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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Zalahalápi Polgárok!
Kedves Látogató!

Zalahaláp Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a kezében, melyet 2017 nyarán a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által előírt módon közösen alkottunk
meg mi, Zalahalápon élők.
Mind a lakóházak, mind tágabb értelemben vett lakókörnyezetünk, a falu képének esztétikai
minősége nagymértékben hozzájárulnak életszínvonalunk emeléséhez. A kézikönyv célja,
hogy saját magunknak és leendő lakosainknak iránymutatásul szolgáljon a jövőbeni
építkezésekhez. Ennek egyik eszköze, hogy községünk az általunk nagyra becsült
természeti, építészeti és településképi értékeit méltó módon megőrzi az utókor számára. A
kézikönyv megalkotásakor ezért fontosnak tartottuk, hogy nyitott szemmel vizsgálódva a
falunkban összegezzük azokat az értékeket, karakteres jegyeket, apró szép részleteket,
melyekre építve a jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokat meg tudjuk
fogalmazni. Olvassák ezt a kézikönyvet annak tudatában, hogy ez nem egy lezárt mű,
hanem egy jövőben is szabadon megújítható, bővíthető dokumentum.
Szeretném megköszönni az arculati kézikönyv összeállításában véleményükkel,
javaslatukkal közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját.
A további közös munka reményében üdvözlettel,

Bedő Lajos Sándor
Polgármester
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ZALAHALÁP BEMUTATÁSA
Zalahaláp községet a Tapolcai – medencét körülölelő tanúhegyek
északi részén, a Haláp hegy déli lábánál találjuk. Tapolca, Nyirád,
Sáska, és Hegyesd településekkel határos.
Zalahaláp útifalu, történeti településmagja a Tapolcát és Devecsert
összekötő út Haláp-hegy felé vezető kanyarulata (mai József Attila
utca - Kossuth Lajos utca) és a Hegyesd felé vezető, TapolcaVeszprém-Székesfehérvár-Budapest főútra vezető bekötőút (mai
Ady Endre utca) mentén alakult ki. E három utca találkozásánál
helyezkedik el a település központja.
Zalahaláp a központi belterületen kívül Ódörögd puszta, Újdörögd
puszta, és Kolónia településrészekre tagolódik. Ódörögdön és
Újdörögdön uradalmi gazdaságok voltak. Nagyobb uradalmi
birtokosok voltak a Bogyay, Rónai, a Hedri és az Ambrus
családok.
Kolónia településrész a kőbánya 1912-ben történő beindításával
jött létre, mivel ott a bányászok számára szolgálati lakásokat
építettek.
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A halápi lakosok nagy része a település adottságából következően
1912-ig csak a mezőgazdaságban talált megélhetést, ezt követően
pedig a bányászatban is. Később kereseti lehetőséget nyújtott a
Bakonyi Bauxitbánya.
Az egykori termelőszövetkezet területein jelenleg több vállalat is
ipari tevékenységet folytat, ezzel több mint 100 főnek tudnak
munkát biztosítani.
Az 1970-es évek elejétől működő - Balaton-felvidéki Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság Keszthelyi Erdőgazdasága által épített parkettagyár a település egyik fő munkáltatója, annak ellenére,
hogy a gyár Tapolca közigazgatási területén található.
Az ódörögdi földeken a HM Erdő-, Vad- és Mezőgazdaság –
Budapest gazdálkodik.
A település lakosságszáma a 70-es évektől a 80-as évek közepéig
erősen csökkent, de az 1980-as évek végétől a dinamikus
növekedés a jellemző, 1985-től nőtt az új lakótelkek kialakítása, és
beépítése. Ma már 1300 fő a település lakossága.
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A
település
1,0
hektáros
természetvédelmi
területtel
rendelkezik a faluközpontban, a több
mint 200 éves mamutfenyő igazi
ritkaság az egész megyében.
A park mellett szépen gondozott
zöldövezetben működik a Művelődési
Ház, és az általános iskola, mely
1996-ban Csontváry Kosztka Tivadar
festőművész nevét vette fel. Az
iskolában alapfokú művészetoktatás
folyik, néptáncot 6 évfolyamon
tanítanak.
A „KACAGÓ” Napközi Otthonos
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
3 óvodai csoporttal 2006-ban egy
felújított épületben fejleszti-gondozza
a jövő iskolásait.
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A Háziorvosi Szolgálat 1992-től
működik,
1985-ben
digitális
telefonhálózatot,
1997-ben
földgázvezetéket
építettek.
A
hegyben több ütemben kiépítésre
került az ivóvíz-hálózat, valamint a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
is megvalósult 2003-ban.
A településen nagy múltja van a
szőlőtermesztésnek. A Haláp-hegy
lankáin jó minőségű, száraz, testes,
savas vörös és fehér borokat
termelnek az itteni gazdák.
A Zalahalápi Ipari Park 2003. év
decemberétől biztosít területet a főleg
ipari gyártó tevékenységet folytató
vállalkozásoknak.
Az Ipari Park összterülete 38 ha. Az
Ipari Parkban 10 ha, nagyrészt
közművesített szabad terület biztosít
lehetőséget
további
termelő
egységek
építésére.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A Haláp-hegy tetején nagy kiterjedésű őskori település nyomaira bukkantak 1938-ban. A
kőbányászat során bronz- és vaskori leletek kerültek napvilágra.

