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1
BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

Kedves Sümegi Polgártársam!
Kedves Látogató!

Sümeg Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a kezében, melyet
2017 nyarán a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény által előírt módon, közösen alkottunk meg.
E kötet rendeltetése, hogy rögzítse, és követendő példaként állítsa
saját magunk és minden leendő sümegi lakos számára a városunk
képében, „arculatában” rejlő értékeket, és útmutatásul szolgáljon a
jövőben építendő sümegi házak tervezéséhez és megépítéséhez. A
kézikönyv így egyszerre Sümeg legjobb arcát, legszebb természeti és
épített értékeit bemutató és rögzítő dokumentum, egyszerre pedig
születési bizonyítványa is az itt teremtendő értékeknek.
Megalkotása során tehát törekedtünk arra, hogy meglássuk városunk
rejtett értékeit, melyek az itt élők életminőségéhez hozzájárulnak. És
egyben jó lehetőséhvalamint a Sümegben rejlő fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A kötet
sajátossága még, hogy elkészítése során megszólítottuk a város minden lakóját, így biztosítva, hogy a
jövő építkezései során első helyen sümegi polgárok életminősége és érdekeinek érvényesülése álljon.
A nagyszerűen elvégzett közös munkáért szeretnék Önnek egész Sümeg nevében köszönetet mondani!
Bízom benne, hogy a jövőben még többet tehetünk együtt városunkért! Addig is fogadja szeretettel
Településképi Arculati Kézikönyvünket, örömteli tervezgetést kívánok!
A további közös munka reményében üdvözlettel,
Sümeg, 2017. október

Végh László
Polgármester

5

2
A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
2.1. ISMERTETŐ
Sümeg a Bakonyalján, a Keszthelyi-hegység lábánál, a Balaton-felvidék és a Kisalföld találkozási pontján épült.
Földrajzi fekvése egyedülálló: öt útvonal fut itt össze, ezért Sümeghez minden közel van. Egy lépés ide a
Balaton éppúgy, mint a Zalai Dombvidék, percek alatt elérhető Keszthely, Hévíz, a Somló-hegy vagy a MagasBakony.
Önkormányzatunk törekvése az, hogy Sümeg idegenforgalmi és kulturális központtá váljon, az emberek és az
értékek találkozási pontja is legyen.
Ehhez minden együtt van, hiszen a mi városunk egészen különleges hely. Ezt nemcsak a település – hivatalból
is – lokálpatrióta polgármestere mondja. Így vélekedtek a magyar irodalom klasszikusai Eötvös Károlytól, Szabó
Dezsőn át egészen Hamvas Béláig.
Nevezték már Sümeget a Balaton kapujának, barokk ékszerdoboznak a Dunántúl gyöngyszemének, és ez mind
igaz is. Talán a legszemléletesebben mégis Jókai Mór ragadta meg a város hangulatát: „Estére Sümeget érjük
el; a legregényesebb fekvésű kis városkát, mely fölött, csaknem a közepében emelkedik ki a regedús sümegi
várrom, még mindig erős falaival… Ezen város lakói olyan közel laknak őseik szellemeihez; házaik ablakaiból
megláthatják holdvilágos éjszakában a reszketeg árnyakat, mik úgy hasonlítanak páncélos lovagok, pártás
hajadonok alakjaihoz.”
(Részlet Végh László polgármesteri köszöntőjéből, Sümeg város honlapján)
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2.1. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
A város története az őskorig követhető, régészeti kutatások bizonyítják, hogy már ebben a korban lakott volt
a terület. A Sümeg déli határában elterülő Mogyorósdombon az újkőkorból származó kovakőbánya
feltárásakor számos használati eszközt, szerszámot és egyéb leletet hoztak felszínre.
Sümeg vidékének őskultúrája a késői bronz és korai vaskorban – hallstatti kor – érte el fénykorát. A kor emlékei
arra utalnak, hogy e vidéken egykor virágzó bronzkori telepek léteztek.
A rómaiak fennhatóságát számos tégla és cserépedény-töredék jelzi. Az 1877-ben, a település nyugati
határában végzett ásatások során egy négyzetalapú saroktornyos villa és egy ókeresztény bazilika alapjait is
feltárták.

