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1. Előzmények 

Jelen tervdokumentáció elkészítésekor figyelembe vettük a 2013 áprilisában készült 

Nagygyimót településközpont fejlesztési tanulmánytervében foglaltakat.  

A tervezéshez szükséges alaptérképet és közműtérképet az önkormányzat biztosította, amely a 

2005-ben készült településrendezési terv megfelelő térképmellékleteit jelenti. Geodéziai felmérést az 

Irányszög Bt. 2012 nyarán készített.  

 

2. Tervezési terület lehatárolása 

Nagygyimót község Veszprém megyében, Pápától 6 km-re keleti irányban fekszik. Az öreg 

Bakony-hegység északi lankáinak utolsó nyúlványai még elérik a települést, kellemes domborzati 

viszonyokat teremtve a környéken. A települést észak déli irányban a Séd-patak szeli ketté, amelyre 

merőlegesen halad el a Pápát Giccel összekötő, a község központjában két derékszögű kanyart 

megtevő 8302 j. országos mellékút. 

A tervezési terület a Pápai úttal párhuzamosan található, a római katolikus templomtól az 

egykori tűzoltó szertárig terjedő 100 m hosszú és 20-39 m széles terület. A Pápai úttal nem érintkezik, 

attól egy 26 m széles zöldsáv választja el. Jelenleg erről a zöldsávról, a Kossuth utcáról leágazó 

földútról,  egy Kossuth utcai kapubehajtóról közelíthető meg.  

 

3. Meglévő állapot 

 A tervezési terület jelenleg kettéosztott. Északkeleten az egykori iskola épülete látható, amely 

egyik fele lakásként funkcionál, a másik fele használaton kívül áll.  Ettől az épülettől délre egy 

használaton kívüli, kisebb alapterületű, felújításra szoruló ház áll. A ház déli sarkától kerítés indul a 

meglévő földút irányába, amely kettészeli a tervezési területet. A lehatárolt rész az egykori iskola 

épületében lakók által fenntartott házi kert diófákkal, fűzfákkal, egynyári és évelő kiültetésekkel. Itt 

található a r.k. templomot határoló támfalban egy már használaton kívüli lépcsősor, amely az egykori 

iskolát és a templomot kötötte össze. Későbbiekben ennek a kapcsolatnak a helyreállítását javasoljuk. 

 A kerítésen kívül eső nagyobbik rész zöldfelület, amelyen az épület lakói gazdálkodnak. A 

meglévő földúttal párhuzamosan egykori fasor korhadásnak indult maradványai láthatók, a nyugati 

végen 3 db fűzfa áll. A korhadt fatörzsek mellett néhány új ültetésű facsemete látható, amelyek 

átültetését javasoljuk az önkormányzat által meghatározott új területre. 

 Az építési munkák miatt a lenti rész korhadt fatörzseit eltávolítjuk, a fenti részen 3 db diófa, 2 db 

ecetfa kerül kivágásra.   
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4. Tervezett állapot 

4.1. Koncepció (K-02 sz. tervlap) 

 Az Öregséd Vadásztársaság feladatának tekinti a település kulturális életében való részvételt, 

ezért a r.k. templomtól nyugatra eső területen természeti tanösvényt és hagyományőrző kulturális 

központot alakít ki. Ez az elképzelés összhangban áll a települési önkormányzat által 2012 áprilisában 

készíttetett településközpont fejlesztési tanulmánytervben foglaltakkal. A tanulmánytervben leírtak 

értelmében A Kossuth utca és az egykori tűzoltó szertár közé eső területen a jelenleg működő római 

katolikus templom és ABC mellett, a 4 db funkció nélküli épület (egykori iskola, 2 épület, egykori tűzoltó 

szertár) felújítását követően a település meglévő, de eddig rejtve maradt értékeinek bemutatását 

szolgáló kulturális központ jön létre. A használaton kívül álló épületek külső és belső felújításuk után 

Nagygyimót hagyományait, kézművességét, gazdálkodását bemutató kiállító és foglalkoztató terekké 

válnak. Az aktív részvételi lehetőségen túl kulináris élvezetekkel kecsegtet az új központ a településen 

készülő helyi termékeken keresztül. 