1433-ban Ódörögdön a Boldogságos Szűz
Mária tiszteletére kápolnát épített Halápi
László.
A ma is látható templomrom kelet-nyugat
fekvésű, mint a középkori templomaink
meghatározó része, viszont az oltár nem
kelet, hanem nyugat felé néz, ez az akkoriban
szokásossal pont ellentétes.
A falak nagyrészt nem téglából, hanem kőből
vannak rakva, a torony, néhány boltozat, és
kripta téglából, ezek feltehetően nem
középkoriak.
A kapuzat és a hatszögletű, két emelet
nagyságú torony 19. századi, historizáló
jellegű.
egyhajós,
apszisa
poligonális
záródású, fehér dolomitból rakott.
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Az Ódörögdi kastélyt a Halápi család építette, jelenleg sajnos üresen áll, állapota évről évre
romlik.
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A barokk stílusú Prónay-kastély a
18. században épült, korábban
posta és iskola üzemelt itt, melynek
során átalakították. A műemlék
épület jelenleg üresen áll.
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Műemléki védelem alatt áll a Haláphegyen található, jó állapotú présház
és pince, melynek egyedi ajtaját
eredeti állapotában megőrizték a
felújítás során. A portát a környékre
jellemző szárazon rakott, növényzettel
benőtt bazalt támfal határolja.
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A műemlék római katolikus templom
barokk stílusban épült 1730-ban.
Bogyay Ignác győri nagyprépost
építtette újjá 1760 és 1770 között.
Tornya
a
homlokzatból
félszélességben
kiemelkedik.
Homlokzatának két felső szélén egyegy kőváza. Homlokzatának két
oldalán egy-egy szoborfülke, benne
szakállas férfi szent szobra. Déli
oldalán
hegedűablakok.
Hajója
kétboltszakaszos, szentélye freskós,
kupoláján Menekülés Egyiptomba,
angyalokkal a XVIII. századból.
Orgonakarzatos. Szószéke barokk
stílusú.
Tornyát
két
széles
vakolatpárkány három részre osztja.
A torony alsó mezőjének két szélén
pilaszter.
Bejárata
felett
vakolatpárkány és az újjáépítésre
vonatkozó 1770-es felirat. Felette
íves formájú ablak és vakolatpárkány.
Az ablak felett Bogyay-címer. A
torony középső mezőjét vakolt falsáv
keretezi, középen kör alakú ablak. A
harangtorony mind a négy oldalán
egy-egy íves formájú, zsalugáteres
ablak,
körülötte
vakolt
falsáv.
Toronysisakja
hagymakupolás,
tetején latin kereszt. A toronysisak
alatti párkányzat félkörívben követi az
óra vonalát, melyet kör jelez.
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A templom előtt magas talapzaton álló, alacsony vaskerítéssel határolt kőkereszt Korpusszal
és szentekkel.
A templomkertben található az I. és II. világháborús bazaltból készült emlékmű, mely a
település világháborúkban elhunyt lakosainak állít emléket.
A XIX. század elején a Rónai család leszármazottai, a Bogyai család a község főterére
Szentháromság szobrot emeltetett, melyet 2000-ben állítottak vissza eredeti helyére
A falu bejáratánál Szent Vendel szobor áll, utcái mentén és a hegyben is gyönyörű
kőkereszteket talál az idelátogató.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