A város fejlődésének és történelmének alakulásában nagy szerepe van a várnak, amely a tatárjárás után, IV.
Béla várak építését ösztönző rendelkezéseit követően épült. Ebben a korban a vár és a település sorsa szinte
mindig egybefonódott a várban történtek hatással voltak az erődítmény lábainál elterülő településre is. A
püspöki uradalmi terület igazgatási és területi központja a 14. század elejéig a közeli Erek község volt, majd a
sümegi vár védelmi jelentőségének növekedésével a központ fokozatosan Sümegre tevődött át. A püspökség
valamennyi birtoka és uradalma fölött elsősorban a veszprémi és a sümegi várak őrködtek.
Gathalóczy Mátyás püspöksége idején 1440-ben Albert király özvegyének, Erzsébetnek a hívei elfoglalták
Szigliget várát, majd Sümeget vették ostrom alá. Az Unyomi Miklós várnagy vezetésével védett várat a támadó
sereg több ostrom után sem tudta bevenni.
Mátyás király halálát követően Veszprém után Sümeg is a trónkövetelő Habsburg Miksa német-római császár
kezére jutott. A Kinizsi Pál és Báthori István által vezetett hadaknak köszönhetően a német uralom azonban
csak rövid ideig tarthatott, a betolakodókat a Dunántúl egész területéről kiszorították. Sümeg és Nagyvázsony
várát Kinizsi foglalta vissza és juttatta II. Ulászló király hatalma alá.
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Székesfehérvár 1543. évi eleste és a török terjeszkedés miatt, több Balaton környéki várhoz hasonlóan Sümeg
is végvárrá alakult. A következő évtizedekben a háborús viszonyokat követően a város lakossága
nagymértékben csökkent és védtelen volt a törökkel szemben, a vár azonban magyar kézen maradt.
A 16. század közepétől kezdődően a
császári hadak megjelenésével Sümeg
nehéz helyzetbe került, amit csak
tetézett a század végén kitört 15 éves
háború és a Bocskai István vezette
szabadságharc. A vár a csaták idején
többször is gazdát cserélt. A bécsi béke
után a város fejlődését Ergelics Ferenc
püspök tevékenysége indította el.
Fordulópontot Bosnyák István püspök
1643. március 27-én kiadott, a
településnek a mezővárosi rangot
biztosító kiváltságlevele jelentett.
Ebben
az
okiratban
pontosan
meghatározta a földesúri területeken
élők személyi és vagyoni helyzetét, a
földesúr és a mezőváros lakóinak
valamennyi jogát és kötelességét is.
1656-58-ban Széchenyi György püspök
őrtornyokkal ellátott erős fallal
keríttette körül a várost, amely ettől
kezdve hosszú időre Zala megye
egyetlen biztonságos, jól védett városa
volt. Ennek következtében Sümeg
mozgalmas várossá fejlődött: fellendült
kereskedelme,
vásárai
híressé,
fazekasiparának termékei keresetté
váltak. A veszprémi püspökség
székhelyeként az ellenreformáció egyik
fontos dunántúli központja volt, ahová
Széchenyi
püspök
ferences
szerzeteseket telepített be 1650 körül.
Sümeg fejlődését egy időre megállította a szentgotthárdi csatából visszavonuló török sereg ostroma. Igaz a
várat nem tudták bevenni, de elvonulásuk előtt felgyújtották a várost. A tűz a várban is nagy károkat okozott.
A város azonban kiheverte a pusztulást és újra fejlődésnek indult. 1700-ban ismét olyan nagy tűzvész
pusztított, hogy a püspöki palotán és a Ferences kolostoron kívül mindössze négy kőház maradt meg a
városban.
1705-ben Sümeg vára II. Rákóczi Ferenc seregének kezére került és ekkor a Dunántúl legfontosabb
erődítményei közé tartozott. A császári seregek azonban Heister Sibert tábornok vezetésével 1709 júliusában
visszafoglalták. A kuruc időkben betöltött szerepe miatt az osztrákok 1713 nyarán – nehogy egy újabb
felkelésnél a magyarok felhasználhassák – hadgyakorlat ürügyén felgyújtották a vár épületeit és
használhatatlanná tették annak két vízgyűjtő medencéjét is.
A csaták és tűzvészek által pusztított város újjáépítése hamarosan megindult. Az akkor hozott építészeti
rendeletek következtében alakult ki Sümeg jellegzetes települési formája: a védőfalakkal övezett belső
városban csak kőházakat lehetett építeni, így erre a területre a püspöki udvartartás, az uradalmi tisztségviselők
és a vidék nemesei költöztek be. A kevésbé tehetős, kiváltságok nélküli földművesek és iparosok kiszorultak a
régi belváros területéről és a külső városrészben építették fel fa-, illetve vályogházaikat.
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Padányi Bíró Márton (1745-1762) püspök idejében tovább fejlődött a város. Az ő működésének köszönhetőek
Sümeg legjelentősebb építészeti és művészeti alkotásai. Széles körű vallásos, politikai, társadalmi és mecénási
tevékenységével a magyar barokk szellem élenjáró személyiségévé vált és az ellenreformáció harcos
képviselője volt. Sümegen számos lakóházat, gazdasági épületet, egy új plébániatemplomot és egy barokk
püspöki palotát is építtetett. Irányításával alakult ki Sümegen az a katolikus szellemi központ, amely Pápa város
protestáns irányzatával állt szemben.
Az iparos és kereskedő polgárság számának növekedésével Sümeg kézműiparos mezővárossá vált. Ebben az
időben a városban postaállomás, ispotály, patika és sóház is működött. Bíró püspök halálát követően a város
fejlődésének vonala ismét megszakadt, sőt Mária Terézia urbáriumrendelete a püspök, mint földesúr és a
mezőváros között új ellentéteket támasztott.
A század utolsó negyedében újból súlyosbodtak a megélhetési viszonyok Sümegen, mert a városban járványok
és tűzvészek pusztítottak. A Napoleoni háború során az 1809-évi francia megszállás is nagy nehézségeket
okozott a városnak. Az 1820-as évektől a városi terhek csökkenésével fejlődésnek indult a mezőgazdaság, az
iparos és kereskedő réteg is fokozatosan gyarapodott. Megkezdődött a város polgárságának kialakulása.
Országos hírűek voltak a fazekasok, nevesek a tímár, a varga, a szűrszabó, a gombkötő és a kádár céhekbe
tömörült iparosok.
A város fejlődésének jelentős tényezője volt a nemesi belváros társadalmi élete. 1804-től a város és vidékének
lakossága Kisfaludy Sándor költő (1772-1844) szellemi és baráti köréhez csoportosult. Az 1840-es évekre ez a
nemesi társaság a reformkor politikai harcai miatt felbomlott, helyét a Ramassetter Vince vezette városi
polgárság vette át.
A város 1848-ban elérte évszázados küzdelmének célját, megszabadult a földesúri hatalomtól. A Bachkorszakban Sümeget megyei és járási bírósági székhellyé, a vidék egyik igazgatási központjává tették. A
rendeletek végrehajtásáról a városban állomásozó osztrák katonaság gondoskodott. Sümeg a kiegyezés után
az ország gyors ipari és mezőgazdasági fejlődésétől eltérően, gazdasági hanyatlásnak indult. Kékfestőüzeme
megszűnt, bőrgyára leégett, ipara, borainak hírneve és kereskedelme visszaesett, polgársága és nemessége is
elszegényedett. 1907-ben elvesztette városi címét, amit 1984. január 1-jén kapott vissza.
(A város történetének leírása Sümeg Vár honlapjáról: http://www.sumegvar.hu/hu/a_sumegi_var/sumeg_tortenete )
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2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET
Sümeg településszerkezetét alapvetően meghatározza a Várhegy. A város történelmileg kialakult úthálózata –
később a vasútvonal is – a Várhegyet dél-nyugati irányból kerülte meg, így a település magja a bevezető utak
körül, a Várhegytől délre alakult ki. A történeti belváros – egykor fallal is körülvett – területe felkapaszkodik a
Várhegy déli lejtőjére. Sajátos városszerkezetét a kis utcák és teresedések (Kisfaludy, Udvarbíró és Szent István
tér) – spontán módon kialakult, minden tervszerűséget nélkülöző – rendszere teszi egyedivé, szerethetővé. Az
egykori városmag legjelentősebb, meghatározó épületei a Ferences templom és kolostor, illetve a Püspöki
Palota együttese.
A történeti belvárost déli, keleti és nyugati oldalról körülvevő területen főleg földszintes épületekből álló, sűrű
beépítésű, „öregebb” városrészek alkotják a város ún. átmeneti zónáját, ahol a városközponti funkciók (lakó,
intézmény, kereskedelem, szolgáltatás, stb.) együttesen jelennek meg. A város északi, nyugati és déli részén a kivezető utak (84-es út, Mihályfai út) mentén, illetve környezetükben - az elmúlt évtizedekben többszintes
társasházak, illetve családi házak épültek, rendezett, szabályos telekosztással. A lakóterületek megjelentek a
84-es út keleti oldalán is. A Tapolcai úttól északra, a Tikhegy lábánál található a szőlőhegy, Sümeg – ma már
átalakulóban lévő - zártkerti területe.
A város gazdasági területei zömében a vasútvonal mentén találhatóak, de a város belső részén, több helyen is
– a várostestbe ékelődve – megjelennek az elsősorban kereskedelmi-szolgáltató gazdasági tevékenységet
folytató telephelyek. (Részlet Sümeg hosszú távú településfejlesztési koncepció 2015-2030)

Látkép a várból, légifotók Sümegről (forrás: http://sumeg.hu/fooldal/)
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3
ÖRÖKSÉGÜNK
MŰEMLÉKEK, NEVEZETESSÉGEK
A több mint 50 műemlékileg védett épület jelzi a város építészeti örökségének gazdagságát. A műemlékek
túlnyomó többsége a belvárosban helyezkedik el, ami szintén szerencsés adottság. Az egyedi védelmen kívül
területi védelem is van a városban. Sümeg városának különleges hangulatához egyértelműen hozzájárul a
rendkívül sok értékes épület, illetve növényállomány. Az értékek védelme a folyamatos fejlesztések mellett a
városvezetés fő célja.