 A Vadásztársaság által megálmodott természeti tanösvény a r.k. templom és az egykori iskola 

által határolt udvaron kap helyet, amely későbbiekben a fent vázolt kulturális központ fogadó tereként 

szolgálhat. Ide fog nyílni a Kézműves ház (egykori iskola) és a Helyi kincsek tára (használaton kívüli 

épület), valamint a templom támfalának felújításával létrejövő kegyeleti fal a helyi mesterek által 

készített kézzel faragott stációkkal. A fogadó tér közepén kiemelt növénykazetta látható, amely 

Nagygyimót település északnak tájolt belterületét formázza. A növénykazetta örökzöld nyírott cserjével 

lesz beültetve. A cserjefelületet egy murvás út és egy levendulasáv szakítja meg. A murvás út a térség 

közlekedési verőerét, a 8302 j. közutat (Pápai út), míg a levendula a települést átszelő Séd-patakot 

jelképezi. A növénykazettát kör alaprajzú gyepfelület veszi körbe, melynek szélén rózsákból és egynyári 

virágágyásokból álló kiültetés látható. Ez utóbbi kiültetés távlati fejlesztésként fog megvalósulni. Az 

előbbiekben leírt kertépítészeti elem a templom támfaláról madártávlatban szemlélhető meg, ezért a 

teljesség érdekében a lezárt lépcső felújítását, és így a templomkert és a fogadó tér összekötését 

javasoljuk. 

 A növénykazetta körül 1.5 és 2 m széles sétautat alakítunk ki, amely az ABC előtti tér felől 

megtartja a gépkocsi forgalom számára szükséges 3.75 m-es szélességet. A sétaút mellett kétféle 

információs táblát helyezünk el. Az egyik kör (1-6 számozással) a Nagygyimót és környezetének 

természeti értékeit, a környező erdők vadállományát, a vadászatot és a nagygyimóti vadászat történetét 

mutatja be. Az információs táblák másik köre (A-E jelöléssel) Nagygyimót történetét, kulturális 

értékeiből, szokásaiból, kézművességéből ad ízelítőt. 
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 A növénykazetta körüli sétaútról ágaznak le az épületekhez vezető utak, illetve északi irányból 

ide fog bekapcsolódni (távlati fejlesztés) az a sétaút, amely kívülről fogja megkerülni az egykori iskola 

épületét, és amely másik irányban a templom majdan felújított támfala mellett is elvezet. 

 A fogadó tértől nyugati irányban lépcsősor vezet a Helyi kincsek tárához, majd tovább a 

hagyományőrző emlékműhöz. Az emlékmű egy kis, kör alakú dombon álló, kaput formázó szobor egy 

haranggal, amelyről külön építészeti dokumentáció készül. A dombot egyik oldalon olaszlépcső, másik 

oldalon burkolt felület kíséri, és támfalak veszik körbe. Az emlékmű alatt biztosított az áthaladás, 

tengelyében, a templom felőli oldalon fa borítású ülőlépcső látható. A támfalak növénykazettákat 

alkotnak, amelyek cserjéket és egynyári ágyásokat egyaránt tartalmaznak. A tér nyugati oldalán 

nagyobb összefüggő burkolt felület található, amely ünnepségeknek, megemlékezéseknek ad helyet. A 

Vadásztársaság évente egyszer, halottak napján itt emlékezne meg elhunyt társairól. Padok és 

hulladékgyűjtő is elhelyezésre kerül.  

 Az emlékműtől olaszlépcső és 1.5 m széles sétaút vezet tovább az egykori tűzoltó szertár felé, 

ahol távlati fejlesztésként termelői piac jön majd létre. 