falusias lakóterület

bányaudvar

lakóterület fejlesztés

Ódörögd

ipari területek

Újdörögd

Kolónia

mezőgazdasági terület, erdő

volt zártkert
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Zalahalápon 9 eltérő karakterű településrész határolható
le. A belterület nagy része falusias lakóterület, mely
magában foglalja a történelmi településmagot és a
település központját. A már beépült lakóterületek déli és
keleti határán újabb, jelenleg beépítetlen területek
kerültek kijelölésre új lakóházak építésére.
A lakóterület mellé nyugatról ékelődik be az ipari park
területe, illetve ipari területként jelölték ki az ipari parktól
délre található, jelenleg mezőgazdasági telephelyként
hasznosított ingatlant.
A Haláp-hegy oldala volt zártkerti terület, itt jellemzően a
szőlőműveléshez szükséges épületek, pincék, illetve kis
alapterületű,
pihenésre
szolgáló
épületek
is
megtalálhatók. A hegytetőn található a felhagyott
bányaudvar, ami alkalmanként rendezvényeknek ad
otthont.
A
Haláp-hegy
északnyugati
lábánál
épült
a
bányamunkások számára a néhány többlakásos
lakóépületből álló Kolónia településrész, mely jelenleg is
lakott.
Ódörögd településrészen jelenleg néhány lakott épület,
illetve üresen álló épületek, romok találhatók, a kúria
épület és a templomrom állaga folyamatosan romlik.
Újdörögdön található a Magyar Honvédség Bakony
Harckiképző Központjának kiképző bázisa és lőtere,
valamint egy tó, egy leromlott állapotú kúria épület és
néhány lakóház is.
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Falusias lakóterület
A történelmi településmagot a József Attila utca, Kossuth Lajos utca Ady Endre utca, és
Ady Endre utca alkotja, valamint az utak kereszteződésében található Petőfi Sándor tér, a
Szent József templommal és parkkal. A tér köré szerveződik a Polgármesteri Hivatal, a
Posta, a Művelődési Ház, és a Prónay-kastély, amelyben korábban óvoda működött,
valamint buszmegálló, fagyizó és kocsma is megtalálható itt.
A József Attila és Ady Endre utcában kevés régi értékes épület maradt meg. Értékes a
Kossuth Lajos utca jellegzetes utcaképe, ahol még megfigyelhető a beépítés eredeti
struktúrája. A régi házak sok esetben már átépültek, vagy rossz állagúak.
Az épületek földszintesek vagy tetőtérbeépítésesek, telepítésük oldalhatáron álló. A
többnyire hosszú, utcára merőleges tetőgerincű épületek jellemzően előkert nélkül az
utcafrontra épültek, illetve sok esetben az utcai homlokzat szöget zár be az utcával, ahol
emiatt minimális előkert a jellemző.
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A falusias lakóterületen található újabb utcák a 20. század második felében épültek be. Itt
változatos karakterű családi házak találhatók, változatos tetőformával. A korábban épült
családi házak jellemzően nyeregtetővel épültek, az újabb családi házak tetőformája
összetett. Telepítésük többnyire oldalhatáron álló, de megfigyelhető az ikres beépítés is.
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Lakóterület fejlesztés
A jelenleg még beépítetlen területek várhatóan az újabb építésű családi házas
lakóterületekhez hasonló jelleggel fognak beépülni.
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Ipari területek
A Zalahalápi Ipari Parkban az ASSMONT Steel Hungária Kft. és a Csavária Kft. működik. Az
ASSMONT Steel Hungária Kft. fém- és acélszerkezetek gyártásával, a Csavária Kft.
Fémtömegcikkgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság csavar és fémtömegcikkek gyártásával
foglalkozik. Mindkét épületre a fehér szín, illetve a kék fémlemez fedés és alacsony
hajlásszögű tető jellemző, amely egységessé, visszafogottá teszi az épületek megjelenését.

21

4 | Eltérő karakterű településrészek bemutatása | Kolónia

Kolónia
Kolónia a belterülettől kb. 2 kilométerre található, a Haláp-hegy túloldalán. Lakónépessége
hozzávetőleg 106 fő, a területén található lakások száma pedig körülbelül 43 darab1. A
településrész a 20. század elején a bányászat fellendülésével jött létre, ennek köszönhetően
egy időben, egységesen épült be. A házak földszintes, utcával párhuzamos gerincű
nyeregtetős, hosszú, négy- vagy hat kis lakást tartalmazó épületek, melyek sűrűn egymás
mellé épültek. A házak a helyben bányászott bazaltból épültek, tetőhéjazatuk egységes
cserépfedés.