(Sümeg város belvárosa, az egyedi védelem alatt álló épített értékei - Sümeg hosszú távú településfejlesztési
koncepció 2015-2030)
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MŰEMLÉKEK LISTÁJA
A következőkben a műemlékek és nevezetességek közül a legismertebbeket részletesebben bemutatjuk, a
műemléke teljes listája cím szerint itt található:
Cím
Széchenyi György utca 17.
Széchenyi György utca 15.
Kossuth Lajos utca 24.
Deák Ferenc utca 11.
Deák Ferenc utca 11.
Deák Ferenc utca 13.
Deák Ferenc utca 15.
Deák Ferenc utca 17.
Deák Ferenc utca 19.
Deák Ferenc utca 8.
Deák Ferenc utca 8.
Deák Ferenc utca 4.
Deák Ferenc utca 4.
Ramassetter utca 4.
Kossuth Lajos utca 4.
Árpád utca 1.
Ramassetter utca 10. / Árpád utca 3-5.
Ramassetter utca 6.
Ramassetter utca 8.
Ramassetter utca 8.
Ramassetter utca 8. / gazdasági ép. és udvar
Vak Bottyán utca 3.
Vak Bottyán utca 1.
Vak Bottyán utca 1. / gazdasági ép. és udvar
Szent István tér 4.
Szent István tér 4.
Szent István tér 5.
Szent István tér 3.
Szent István tér 2.
Szent István tér 1.
Szent István tér
Szent István tér 10.
Kossuth Lajos utca 19.
Kisfaludy Sándor tér 1.
Kossuth Lajos utca 23.
Kossuth Lajos utca 25.
Kossuth Lajos utca 27.
Kossuth Lajos utca 29.
Udvarbíró tér 1.
Udvarbíró tér 1.
Kossuth Lajos utca 31.
Kossuth Lajos utca 33.
Udvarbíró tér 3/2.
Udvarbíró tér 3/1.
Udvarbíró tér 3.
Udvarbíró tér 4.
Udvarbíró tér 5.
Panoráma domb 4/2.
Panoráma domb 4/2.
Újhegy
Várrom
Sümeg városban a Vároldal utcai volt püspöki
istálló műemléki környezete
Várhegy – régészeti lelőhely
Széchenyi György utca

Műemlék jegyzék szerinti funkció
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
beépítetlen terület
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
Ramasetter-ház
Ramasetter-ház
lakóház
lakóház
vásártér
kvártélyház
volt börtön
iskola
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház és magtár
lakóház, volt Magyar-kúria
lakóház, volt Vajda-kúria
lakóház, volt Nanicza-kúria
lakóház, volt Nanicza-kúria
Kecskeméty-ház
Hertelendy-kúria
Bárcza-kúria
Skolty-kúria
R.k. volt ferences templom
volt püspöki palota
lakóház
Kisfaludy Sándor szülőháza
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház, ún. Eitner ház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
udvarbíró ház
beépítetlen terület
Kisfaludy-pince
Bajomi-pince
Várrom
Műemléki környezet
R.k. plébániatemplom
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FONTOSABB NEVEZETESSÉGEK
Sümegi Vár

A Sümegi Vár az ország egyik legszebb, viszonylag épen megmaradt középkori erődje, amely a környezetéből
magasan kiemelkedő kopár hegytetőre épült. A vár területileg három nagyobb egységből, a külső-, a belső és
fellegvárból áll. Építése több korszakra osztható.
Sümeg várának építése 1262-től több történelmi korszakon keresztül tartott, mígnem Széchenyi Pál
püspökségének idején, a XVII. században lezárult. 1705-ben Rákóczi seregei szállták meg a várat. 1709-ben az
osztrákok visszafoglalták, majd 1713-ban felgyújtották. Két és fél évszázadon át elhagyatottan állt. 1957-ben
a Magyar Műemlékvédelem feltárta és helyreállította. 1989 óta a vár üzemeltetője folyamatosan rekonstruálja
a várat, melyben kiállítások és korabeli programok várják az idelátogatókat.
A sümegi várban jelenleg ismeretterjesztő és szórakoztató programok várják az érdeklődőket, nyaranta ez az
egyik legkedveltebb Balaton-közeli kulturális turisztikai úti cél. A vár részletes történetét és az aktuális
programokat a www.sumegvar.hu oldalon ismerhetik meg az érdeklődők. A vár a település gyakorlatilag
minden pontjából látható, a településkép meghatározó része. A helyiek és turisták számára egyaránt kedves,
szép látvány. Éppen ezért az új épületek létesítésénél fontos, hogy a vár látványa védett maradjon.
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Püspöki Palota

Sümeg virágkora Padányi Bíró Márton püspökségéhez kötődik. Ő építtette a várhegy déli lejtőjén álló barokk
Püspöki palotát egy akkor már több mint 200 éves borospince fölé. A püspöki palotaként, majd nyaralóként
szolgáló, négyszög alaprajzú, zártudvaros épület a lejtős terephez igazodva emeletes, sarkain zárterkéllyel, a
hegy felől toronnyal. Az épület legszebb része a kapuzat, melyet egy-egy Atlasz-szobor fog közre. Felette a
püspöki címer látható. A földszinti kápolna berendezése eredeti, falain Vogl Gergely stukkóval körülvett
mennyezetfreskója és olajfestményei láthatók. A kápolnát, a könyvtárat és a többi termet Antonio Orsatti
stukkói díszítik. A palota egykori berendezése, Padányi képgyűjteménye elveszett, illetve szétszóródott, de
több helyiségben ma is láthatóak az eredeti fal- és mennyezetfreskók maradványai, ezen kívül mennyezeti
stukkók, és eredeti fa padlóburkolat várja, hogy szakszerűen helyreállítva bemutatásra kerülhessen.
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Tarisznyavár

A várból déli irányba lenézve láthatók a várost egykoron védő városfalak és kapuk maradványai. A Tarisznyavár
soha nem volt önálló erődítmény, hanem a városkaput védő torony része. Az egykori városfal a kapubástyától
kiindulva 1100 méter hosszan ölelte körbe, védelmezte a belvárost. Ennek egyik maradványa a várhegy
tövében álló Tarisznyavár-együttes, amely 1656-58-ban épített városfal, a hozzátartozó lovas- és
gyalogkapuból álló lőréses bástya, és a mellé épült vámház romjaiból áll. A városfal ezen szakasza a meredek
hegyoldalon folytatódott tovább, majd a hegy tetején a várfalhoz csatlakozott. A Tarisznyavár feltárása 2003ban kezdődött el, és felújítása azóta is folyamatos.

Váristálló – Capária lovarda

A majdnem 300 éves barokk püspöki Váristállót is Padányi Biró Márton építtette 1750 körül lóistállónak,
emeletén magtárral. Az épület alsó része mindig is a püspöki majorság lóistállója volt. Belsejét két sor kőoszlop
három hajóra osztja és ma is istállóként szolgál. Évtizedekig az ország harmadik Ménöszpontosító állomásaként
üzemelt. Minden fajta lóból a legszebb mének álltak itt. Magyarország legnagyobb kopófalkája is itt található,
akik állandó résztvevői az itt megrendezendő vadászlovaglásoknak. A jelenleg lovas-iskolaként működő épület
jelentős mezőgazdasági műemlék. Múzeumából alakították ki a Balaton-felvidéki Huszár Egyesület bázisát,
melyben megtekinthetők Somogyi Győző festőművész munkái, melyek a Radeczky-huszároknak állít emléket.
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Urunk Mennybemenetele Plébánia Templom

A Plébániatemplomot a 18. sz.-ig állt Szent Katalin templom helyére építtette Padányi Biró Márton 1756-ban.
Falait Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) freskói díszítik, amiért méltón a „barokk sixtusi kápolnájaként”
említik. Az egész templom - az oldalfalak, a mennyezet, a hajó, a szentély és a kórus - egyetlen, harmonikusan
egybeolvadó nagy festmény. A Krisztus Mennybemeneteléről nevezett Plébániatemplomot 1759-ben
szentelték fel. A téren áll még Ramassetter Vince (1806-1876) kékfestőmester, Sümeg nagy mecénásának
szülőháza.
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Ferences Kegytemplom és Kolostor