  

4.2. Tereprendezés (K-03 sz. tervlap) 

 A tervezési terület legmagasabb pontja a templom által határolt keleti telekhatárral 

párhuzamosan futó sétaút. Ettől a szakasztól 4-7%-os lejtéssel lehet lejutni a lépcsősorig az eredeti 

tereplejtést megtartva. A burkolatban kialakított zöld sziget (Nagygyimót alaprajzával) lejtése 2%-os. A 

zöld sziget és a burkolat között kialakuló szintkülönbséget a zöld sziget nyugati végében lévő 2 db 

lépcsőfok hidalja át. Az innen induló sorszegélyek mentén fogy el a szintkülönbség az oldalsó 

irányokban a K-03 tervlapon jelölt helyeknél.  

 A Helyi kincsek tárához 2x4 db olaszlépcső vezet. Az épület bejárata előtt 8-10%-os lejtéssel 

alakítottunk ki burkolatot, így lépcsők nélkül közelíthetőek meg a bejáratok az eredeti lejtési viszonyokat 

követve. Az épület után 3x4 db lépcsőfokból álló lépcsőkar vezet az emlékműhőz. Az utolsó 4 db 

lépcsőfok előtt a lépcsőkart kísérő támfal az északi oldalon megszakad, mivel távlati fejlesztésként ide 

fog becsatlakozni az egykori iskola épületét megkerülő sétaút. 

 Az emlékmű körüli tér keleti és nyugati fele közti közel 90 cm-es szintkülönbséget a keleti 

oldalon ülőlépcső, az északi oldalon olaszlépcső, a déli oldalon 4.5%-os lejtésű burkolat hidalja át. Az 

építményeket támfal kíséri. A támfalak és a zöldfelület között növénykiültetések kapnak helyet. A térhez 

nyugatról olaszlépcsősor kapcsolódik, amely az eredeti terepszinthez köt le. Ezután a sétaút 2%-os 

lejtéssel folytatódik. 

 A lépcsőket kísérő támfalak mellett rézsűk alakulnak ki, amelyek a meglévő terepszinthez 

kapcsolódnak. 
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 4.3. Épített elemek 

 A burkolt felületek térkő borítást kapnak, amelyet a zöldfelületek felé barna kerti szegély, és a 

szintkülönbség áthidalása érdekében néhol barna kiemelt sorszegély határol. Az ABC előtti tér felöl 

süllyesztett szegély határolja a burkolatot (K-03 sz. tervlap).  

A térkő burkolat rétegrendje (K-04 sz. tervlap): 

-6 cm vtg. térkő (Leier-Kaiserstein Taverna, gesztenye, melírozott) 

-3 cm vtg. NZ 3/8 homokágyazat 

-15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizációs murvaalap 

 A Nagygyimótot formázó növénykazetta vesszőfonatos falból készül, amelyet belülről 

geotextiliával kell bélelni. A növénykazettát átszelő út murva burkolattal készül, szintén kerti szegély 

kíséri. A levendulasáv határolására, és a cserjék és a gyep elválasztására műanyag ágyásszegély 

(Bauplast Kft.) kerül elhelyezésre. A murva burkolat rétegrendje (K-04 sz. tervlap): 

- 5 cm vtg. NZ4/8 murva tömörítve 

- 15 cm vtg. M22 murva alap 

 A lépcsőfokok fellépője sorszegélyből a belépő térkőből készül (K-04 sz. tervlap). A lépcsőkart 

határoló pofafal a tereptől 15 cm-re kiemelkedve ferdén, a lépcső hajlásszögének megfelelően követi 

azt. A pofafal vasalt és kibetonozott zsalukőből (20x50x23 cm) készül, amely kívülről 4 cm vtg. műkő 

borítást kap. A pofafalat 80 cm mélységben alapozni (C12) kell, amely alá 20 cm vtg. homokos kavics 

kerül. Az emlékmű körüli támfalak a műkő borítás helyett 4 cm vtg. terméskő (balatonszőlősi mészkő) 

borítást kapnak, a támfalak magassága a K-03 sz. tervlapon látható. 