1

http://myhunet.hu/telepulesresz/zalahalap-kozseg-kolonia.html

22

4 | Eltérő karakterű településrészek bemutatása | volt zártkert

Volt zártkert (mezőgazdasági kertes terület)
A Haláp-hegy oldala volt zártkerti terület, itt jellemzően a szőlőműveléshez szükséges
gazdasági épületek, pincék, kis alapterületű, hétvégi pihenésre szolgáló épületek, illetve
néhány villaépület található. Az épületek terepre illesztettek, sok esetben félig a földbe
süllyesztettek, jellemzően fehér vakolt homlokzattal, cserépfedéssel. A szőlőből kiásott
bazalt kövekből épített támfalak meghatározzák a terület arculatát.
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Bányaudvar
Az 1912-1980-as évek között folytatott intenzív bazaltbányászat során a hegy jelentős részét
- a hegy bazaltsapkájának közepét - elbányászták, a bányaudvar pereme körben
megmaradt, szép, oszlopos elválású bazalttal. Az 1980-as évek végén a bánya bezárását a
természetvédelmi törekvések, a csökkenő nyersanyagigény, valamint a faragott útburkolati
kövek egyre nagyobb arányú visszaszorulása indokolta. A halápi bánya szerepét részben az
1951-ben megnyitott modern uzsai kőbánya vette át.
A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és a település vezetésének megállapodása alapján jelenleg
a bányaudvar időszakosan rendezvényeknek adhat otthont, eseti kisebb bányaműveletek is
végrehajthatók a bányatulajdonos által. A megmaradt peremrészről szép panoráma nyílik a
Tapolcai-medencére, a tanúhegyekre, és Zalahaláp egész belterületére. A bányaudvart már
elkezdte visszahódítani a természet, a fűfélék mellett kisebb fák, és cserjék is megjelentek.
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Ódörögd
Ódörögd településrészen jelenleg lakóépületek, mezőgazdasági épületek és a Hedri-család
egykori kúriaépülete található. A terület tömegközlekedéssel (busszal) megközelíthető.
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Újdörögd
Újdörögdön az egykori majorsági területen lakóépületek és a Magyar Honvédség Bakony
Harckiképző Központjának kiképző bázisa, valamint egy tó található.

2

2

https://www.google.hu/maps/@46.9565878,17.4384246,480m/data=!3m1!1e3
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Mezőgazdasági terület, erdő
Zalahaláp beépítésre nem szánt területei jellemzően erdő és mezőgazdasági hasznosítás
alatt állnak. A mezőgazdasági területeken jellemzően, szántóföldek, kaszáló- és
legelőterületek találhatóak. A legelőkön szarvasmarhákat tartanak, az állatoknak esőbeállók
és istálló épületek biztosítanak menedéket. A település keleti határában egy fácánnevelő
telep is található. Az erdők és mezők vadakban gazdagok.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az építészeti útmutató az építkezni, felújítani szándékozók számára fogalmaz meg
ajánlásokat, a településkép minőségi formálása, az arculati jellemzők erősítése érdekében.
Az útmutató eltérő karakterű településrészenként tartalmaz ajánlásokat az épületek
telepítésére, terepalakításra, az előkertekre, a házak magasságára és tetőkialakítására,
homlokzatképzésére és anyaghasználatára. Az épületek mellett a kerítésekre, a kertek
kialakítására is ad javaslatot a Kézikönyv.
Az ajánlások a falusias lakóterületre, az ipari területekre, Kolónia településrészre, és a volt
zártkerti területre kerültek megfogalmazásra, de nem térnek ki külön a lakóterület
fejlesztéssel érintett beépítetlen területekre, a bányaudvarra, Ódörögdre, Újdörögdre,
valamint a mezőgazdasági- és erdő területekre.
A lakóterület fejlesztéssel érintett területeken érvényesek a falusias lakóterületre vonatkozó
ajánlások. A terület várhatóan hasonló jelleggel, a Zalahalápi hagyományokat folytatva fog
beépülni.
A bányaudvar, és az Újdörögdi laktanya arculatát elsősorban a rendeltetésük határozza
meg, alakításuk sajátos szakmai szempontok mentén történik, amelyek túlmutatnak a
Kézikönyv keretein.
Ódörögd és Újdörögd településrészeken a lakóépületek, építkezések száma elenyésző,
sajátos, egyedi arculatról ezeken a területeken nem beszélhetünk. Építkezés és felújítás
esetén a falusias lakóterületre vonatkozó ajánlások irányadók.
A mezőgazdasági- és erdőterületeken elhelyezett épületeket a funkcionalitás határozza meg,
az anyaghasználat és a tájbaillesztés szempontjai a volt zártkerti területeken
megfogalmazott ajánlásokkal egyeznek meg.
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Falusias lakóterület
Telepítés
Zalahaláp falusias lakóterületén az épületek a telek egyik oldalhatárán, a telekhatárral és
egymással párhuzamosan állnak. Az épületek tetőgerince lehet az utcára merőleges, vagy
azzal párhuzamos, de minden esetben figyeljük meg a környező épületeket, és új épület
építése esetén azokhoz igazodjunk.