Széchenyi püspök telepítette le a ferences rendet Sümegen 1649-ben és építtetett számukra templomot és
kolostort a belváros legmagasabb pontján. A kívülről puritán épületegyüttes a török hódoltság idején a
védelmi feladatokhoz igazodott. Belső terében igényes barokk berendezés található. Szent Mihály arkangyal
és a négy evangélista szobrával díszített szószéket Bíró Márton püspök faragtatta. A főoltár Richter Ferenc
karmelita szobrász műve. Az oszlopokkal szegélyezett, szobrokkal és faragványokkal díszített baldachinos
oltármű középpontjában a szent királyok szobraitól közrefogott, középkori Pieta-kegyszobor látható. A
templom az 1696-os első csodálatos gyógyulást követően lett országos hírű Mária kegyhely, és zarándokhely.
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Evangélikus Templom

A sümegi protestáns hívek közös templomának ünnepélyes felszentelésére 1937-ben került sor. A 25 méter
magas torony csúcsán a csillag, oromzatán a kereszt mutatják, hogy Istennek ez a hajléka két protestáns egyház
testvéri szeretetben való összefogásának és áldozatkészségének az eredménye. A reformátusok és az evangélikusok összefogásából valósult meg. A népies és magyaros stíluselemeket tükröző épület tervezője, a
nagyváradi születésű, akkor Miskolc város főépítésze, Szeghalmy Bálint volt. A templom kivitelezési
munkálatait sümegi mesteremberek végezték. Jelenleg egy héten egyszer tartanak istentiszteletet falai között
Sümeg református és evangélikus vallású híveinek. E nap kivételével a templom zárva tart.
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Kisfaludy Emlékház

Sümegen született és halt meg a XIX. sz-i magyar irodalom jeles költője, Kisfaludy Sándor. Az épületet a
Sándorffy család építtette a 17. sz. végén. A 18. sz.-ban Kisfaludy Sándor édesapja birtokába került. a Költő
1805-ben telepedett le feleségével, Szegedy Rózával ebben a házban. Örökös hiányában a rokonság a házat a
veszprémi püspökségnek adta. Ettől kezdve a mindenkori intéző hajlékául szolgált. A Kisfaludy Emlékház ma
Városi Múzeum. A földszintes kúriában a költő kéziratai és a család személyes tárgyai mellett a Darnay
emlékszoba, helytörténeti-, egyházművészeti gyűjtemény, sümegi népi kerámia kiállítás és képzőművészeti
kiállítások láthatók.
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Tarányi- család kápolnája, a család kriptája
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Sümegi Temető

ümeg festői pontján találjuk a város temetőjét. Az 1816-ban épült temetőkápolna körül késő barokk, empire,
copf és klasszicista síremlékek sora őrzi a Kisfaludyak, Darnayak, Eitnerek, Ramasetterek, Bogyaikak, Csehek
stb. nemesek, mesteremberek és egyszerű polgárok emlékét. A sümegi temetőben több szép régi síremlék
található, 1991 óta egy kopjafa is áll itt, rajta három évszám: 1848; 1945; 1956. A sümegi temetőben található
Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza sírja. Márvány síremlék őrzi Ramasetter Vince és felesége örök álmát. Itt
nyugszik Darnay Antal, Felletár Emil, a magyar törvényszéki orvosi kémia megalapítója, Kisfaludy Móric, a
szabadságharc honvéd alezredese.

Afrikárium
A keszthelyi Balaton múzeum szakemberei által megálmodott, művészien megfestett dioráma a
legmodernebb technikával készült és a háttér hangokkal együtt megteremti a valódi afrikai élőhely illúzióját.
A kiállítás több életnagyságú és élethű preparátum formájában mutatja be a fekete kontinens élővilágát. A
több, mint 220 trófea között találhatók egészen kis testű antilopok, de elefánt agyarak mellett
gyönyörködhetnek a látogatók kitömött oroszlánokban, más macskafélékben, különböző majomfajok
példányaiban, vízilovakban ás orrszarvú preparátumokban is.
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MŰEMLÉKI ÉPÜLETEK, MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
Sümeg városban a központ területén található a legtöbb műemlék, középületek és lakóépületek egyaránt. A
műemléki környezetben található több helyi védett épület is. Ezekkel kiegészülve Sümeg belvárosa egy
rendezett egységes történeti képet mutat, melyet a közterületek minősége tesz teljessé.

Sümeg, Ramasetter utca 10.

Sümeg, Kossuth utca 2.
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Sümeg, Kossuth utca 31.
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Sümeg, Kossuth utca 31.
24

Sümeg, Vak Bottyán utca 3.
25

3
ÖRÖKSÉGÜNK
HELYI VÉDETT ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Az országos védelmet kiegészítik a helyi védelem alá helyezett épületek, köztéri alkotások, temetők és
természeti értékek. A következőkben az összes védett értéket felsoroljuk, de számosságuk miatt néhány kerül
részletes bemutatásra, a helyi védelemről szóló rendelet melléklete az épületeket, köztéri alkotásokat, a temetőket
és síremlékeiket, illetve a természeti értékeket egyaránt részletesen bemutatja. A helyi értékvédelemre vonatkozó
előírásokat és a védett értékek listáját a város az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 23/2007.
(XI. 28) sz. önkormányzati rendelete tartalmazza az alábbiak szerint:
(Forrás: Az épített és a természeti környezet helyi védelméről szóló 23/2007. (XI. 28.) rendelet önkormányzati
rendelet melléklete)
Épületek címe
Lukonich u.
Nyírlak
Árpád u. 5.
Árpád u.12.
Deák Ferenc u. 3.
Deák Ferenc u. 9.
Flórián tér u. 3.
Halász László u. 1.
Kisfaludy tér 2.
Kompanik Zs. u. 2.
Kompanik Zs. u. 6.
Kossuth u. 1.
Kossuth u. 2.
Kossuth u. 12.
Kossuth u. 13.
Kossuth u. 14.
Kossuth u. 16.
Mártírok u. 1.
Lukonich u. 1.
Petőfi u. 18.
Ramassetter u. 2.
Udvarbíró tér 2.

Funkció
Protestáns templom
Tarányi család kápolnája és családi kriptája
Általános iskola főépülete
Lakóépület
Lakóház
Lakóház
Lakóház utcai homlokzata
Magtár
Lakóház
Lakóház
Kórház régi épülete, ma rendelőintézet
Posta épülete
Öregek otthona, eredetileg Járásbíróság épülete
Lakóház
Kisfaludy Vendéglő
Lakóház
Lakóház
Kisfaludy Sándor Gimnázium épülete
Lakóépület
Óvoda
Lakóház
Lakóház

Köztéri alkotás címe
Rákóczi forrás mellett
Petőfi utca
Bazsi út mellett
Bazsi út mellett
Plébániatemplom előtt
Tapolcai út mellett (Újhegyen)
József A. u. 43.
Városi Park
Kossuth L. u.
Városi Park
Várkert

Megnevezés
Kőkereszt (1883)
Útszéli kereszt (1884)
Szt. Vendel útszéli szobor (1893)
Útszéli kereszt (1909)
Szűz Mária szobor (1909)
Útszéli kereszt (1906)
Útszéli kereszt (1918)
Kisfaludy Sándor szobor (1896)
Ramassetter Vince szobra (1908)
Szent László szobor (1938)
Szent György szobor (1939)

Cím
Városi temető
Városi temető
Izraelita temető

Védettség
Területi védettség
Síremlékei
Területi védettség
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(Sümeg város belvárosa, az egyedi védelem alatt álló épített értékei - Sümeg hosszú távú településfejlesztési
koncepció 2015-2030)
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HELYI VÉDETT KÖZINTÉZMÉNYEK
Általános iskola főépülete – Árpád utca 5

1907-1909 között épült, eklektikus épület, jelenleg az általános iskola épülete.

