálatok harmóniában vannak. az épületek 
színei natúrak, míg az anyaghasználatok 
természetesek. nincsenek egymáshoz 
képest kiugróan magas épületek vagy 
egymástól túlságosan eltérő színek. a 
kerítések és burkolatok egységes forma-
világa és tájnak megfelelő természetes  
anyaghasználata, valamint az egységes 
kandelláberek, kellő erősségű, melegfényű 
világítással kiemelten fontosak egy utca 
hangulatában. az előkertek gondozottsá-
gával, a tájnak megfelelő honos növényfa-
jok, faegyedek alkalmazásával, megfelelő-
en kialakított, gyeppel borított vízelvezető 
árkokkal, valamint, ahol lehetséges a lég-
vezetékek földkábelre cserélésével tovább 
szépíthetjük az utcaképet.

        közterületek településképi útmutatója
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reklám Hordozók, cÉgÉrek
az épületek homlokzatain elhelyezett cégéreket úgy kell kialakítani, hogy azok  
szervesen illeszkedjenek a homlokzatok függőleges tagolásához, a nyílászárók ki- 
osztásához, azok ritmusához. összhangban legyenek az épület építészeti részlet- 
képzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Javasolt itt is a természetes, 
tájhoz illő anyaghasználat. előkertben reklámcélú berendezés nem helyezhető el.  
Helyi védelem alatt álló épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron  
reklámhordozót elhelyezni nem lehet. részletes útmutató a Településképi rendelet  
reklámhordozókra vonatkozó fejezetében található.

reklám hordozók, cégérek
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