Ha épületkiugrást létesítünk, a kiugró részt legalább olyan távolságra építsük az utcai
homlokzattól, mint az utcai homlokzat szélessége. Az utcafronthoz túl közel épített toldalék
rendezetlen hatást kelt, és aránytalan épülettömeget eredményez.
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Melléképületeket csak a főépület takarásában, a hátsókertben építsünk! Ne létesítsünk
melléképítményt az utcafronton, vagy az oldalkertben elszórtan, mert ezek zavaróan hatnak
az utcaképben!

Előkert
Az előkert mérete Zalahaláp falusias lakóterületén utcánként változik. Az Ady Endre
utcában például a házak előkert nélkül épültek, utcai homlokzatuk az utcával párhuzamos.
a Kossuth Lajos utcában az épületek szintén az utcafrontra épültek, de az épületek az utca
vonalához viszonyítva ferdén helyezkednek el (fűrészfogas beépítés), ezért szabálytalan,
háromszög formájú előkertek alakultak ki. A Park utca déli szakaszán ezzel szemben nagy
méretű (kb. 15 méter széles) előkertek a jellemzőek. Figyeljük meg az utcában jellemző
előkerteket, és új ház építése esetén igazodjunk hozzájuk!
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Magasság
Zalahaláp falusias lakóterületén az épületek magassága közel azonos, az épületek
nagyrészt földszintesek, helyenként tetőtér beépítéssel, de legfeljebb egy emeletesek. Az
épületek magassága nem haladja meg a 8 métert. Új épület építésénél illeszkedjünk a
környező épületekhez, a túlságosan magas házak építése kerülendő.

Tető kialakítása
A falusias lakóterületen a házak mindegyike magastetős. Lapostetős épületek nem
illeszkednek a településképbe.
A tetőforma utcaszakaszonként változik, legjellemzőbb az utcára merőleges, vagy az
utcával párhuzamos nyeregtető, és a sátortető. Az épületek tetőformája egyszerű, a
túlságosan összetett tetőkialakítás költséges, és nem illeszkedik az utcaképbe! Új épület
építése esetén minden esetben a környezetben lévő házakhoz igazodjunk!
Az épületek tetőhajlásszöge 40-45 fokos, az ennél lényegesen alacsonyabb, vagy
magasabb hajlásszög nem elfogadható.
A tetőtér beépítése esetén részesítsük előnyben a tetősík ablakokat, a különféle
tetőfelépítmények megbontják a tető egységes formáját, alkalmazásuknak Zalahalápon
nincs hagyománya!
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
A falusias lakóterületen a hagyományos, vakolt homlokzat, visszafogott színhasználat
jellemző. Használjunk fehér, vagy természetes, anyagszerű színeket a homlokzaton!
Zalahalápon hagyománya van a terméskő alkalmazásának a homlokzaton, lábazaton,
kerítésen. Részesítsük előnyben a helyben megtalálható bazalt terméskövet, a vakolt tégla
falazatot. Egyéb, helyben nem megtalálható építőanyag tájidegen hatást kelt, használatuk
kerülendő! Fa burkolatot legfeljebb kis mértékben alkalmazzunk a homlokzaton!
Tetőhéjazatként hagyományos cserepet, betoncserepet, esetleg sötét tónusú kiselemes
hatású fedést alkalmazzunk! Ne használjunk rikító színű, fémlemez, hullámlemez vag egyéb
mesterséges hatású fedést az épületünkön!
Régi épületeken a hagyományos nyíláskiosztást ne alakítsuk át, az osztott fa nyílászárókat
őrizzük meg, újítsuk fel! Utólagosan ne szereljünk fel külső tokos redőnyt. Új épületeknél
törekedjünk a harmonikus nyíláskiosztásra, kerüljük a túldíszített, hivalkodó megoldásokat!
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Kerítések
Az utcai telekhatáron áttört, 1,20 méter magasságú kerítést létesítsünk, maximum 50 cm
magasságú tömör lábazattal, amelyet természetes anyaggból, lehetőleg helyi terméskőből
készítsünk. A teljesen tömör kerítések barátságtalan utcaképet eredményeznek, építésük
kerülendő! A belátás ellen alkalmazzunk növénytelepítést, élő sövényt, az áttört utólagos
lefedése nádszövettel vagy egyéb anyaggal nem elfogadható!
Saroktelkeknél, útcsatlakozásoknál a közlekedés biztonsága érdekében figyeljünk a kerítés
átláthatóságára, 1,20 méternél magasabb növényzetet ide ne ültessünk!