Magtár – Halász László utca 1

Késő barokk 18-19. századi épület, Ramassetter sümegi pincészete is itt volt található.
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Kórház régi épülete, rendelőintézet – Kompanik Zsófia utca 6
1878-ban épület, Ramassetter Vince hagyatékából.

Posta épülete – Kossuth utca 1

Eredetileg lakóház eklektikus lakóház a 19. század végén épület, később átalakításokon esett át.
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Öregek otthona, volt Járásbíróság - Kossuth utca 2

Az 1927-ben emelték, késő szecessziós stílusba. Eredetileg a járásbíróság épülete volt, jelenleg öregek
otthonaként működik.
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Kisfaludy Vendégház – Kossuth utca 13

Az egykori Sümegi Polgári Önképzőkör épülete. Eklektikus. 1882-ben emelték, 1913-ban mai formájában
átépítették.

Óvoda – Petőfi utca 18

1911-ben épült a zalaegerszegi Állami Építészeti Iroda tervei alapján, Bricht Viktor sümegi származású,
tapolcai építőmester által.
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Kisfaludy Sándor Gimnázium épülete – Mártírok utca 1

A Kossuth és Mártírok utcára néző sarokrésze barokk, 18. századi építésű. 1872-73-ban és 1924-ben
eklektikus stílusban bővítették.
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HELYI VÉDETT LAKÓHÁZAK
Lakóház – Árpád utca 12

A 20. század második évtizedében épült eklektikus lakóház. Értékes és érdekes épület Sümegnek

33

Lakóház – Deák Ferenc utca 3

A 19. század utolsó harmadában épület lakóépület, utólagos átépítéssel.

Lakóház – Deák Ferenc utca 9

A lakóházat 1860 körül Jenvai telekkönyvezető építette, részben egy 19. század első feléből való házat
alakított át, illetve bővített.

34

Lakóház utcai homlokzat – Flórián tér 3

Feltehetőleg a 19. századfA kapubejárat fölött 1893-as évszám található.

Lakóház – Kisfaludy tér 3

Egykori mosóház. földszintje barokk stílusban épület a 18. században, az emeleti ráépítés klasszicista, 19.
század közepéből.
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Lakóház – Kompanik Zsófia utca 2
Úgynevezett Geiger-ház. 1920 körül épült, Geiger János kéményseprő-mester építette.
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Lakóház – Kossuth utca 12

Részben barokk előzmények felhasználásával, 1909 körül nyerte el mai alakját, ekkor került Darnay Kálmán
kereskedő tulajdonába, aki itt helyezte el jelentős magán gyűjteményét, 1945-ig az Állami Darnay Múzeum
épülete volt. Ma társasházként működik.
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Lakóház – Kossuth utca 14

Részben alápincézett lakóépület több időszakban épült. Két jól elkülöníthető részből áll. Mai alakját az 1900as évek tájékán nyerte el, s ekkor épülhetett jobb szárnya, amely összeköti a régebbi részt, a mai orvosi
rendelőnek helyt adó szomszédos saroképülettel.
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Lakóház – Kossuth utca 16

Az 1920-as években emelték, késő szecessziós stalusban, ma öregek otthona üzemel benne.

Lakóház – Lukonich utca 1

1920-as években épült historizáló lakóépület, eredeti formáját megőrizte.

39

Lakóház - Ramasetter utca 2

Eklektikus stílusú épület, a 19. század végén épület. Jelenleg lakóházként

Lakóház – Udvarbíró tér 5

Földszintje részben barokk, az Oszterhueber család építette a 18. században. A 19. század elején Surgoth
Miksa (1847-1922) ügyvédé volt. Jelenleg a sümegi r. k. plébánia tulajdona.
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KÖZTÉRI ALKOTÁSOK
Sümeg város területén több színvonalas helyi védett köztéri alkotás is található. Jellemzőek a világi alkotások,
mint például a Ramasetter Vince szobra, illetve számos egyházi alkotás is helyet kapott.
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET - BELVÁROS
Sümeg város településképi arculatának meghatározó elemei a védett természeti környezeti elemek. A
település híres a nagy mennyiségű jó állapotban lévő értékes gesztenyefáiról, melyek a belváros hangulatát
nagyban befolyásolják. Sümegen három nagyobb méretű védett gesztenyefacsoport is található az elszórt
egyedi fákon túl.

Gesztenye facsoport - Hét vezér tér.

1896. március 23-án Eitner Sándor képviselő, mint a millenniumi bizottság elnöke előterjesztése alapján
Sümeg város képviselő-testülete elhatározta, hogy az addig Ramassetter-féle kert területét a 7 magyar vezér
nevére 7 fa ültetése céljából a millenniumi bizottságnak átengedi.

42

Gesztenye facsoport - Árpád utca

1896-ban a millennium évében történt az utca fásítása, ekkor kerültek telepítésre a jelenleg is egészséges jó
állapotú gesztenyefék az út két oldalára.
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Gesztenye facsoport - Szent István tér

A Szent István tér két oldalán, illetve a Ferences templom és kolostor előtti téren a gesztenyefák
ültetésére Erzsébet királyné halálát követően, az 1900-as évek legelején került sor.
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET - KÜLTERÜLET
Sümeg városban és környékén az elhelyezkedéséből fakadóan több féle természeti érték is megtalálható,
melyek kiváló turisztikai szempontból fontos területek, de a helyi lakosok kikapcsolódására is tökéletes
helyet biztosítanak

Kisfaludy-tölgyfája. Öreghegy

A helyi hagyomány szerint a présház mellett álló fát Kisfaludy Sándor nagymamája, Tarányi Terézia (17161790) ültette, aki felesége volt a költő anyai nagyapjának Sándorffy Sándornak.
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Rákóczi-forrás - Tapolcai út mellett.

Az Öreghegynek nevezett szőlőhegy lábánál, a város keleti határában van. 1906-ig a Bécsi-kút nevet viselte,
ekkor kapta a ma is ismert Rákóczi kút nevet. 2003-ban Veszprém megyei Önkormányzat Területrendezési és
Kommunális Bizottsága támogatásával, Ser Róbert tervei alapján, a Sümegi Közszolgáltató Kft újította fel a
forrásházat.

„Jéggyári” vízmedence a forrásházzal - Petőfi utca.

A Petőfi utca felső felében áll. Sümeg város vízvezetékhálózatának kiépítésekor építették. Építésének éve a
Kútház (más nevén Jéggyár) felső felén, római számokkal lett megörökítve: MCMXXVII (1927)

Borókás - Bárdió-tag.

Sümeg város külterületén, annak keleti határában fekszik.

Várhegy természeti környezete

A terület 1992-ig országos védelem alatt állt

Volt mészkőbánya. Sümeg.

A város nyugati határában, az egykori terméskő bánya területén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
támogatásával 2002 őszén kialakított geológiai tanösvény, un. „Sintérlapi Tanséta” mutatja be a terület
gazdag geológiai örökségét

Kastélypark. Nyírlak.