 Az ülőlépcső kialakítása a K-04 sz. tervlapon látható. Az ülőfelületek szélénél zsalukőből 

készülnek támfalak, amelyekre zártszelvények kerülnek, amelyekhez a vörösfenyő pallókat 

(120/125x15x5cm) kell csavarozni (süllyesztve). A pallók a támfalak futásirányára merőlegesen 

kerülnek az íves alak lekövetése érdekében. A támfal oldalára szintén acél zártszelvények kerülnek, 

amelyekhez állítva kell csavarozni a 39x15x5 cm-es vörösfenyő pallókat. A támfalakat a belső oldalon 

kátránypapírral javasoljuk szigetelni. 

 A kulturális központ kivitelezési munkáiban az önkormányzat is részt kíván venni, a 

közmunkában megvalósítható feladatok egy részét magára vállalja. Ezek a munkafolyamatok a 

következőek (a költségvetés ezek árát nem tartalmazza): 

 bontási munkák, tereprendezési (földmozgatás) munkák 

 beton munkák zsaluzása 

 burkolatok tükörkészítése, alap tömörítése  

 ülőlépcső deszkázása, vesszőfonatos növénykazetta elkészítése 
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4.4. Kerti berendezési tárgyak 

 Javasolt típus mmcité Miela támlás pad változatban. A hulladékgyűjtő típusa mmcité diagonal. 

A tervezett utcabútorok modern megjelenésű, de kis települési környezetbe is szépen illeszkedő 

gyártmányok. 

   

A tervezett kerti berendezési tárgyak későbbi fejlesztés keretében kerülnek kihelyezésre. 

4.5. Növénytelepítés (K-02 sz. tervlap) 

 A projektre felhasználható költségkeret szűkössége miatt a terven szereplő növényesítés nagy 

része elmarad. A terven szürke felirattal jelöltük a későbbiekben megvalósításra kerülő beültetés 

növényneveit, zöld felirat jelzi a projektbe tartozó növényeket.  

 2 db fát telepítünk az emlékmű körüli tér mellé, amelyek a déli napsütés erejét enyhíthetik, 1 db 

fa pedig a fenti fogadó tér mellé kerül. A cserjetelepítésből a emlékműnél lévő növénykazetták 

betelepítése és a fogadó tér levendula és puszpáng felületei kerülnek kialakításra.  

A telepítésre javasolt növények jegyzékét a mellékelt növénylista tartalmazza. 

Ültetési előírások 

Fatelepítés: ültető gödör mérete 1*1*1 méter. Cserjék: ültető gödör mérete 0,6*0,6*0,6 méter. Az előírt 

méretben a talajt szarvasmarha trágyával javítani kell. A tervezett növények zöme konténeres, így 

megfelelő öntözés mellett tavasztól a fagyok beálltáig ültethetőek. Kivételt képeznek a fák, ezek 

földlabdásan kerülnek forgalomba, legideálisabb ültetési idejük az ősz.  

 A K-02-es terven jelölt részek füvesítésre kerülnek. A nagy kiterjedés miatt fűmag vetését 

javasoljuk. A gyepesítés előtt a területen teljes gyomirtás szükséges, a talajt 15-20 cm-es mélységig fel 

kell lazítani. A gyepesítés után a terület alapos öntözése (20 l/m2) szükséges. A füvesítés utáni első két 

hétben gondoskodni kell a gyepszőnyeg folyamatos locsolásáról. 

Győr, 2013. 05.07. 

  
 Hencz Helga     Nusser Gabriella 

 okl. kert- és tájépítészmérnök            okl. tájépítészmérnök 
 K1 08-0394                     K/2 08-0493 