33

5 | Építészeti útmutató | falusias lakóterület | lakóterület fejlesztés
Kertek
A kertek megtervezése során törekedjünk arra, hogy csak a legszükségesebb mértékig
létesítsünk burkolt felületeket, legfeljebb a telek területének 10 százalékán! A burkolt
felületeken előnyös a bazalt zúzottkő, kiselemes térburkolati elemek használata.
A kertekben az őshonos növényfajokat részesítsük előnyben, törekedjünk a háromszintű
növényzet kialakítására – gyepfelület, cserjék, fák. A hagyományos kertekben az előkertben
díszkert, az épület közelében a pihenés célját szolgáló kert jellemző. Veteményes,
gazdasági jellegű kertet elsősorban a telek hátsó részén, az épület mögött létesítsünk.
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Ipari területek
Telepítés
Az ipari területeken az épületek telepítése jellemzően szabadon álló. Új épület építése
esetén kerülendő a különböző méretű és tömegű épületek egybeépítése, helyette inkább
több, letisztult, egyszerű formájú épületet építsünk. Így elkerülhető a túlságosan nagy
épületek túlzó, tájba nem illő összképe.

Magasság
Az ipari területeken az épületek jellemzően földszintesek, magasságuk közel azonos. Új
épület építésekor – amennyiben az alkalmazott technológia nem teszi szükségessé – ne
létesítsünk többszintes épületet, helyette inkább nagyobb alapterületű, szélesebb, de
földszintes épületet létesítsünk. A túl magas ipari épületek messziről látszódnak,
megjelenésük nem előnyös a településképben.
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Tető kialakítása
Az ipari területeken az alacsony hajlásszögű, legfeljebb 35 fokos nyeregtető, félnyeregtető
vagy lapostető jellemző. A magas hajlásszögű, összetett formájú tetők, tetőfelépítmények
létesítése nem ajánlott, nem illeszkedik a meglévő ipari épületekhez.

Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az ipari területeken a hagyományos vakolt homlokzatképzés mellett a fémlemez falburkolat,
vagy faburkolat is elfogadható, de fontos, hogy visszafogott, nem rikító színeket
alkalmazzunk. A meglévő épületeken a kék, fehér, szürke színek jellemzők. Amennyiben a
cégprofil megjelenítése érdekében mégis elkerülhetetlen a rikító színek használata,
figyeljünk arra, hogy ezt lehetőleg kis felületen, a környezetbe illesztve tegyük.

Kerítések
Az ipari területek jellegéhez az áttört, drótfonatos, vagy ponthegesztett hálós kerítéselemek
illeszkednek, fém-vagy beton oszlophoz rögzítve. A teljesen tömör kerítések alkalmazása
kerülendő!
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Kolónia
Telepítés, magasság, tetőkialakítás
Kolónia településrészen az épületállomány egységes, kialakult. Az épületek egységes
telepítése, magassága, tetőformája a jelenlegi formájában megőrzendő, és új épületek
építése esetén is törekedni kell a meglévő rendszerhez való illeszkedésre!
Tetőfelépítmények nem építhetők, tetőtérbeépítés esetén csak tetősíkablakot
alkalmazzunk!