Sümeg külterületén, Nyírlakon, a kastély (ma Szociális Otthon) épülete mellett húzódik a 8,4 hektár területű
park, melynek területét 1986-ban védetté nyilvánították, s mely védelem az utóbbi években szűnt meg. A
kastély épülete, illetve a park a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában van.
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4
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
SÜMEG TELJES TÉRKÉPE
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SÜMEG BELTERÜLETI TÉRKÉPE
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4.1. VÁROSKÖZPONTI ÉS INTÉZMÉNYI TERÜLET
Sümeg városközponti és intézményi területei főleg a történeti központból és az attól kissé távolabb eső
közintézményi területekből áll. Ezekre a területekre a sűrű beépítés, nagyobb és magasabb épülettömegek
jellemzőek. A beépítés minőségének ellenére ezeken a helyszíneken is nagymennyiségű az értékes
zöldterület és közterület.
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4.2. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
Sümeg kisvárosias lakóterületei a városközponthoz kapcsolódva attól délre találhatóak. Ebben az átmeneti
zónában a fő lakófunkció mellett kismértékben jellemző a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó ipari, oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi funkciók is. A terület beépítése
alapvetően lazább, a korábban kialakult zárt jellegű beépítést mutatja. A területen sétálva laza kisvárosias
hangulatot érezhetünk, miközben mégis a városközpont közelségéből fakadóan minden könnyen elérhető.
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4.3. KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
A kertvárosias lakóterületek a Sümegi vár északi oldalán, illetve a Természetvédelmi terület felé találhatóak.
Ezekre a területeken a kisebb méretű lakóházak mellett a többlakásos lakóépületek is megtalálhatóak. A
beépítés egyre lazább képet mutat, a lakóépületekhez nagyméretű kertek kapcsolódnak, így ezek a területek
a természetet kedvelő lakosoknak megfelelő lakóhelyet nyújthatnak.
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4.4. FALUSIAS LAKÓTERÜLET
Sümeg város falusias lakóterületei a Tapolcai úthoz közel találhatóak. Ezeken a területeken kisméretű
lakóházak mellett a mezőgazdasági építmények is jellemzőek, ezért összességében a terület falusias képet
mutat.
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4.5. TURISZTIKAILAG KÜLÖNLEGES TERÜLET
Sümeg legmeghatározóbb turisztikailag különleges területe a Vár és környéke. Ezen a területen jellemzőek a
turisztikai funkcióhoz kapcsolódó épületek és beépítések. A település tájképi megjelenésének legfőbb
meghatározója – védjegye – a város fölé magasodó Várhegy, és a meredek lejtőkre telepedett vár. Ezen a
területen elhelyezett épületeknek alkalmazkodniuk kell a Vár és környékének természeti és épített
környezetéhez egyaránt.
A sümegi váron kívül két egyéb turisztikailag különleges területe van. A város nyugati részén – a volt strand
területén és környezetében –, a vasútvonal – Sport utca – Kinizsi Pál utca által határolt területen a sportolást,
rekreációt biztosító új turisztikai központ alakulhat ki. Ennek első ütemeként itt valósulhat meg a város fedett
uszodája. A sümegi „Geológiai Park” (mogyorósdombi „ősemberbánya”) területének komplex idegenforgalmi
hasznosítása (erdei iskola, camping, látogatóközpont, stb.) szükségessé teheti a jelenlegi szerkezeti terven
lehatárolt terület bővítését.
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4.6. GAZDASÁGI TERÜLET
A város gazdasági területei a vasútvonaltól nyugatra alakultak ki. A tervezett nyugati elkerülő út jelentős
további területek gazdasági célú felhasználását teszi lehetővé. Az elkerülő út egyben a kialakuló gazdasági
terület feltáró útjaként is szolgálhat, így a gazdasági területek fejlesztését az elkerülő út megépítéséhez
célszerű igazítani.

4.7. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A várostól északra, a már kialakított mezőgazdasági létesítmény környezetében, és az iparterülettől délre, a
Sümegprága felé vezető út nyugati oldalán kerülhet sor új mezőgazdasági területek kialakítására. A meglévő
mezőgazdasági területeken kisméretű gazdaságok működése és a házi mezőgazdálkodás egyaránt jellemző.
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4.8. KÜLTERÜLET
Sümeg város külterületi részeiről a Sümegi kistérség természeti érétkei és a Várat körülölelő város egyaránt
szép látványt nyújt. Ezek a területek nem beépítettek, a közutak és környezetük rendezett képet mutat.
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5
AJÁNLÁSOK – VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A település városközponti területein a házak telepítése jellemzően zártsorú. Meglévő intézményi területeken
szabadonálló. A városközponti területen átalakítás során a környező, kialakult állapotot érdemes figyelembe
venni. Az átalakítások során figyelni kell arra, hogy a be nem épített terület lehető legnagyobb része zöldfelület
legyen.

MAGASSÁG
Sümeg településen a városközponti területek épületeinek magassága egy területen közel azonos, az épületek
általában földszint és egy emelet plusz beépített tetőteresek. A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek
Sümeg városközponti területének utcaképébe.
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Sümeg, Kossuth Lajos utca – Mártírok útja kereszteződés
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5
AJÁNLÁSOK – KISVÁROSIAS TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A település kistvárosias lakóterületein a családi házak telepítése a kialakult állapotnak megfelelő, főleg zárt
jellegű, a telken belüli elhelyezkedése az utcafronti telekhatárra merőleges. A beépítés kialakult módját az
átépítéseknél is figyelembe kell venni.
A zársorú beépítés a központhoz közelebbi területeken jellemző, a központtól távolodva oldalhatáron álló és
szabadonálló beépítés figyelhető meg, ezeken a területeken a kertvárosias területekre vonatkozó telepítési
ajánlásokat vegyük figyelembe.
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MAGASSÁG
Sümeg településen a kisvárosias lakóházak magassága egy területen belül közel azonos, az épületek általában
földszint és egy emelet, esetleg plusz beépített tetőteresek. A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek
Sümeg kisvárosias lakóterületének utcaképébe. A legnagyobb megengedett építménymagasság területenként
eltérő, minden területen a szomszédos épületek átlaga, vagy a Helyi építési szabályzatban meghatározott
lehet.

Sümeg, Kertvárosias terület
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5
AJÁNLÁSOK – KERTVÁROSIAS TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A település kertvárosias lakóterületein a családi házak telepítése szabadonálló, a telken belüli elhelyezkedése
az utcafronti telekhatárra merőleges. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul nagymértékben
hátrahúzott családi ház építése nem javasolt.
Bizonyos területeken a kettő, négy vagy hat-lakásos lakóépület építése is megengedett, illetve egyes helyeken
jellemző a sorházak és láncházak létesítése is. A nem lakás célját szolgáló létesítményeket is a lakóépület
paramétereihez és építészeti kialakításához igazodva kell kialakítani.

MAGASSÁG
Sümeg településen a kertvárosias lakóházak magassága egy területen belül közel azonos, az épületek általában
földszint, emelet plusz beépített tetőteresek. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal
kell épülniük, mint környezetükben találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek Sümeg
kertvárosias lakóterületének utcaképébe. A legnagyobb megengedett építménymagasság területenként
eltérő, így új építkezés során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzat magassági előírásait.
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Sümeg, Kertvárosias terület
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5
AJÁNLÁSOK – FALUSIAS TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A település lakóterületein a családi házak telepítése oldalhatáron álló, saroktelkeknél szabadonálló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcafronti telekhatárra merőleges. A területen kétlakásos lakóépület építése is
megengedett. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul nagymértékben hátrahúzott családi ház
építése nem javasolt.
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MAGASSÁG
Sümeg településen a falusias lakóházak magassága közel azonos, az épületek általában földszint plusz
beépített tetőteresek. A meglévő̋ épületek közé épülő̋ új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetükben találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek Sümeg falusias lakóterületének utcaképébe.
A legnagyobb megengedett építménymagasság területenként eltérő, így új építkezés során figyelembe kell
venni a Helyi Építési Szabályzat magassági előírásait.
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5
AJÁNLÁSOK – KÖZPONTI ÉS LAKÓTERÜLETEK
Sümeg városközponti és intézményi területein, kisvárosias lakóterületein, a kertvárosias lakóterületein és a
falusias lakóterületein egyaránt igaz, hogy a történeti környezethez, a kialakult állapothoz javasolt igazodni.
Az előzőekben bemutatásra került az eltérő karakterű területekre vonatkozólag az épületek telepítésére és a
magasságára vonatkozó ajánlások. A következőkben a lakóterületekre általánosan vonatkozó ajánlások
találhatóak.

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
Sümeg lakóterületein az épületek csak magastetővel épülhetnek. A településen megtalálható családi és
lakóházak tető formája általában egyszerű kialakítású. Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével
kell illeszkedni. A város a családi házak tető hajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tető hajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony
hajlásszögű tető vel rendelkező épületek nem illeszkednek településrész utcaképébe.

64

KERÍTÉSEK
Sümeg város lakóterületein a természetes anyagú áttört, illetve növénnyel felfuttatott kerítések
kívánatosak. Amennyiben a környező épületek kerítései tömörek, úgy megengedett a zárt kerítések
kialakítása. Törekedni kell a nem túl magas, maximum 2,00 m magas kerítések létesítésére.

ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
A településre minden területére jellemző, hogy színvilága változatos, mégis megfigyelhető egyfajta illeszkedés,
természetes anyag- és színhasználat. Annak ellenére, hogy a különböző településrészek arculata némileg
eltérő szín- és anyaghasználatot mutat, az általánosan elmondható, hogy az összkép harmonikus és illeszkedik
a történeti múltat idéző hangulathoz.
Sümeg város lakóterületein való új épület építésénél ajánlott az visszafogott anyagszerű, pasztell színek és az
egyszerű, természetes anyagok használata, mint a kő, tégla és a vakolt felületek alkalmazása. A lakóterületekre
nem ajánlott a kirívó színű épületek létesítése.
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5
AJÁNLÁSOK – TURISZTIKAI TERÜLETEK
VÁRHEGY ÉS KÖRNYÉK - LÁTVÁNYVÉDELEM
Sümeg tájképi megjelenésének legfőbb meghatározója – védjegye – a város fölé magasodó Várhegy, és a
meredek lejtőkre telepedett vár. A vár azonban nem csak a messziről érkezőknek, hanem a városba
látogatóknak is irányjelzőként szolgál. A szerencsés városfejlődésnek köszönhetően a város megőrizte
kisvárosias hangulatát (egy-két szintes házak, szabálytalanul kanyargó utcák), így a vár szinte mindenhonnan
– más-más látvánnyal és sziluettel – jól látható, egyedi hangulatot kölcsönözve ezzel a városban sétálók
számára. A várnak a város több pontjáról feltáruló látványa az épített- és természeti örökség mellett – szó
szerint – kiemelkedő értéket képvisel, amelyet a továbbiakban is védeni kell.
A Várhegy és környékén található turisztikai különleges területekre a látványt zavaró építmény nem
építhető.

ÜDÜLŐTERÜLETEK – FUNKCIÓ, TELEPÍTÉS
A település északi részén kialakítandó üdülőterületeken telepíthetőek kemping létesítményei és kiszolgáló
egységei, illetve különálló maximum két egységes üdülőépület. A beépítési mód a területen szabadonálló.
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5
AJÁNLÁSOK – GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI
TELEPÍTÉS, EGYÉB
Sümeg város gazdasági és mezőgazdasági területein új épület vagy épületegyüttes telepítése során törekedni
kell a hatalmas épülettömegek elkerülésére, ideális, ha a funkciók több épülettömegben kapnak helyet. Az
épületek magassága (a funkcionális igények betartása mellett) nem zavarhatja a Várhegy és környékének
látványvédelemmel érintett területét.
Gazdasági és mezőgazdasági épületek létesítésénél törekedni kell az egyszerű anyag és színhasználatra,
lehetősé szerint az épületek megjelenésükkel ne legyenek túlságosan kirívóak
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6
JÓ PÉLDÁK – RÉSZLETEK
ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Sümeg város sok műemléki épületének és történeti városközpontjának köszönhetően kialakult egy egységes
rendezett kép, ami az anyag- és színhasználatban is megmutatkozik. Meglévő régi épületek felújítására és új
épületek, építmények létrehozására is jellemző az egység őrzése. Ez jelenti a vakolt és festett falak, a kő illetve
téglaburkolatokat, a hagyományos kerámia cserépfedés és a kovácsoltvas anyagú elemek alkalmazását. A
színek tekintetében jellemző a fehér, szürke, halvány sárga és a bézses pasztell árnyalatok alkalmazása.
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Az városban sétálva mindenhol
felfedezhetünk jó példákat az
egyszerű anyagok és színek
használatára.
Ezért az egyszerű színek és
anyagok használata Sümeg
városközpontjában
a
legfontosabb, de az összes
településrészen ajánlott.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Sümeg városközpontjában található többszintes épületekre általánosságban az eklektikus homlokzatképzés
jellemző. Az épületek szimmetrikusak, nyílásaik arányosan tagoltak. A szintek, illetve a tömegugrások
tagozatokkal elválasztottak, jellemző a vakolatból kialakított kváderezés. Az épületek kis felületén, például az
oromfali csatlakozásoknál, korlátoknál, mellvédeknél jellemző a díszítettség, aminek köszönhetően minden
épület saját egyediségét mutat. A belvárosban sétálva sorról sorra historizáló épületek mellett haladhatunk el.
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Sümegen jellemzőek az utcafronton hosszabb homlokzattal megjelenő egyszintes magastetős épületek. A
homlokazot tekintve itt is szabályosan szerkesztett a nyílásrend Emellett jellemző egy nagyobb méretű kapu a
homlokzat egyik oldalán vagy közepén. Ezek az épületek nagymértékben hozzájárulnak Sümeg városképi
arculatához, jellemzően a belváros külsőbb területein.
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Sümeg, Ramasetter ház
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Kisvárosias, falusias lakóterületen a kisméretű szabadon álló kialakítású családiházak homlokzati kialakítására
az egyszerűség jellemző. A magastetős kialakítás az általános, egyaránt megfigyelhető az utcafront felé
kontyolt tető, illetve az oromfalas kialakítás is. A homlokzaton a nyílások és ablakok kiosztása általában
szimmetrikus, egyszerűbb tagozatok és keretek gazdagíthatják a felületeket. Jellemző a kisméretű tetőablakok
vagy kibúvok elhelyezése, tégla kémények építése.
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ABLAKOK, AJTÓK, KAPUK
A homlokzatkialakítást nagymértékben meghatározza a nyílás (ablakok, ajtók, kapuk) kialakítása, nem csak
azok rendszere. Sümegen jellemzően magassági méretében nyújtott, fa osztott ablakok találhatók, zöldes,
sötétbarna vagy fehér színre festve. Az ablakok körül a tagozatok és párkányok változatosak, eklektikus képet
mutatnak. Sokszínűségük ellenére (vagy éppen azért) a városban található ablakok és nyílás kialakítások
egységes képet mutatnak.
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Sümeg, Ramasetter ház
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A városban jellemzőek a
nagyméretű fa ajtók és kapuk, a
kapuk régen a lovas kocsik
udvarra való beállását is lehetővé
tették
A fa ajtók és kapuk (az ablakokhoz
hasonlóan) színei barnás, szürkés,
fehér árnyalatúak, legjellemzőbb
a zöld szín alkalmazása
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TETŐK, KÉMÉNYEK
A sümegi Várból a városra letekintve az épületek tetőkialakítás egységes, rendezett képet mutat: Jellemző
magastetős, leginkább nyereg vagy sátortetős lefedés. A fedés anyaga legtöbbször a természetes anyagú
hagyományos kerámia a cserép, de megfigyelhető még a szürke színű zsindely is.
Az épületek kéményei általában falazott tégla kialakításuk, ami az egyszerű homlokzati és tetőkialakításhoz jól
illeszkedik. Sümegen és környékén egyaránt jellemző a tetőn kisméretű nyílások, tetőkibúvók elhelyezése.
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Az város utcáin állva érdekes képet mutatnak az egymáshoz csatlakozó épületek tető ér oromfal kialakításai.
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OROMKIALAKÍTÁSOK
A tető témakörhöz kapcsolódóan nem lehet nem megemlíteni a különleges díszített oromfalak vagy mellvédek
kialakítását, melyek azonnal szemet szúrnak a városban sétálóknak.
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
Sümeg történeti belvárosában (már a korábban részletezettekben is olvashatóan) nagyon nagyszámú
műemléki, illetve helyi védett épület vagy építmény található. Az utcai homlokzatokon és a belső udvarokon
egyaránt jellemző a homlokzati díszitőelemek alkalmazása. Ezek stílusa mindig az adott korhoz illeszkedik,
barokk vagy eklektikus.
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A lakóházak kialakításánál is törekedtek és törekednek most is a lakók a történeti díszítések leegyszerűsített
átvitelére. Sok kisméretű, kisléptékű lakóházon figyelhetőek meg vékony vakolattagolások, kváderezések,
ablakkeretek, párkányok, illetve egyéb motívumos díszitések.
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A városban sétálva rendkívül sok szépen kidolgozott részletet vehet észre a figyelmes szem. Az értékes
részletek lehetnek különböző táblák vagy cégérek, címerek, kopogtatók, kilincsek és zárak.
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KERÍTÉSEK
Sümeg városában a kerítések anyaghasználata az épületekéhez hasonló. A felületek általában vakoltak,
kőburkolatosak, esetleg téglából kialakítottak. Jellemzőek az áttört kerítések, de a tömörek se haladják meg
az 1,80 m-es magasságot.
Leggyakoribb a tömör pilléres-lábazatos kerítés, ahol a pillérek közötti területen vagy növények vagy kovácsolt
vas vagy hálós kerítés figyelhető meg. Jellemző a kapuk és kerítésrészletek aprólékos kidolgozása, ezekre sok
jó példát találunk a városban elszórtan.
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Sümeg, Vak Bottyán utca 3.
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KERTEK, ELŐKERTEK, BELSŐ UDVAROK
Sümegen
a
magánkertek
változatos képet mutatnak.
Fontos a régi, védett és értékes
épületek kertjeinek megőrzése, a
meglévő faállomány megtartása
és folyamatos ápolása.