Homlokzatképzés, anyaghasználat
Kolónia településrészen az épületek anyaghasználata egységes. A bazalt terméskőből
épített épületek homlokzata vakolt, fehér, vagy világos, természetes színű, helyenként látszó
kőfallal. A tetőhéjazat minden esetben cserép. A házak felújításakor, illetve új épület építése
esetén ne használjunk a hagyományostól eltérő anyagokat, a településrész arculatának
erősítése érdekében törekedjünk az egységes anyaghasználat megőrzésére! A rikító színek,
tájidegen, mesterséges építőanyagok alkalmazása kerülendő!

Kerítések
Kolónia településrészen az áttört, drótfonatos kerítések jellemzőek.
kerítésszakaszok közt tömör térfalat alkotnak a kerítés vonalában
melléképületek, melyek a főépületekhez hasonlóan terméskőből épültek.
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Volt zártkert (mezőgazdasági kertes terület)
Telepítés, terepalakítás
A Haláp-hegy lejtőjén a házak telepítésénél elsődleges szempont az épület terepre
illesztése. A hagyományos, régi házak, pincék természetesen simulnak a tájba. Új házaknál
is törekedjünk a telek természetes terepszintjének megőrzésére! Ha mindenképp szükséges
a terepalakítás, akkor azt a lejtős terep egyidejű feltöltésével és bevágásával valósítsuk meg.
A hagyományosan keskeny, hosszúkás, téglalap alakú épületek jellemzően a lejtő irányában
állnak, oromfalukkal az út felé fordulva. Új ház építésekor is kövessük a hagyományokat,
kerüljük az ettől eltérő tájolású, túlságosan széles – 6 méternél szélesebb – kialakítást.

A nagymértékű feltöltések, terepbevágások költségesek, és elcsúfítják a hegyoldalt. Ahol
szükséges, a helyben megtalálható kövekből építsünk szárazon rakott támfalakat, amelyek
meghatározzák a környék jellegzetes hangulatát.
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Magasság, tetőkialakítás
A volt zártkerttben az útra merőleges geincű nyeregtető hagyományos, melynek hajlásszöge
30-45 fok közötti. A tető kialakítása jellemzően oromfalas, vagy kontyolt. Alacsony
hajlásszögű, vagy lapostető építése a pincéket kivéve nem elfogadható. A túlságosan
összetett, bonyolult tetőformák minden esetben kerülendők. Tetőtérbeépítés esetén csak
tetősíkablakot alkalmazzunk, egyéb tetőfelépítmények nem illeszkednek a volt zártkert
hagyományos arculatához. Figyeljünk arra, hogy ne építsünk kirívóan magas házat! Az
épületek lejtő felőli homlokzatának magassága se legyen több 6 méternél!

Homlokzatképzés, anyaghasználat
A volt zártkertben, hasonlóan a falusias lakóterülethez, a hagyományos, természetes
anyagok, helyi kő, és világos, vakolt felületek, kis mértékben faburkolatok alkalmazása
ajánlott. Tetőhéjazatként cserépfedést, nádat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést
alkalmazzunk! A rálátás miatt fokozottan figyeljünk a rikító színek, nem természetes hatású
anyaghasználat elkerülésére! Figyeljünk arra, hogy a terasz, előtető, pergola
anyaghasználata harmonizáljon az épülettel, tartószerkezetei lehetőleg fából készüljenek!
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Kerítések
A volt zártkertben tömör kerítést egyáltalán ne építsünk, legfeljebb 1,8 méter magas, fából,
vagy drótfonatból készült, lábazat nélküli, vagy minimális lábazatú kerítést alkalmazzunk,
bazaltból vagy fából készített kapuoszlopokkal! A kerítés helyett élő sövényt is telepíthetünk!

Kertek
A Haláp-hegyen hagyományosan szőlőt műveltek, és művelnek ma is az itt lakók, melyből jó
minőségű borokat készítenek a gazdák. Tartsuk meg a hagyományt, és folytassuk a
szőlőtermesztést! A telkek területének legalább 80 %-át művelni kell, a szőlő mellett
telepíthetünk gyümölcsöst, például diót, vagy mandulát, vagy kiskertet is művelhetünk! A ház
körüli, nem művelt területeken zöldfelületet alakítsunk ki gondozott gyepfelülettel, és csak a
legszükségesebb mértékben burkoljunk! Részesítsük előnyben itt is a bazalt zúzottkövet!
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTMUTATÓJA
Utcák, terek, közparkok
A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet, és kellemes klímát,
árnyékot biztosítanak az utcákon. Telepítsünk fasort, ahol elég széles at utca! Gondozzuk
meglévő fáinkat, és a meglévőkkel azonos fajtákat telepítsünk! Ügyeljünk arra, hogy a
megfelelő távolságra ültessük őket, figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat
válasszunk, amelyek nem nőnek bele a felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe és az út
fölé, akadályozva a biztonságos közlekedést.
A járda és a közút közötti előkertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek
között. Zalahalápon a háztulajdonosok gyakran alakítják, gondozzák e területeket. Kerüljük a
szemmagasságban takaró növényzet alkalmazását, különösen a kereszteződésekben.
Használjunk évelő növényeket, cserjéket a közterületeken!
A járdák, terek gyalogos és vegyes forgalmát szolgáló felületein alkalmazzunk szürke
kiselemes térkurkolatot, a gépjármű forgalmat kiszolgáló utakon aszfaltozott felületet! A
parkolókat az ipari területen aszfalttal vagy bazalt zúzottkővel, a lakóterületen szürke
kiselemes térkurkolattal, vagy bazalt zúzottkő felülettel burkoljuk.
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Alkalmazzunk egységes, fából és fémből készült utcabútorokat! Zalahaláp főterén az
utcabútorok anyaghasználatára jellemző a zöldre festett fém és natúr fa kombinációja. A
közterületek hangulatát meghatározza a bazalt terméskő használata a térburkolatokon,
emlékműveken, szökőkutakon.
A növénykiültetésekben törekedjünk a változatos, többszintű növényzet kialakítására, hogy a
tér minden évszakban a legelőnyösebb oldalát mutathassa!
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A falu központjában található közpark fő értéke az idős faállomány, melyen keresztül
egyenes vonalú burkolt sétány vezet. A park mentén, a Park utca szélén egy keskeny patak
húzódik, mellette sövény. A gondozott park vonzereje, kihasználtsága tovább növelhető
utcabútorok, pihenésre alkalmas padok elhelyezésével a sétány mellett, a patak mentén
játszótér kialakításával. Őrizzük meg a park értékes növényállományát, tartsuk tisztán a
patakmedret, és gondoskodjunk az idősödő fák pótlásáról!
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Sajátos építmények, reklámok, cégérek
A településközpontban lehetőség szerint törekedjünk a meglévő légkábelek föld alá
helyezésére, mert zavaróan hatnak az utcaképben. Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok
elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó karban tartása elegendő és szükséges.
Átjátszó torony, és egyéb sajátos építmények létesítése a belterületen kerülendő, szükség
esetén a mezőgazdasági területen biztosítsunk helyet számukra.

A kihelyezett tájékoztató táblák vállalkozásunk arculatát tükrözzék és informatívak legyenek.
Zalahalápon a cégérek és reklámhordozók:anyagban és színben az épülethez
illeszkedjenek, legyenek egyediek és kreatívak.
A világító, neon cégérek kerülendők, a külső megvilágítás előnyösebb. Lényeges szempont,
hogy a reklámok, cégérek arculata a reklámozott tevékenységre utaló, ahhoz igazodó
legyen, és fontos, lényegi információt közöljön.
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JÓ PÉLDÁK
Ravatalozó
A Zalahalápi temetőben található ravatalozó épület anyaghasználatában, formavilágában
illeszkedik a környék hagyományos épületeihez, ugyanakkor kortárs formában újraértelmezi
azt. A monumentális bazaltpillérek harmonikus kontrasztot alkotnak a légies tetőszerkezettel,
mely a homlokzat központján található feszületre, az ég felé irányítja a tekintetet.
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Művelődési Ház és Könyvtár
A Művelődési Ház és Könyvtár Zalahaláp jellegzetes épülete, melynek erődszerű tömege,
lőrés szerű ablakai régi várat, oromfalas kialakítása a népi építészetet idézi. A terméskő
homlokzat fehér vakolattal kombinálva jól illeszkedik a környék hagyományos épületeihez.
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7 | Jó példák
Zártkerti épület a Haláp-hegyen
A Haláp-hegyi épület kiemelkedik a környék házai közül. A macskalépcső, a homlokzaton a
fehér és szürke vakolat kombinációja, az ökörszem ablakok, és az íves kőoszlopos tornác
Balaton-felvidéki hangulatot varázsol a hegyen. Az épület szépen karbantartott, a portája
rendezett, a szőlő gondosan művelt. Az udvaron található kút fedésének anyaghasználata a
főépület tetőcserepével azonos.
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