Sümegen jellemző, hogy a
kertekben az eredeti növényzet
túlburjánzása miatt az épület alig
létszik ki a zöld mögül.
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A magánkertek színvonalas kialakításán túl Sümeg egész területén jellemző az előkertek szép és rendezett
kialakítása. Az Önkormányzat és a helyi lakosok is tesznek azért, hogy a lakóépületek előtti kis zöldfelületek
szépek és változatosak legyenek.

A belvárosban jellemzőek a belső udvaros épületek, amik megfelelő teret biztosítanak egy-egy eldugott kedves
kert kialakításának. Jelenleg a legtöbb belső udvar leaszfaltozott, itt törekedni kell a zöldfelületek és köztéri
bútorok mennyiségének növelésére.
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6
JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK
A településen a régi épületállomány karbantartása, felújítása, esetleges átalakítása és bővítése folyamatosan
zajlik. Régi épület átalakításánál fontos az eredeti épületarányok, homlokzati kiosztás megtartása, az eredeti
nyílászárók megtartása, vagy csere esetén azokkal megegyező osztásúak elhelyezése.
Homlokzati korszerűsítésnél ajánlott az eredeti homlokzattagolások, díszítések és motívumok megtartása,
azok felújítása.
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ÚJ ÉPÜLETEK
Sümegen épültek felújítására, illetve újak létrehozására a Vár körül is találunk jó példákat. A vár feljáratánál, a
turisztikai egységeknél található Múzeum és Csárda épülete jó példák az igényesen kivitelezett felújításokra.
Az épületek attraktivitásuk mellett jól használhatóak is.
A Vár másik oldalán található Hotel Kapitány teljesen új építésű, a telepítéskor figyelembe vették a Vár
látványvédelmét, így egy háromszint magas épületet emeltek. Az épület egyszerű anyaghasználatával,
rendezett nyíláskiosztásával is visszafogottan kíván megbújni a Vár tövében.
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Új lakóházak építésénél minden esetben jó módszer a környezethez való illeszkedés, a területre vonatkozó
előírások betartásán túl. Egyszerű, utcavonalra illeszkedő épülettömegével ez az épület jó példát mutat. Az
ablakkiosztás szimmetrikus, az ablakok fa szerkezetűek, több osztásúak, ahogy ez Sümeg nagy részén jellemző.
Néhány egyszerűbb, nem túl hangsúlyos vakolattagozat osztja meg a homlokzatot, melyen kő burkolatú
lábazat található.
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Az utcára lekontyolt oromfallal illeszkedő épület és szomszédjai jó példák az új épületek egyszerű és a városba
illeszkedő kialakítására. Az ablakok szerkezete, osztása, elhelyezése és még színe is a Sümegen megszokott. A
sárgára festett homlokzatot fehér színű egyszerű tagozatok és keretek egészítik ki, amihez a nyílászárók
sötétzöld színnel jól illeszkednek.
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Sümeg városban kevéssé jellemző az organikus építészet jelenléte, mégis megfigyelhető pár új építésű jó
példaépület, ahol a stílusjegyek néhány eleme megfigyelhető. Ilyen elemek az ívelt oromfalak,
ereszkialakítások, vagy a félköríves ablakok, érdekes arányú ívelt pillérek és oszlopfők. Az ilyen részletek jól
gazdagíthatnak egy egyszerű tömegű épületet.
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7
JÓ PÉLDÁK – KÖZTERÜLETEK, PARKOK
Sümeg történeti városközpontjában található közterületek megfelelően illeszkednek a történeti hangulathoz.
Anyaghasználatukra, formai kialakításukra, a részletekre és a köztéri bútorokra egyaránt jellemző az
egyszerűség és a jó hangsúlyozás. A belváros alapvetően sok facsoporttal rendelkezik, amit jól kiegészítenek a
kisebb-nagyobb méretű telepített növény-csoportok. A közterületek és parkok szép és rendezett képet
mutatnak, kellemes pihenőhelyet nyújtva a helyieknek és a turistáknak egyaránt.
A történeti belvárosban található köztéri alkotások illetve támfal és lépcsőelemek stílusához jól illeszkednek a
köztéri bútorok és a telepített növény állományok.
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Sümeg kisvárosias területein találhatóak olyan utcák, melyeken a befedetlen árkok és a szegélyezetlen utak
még nem lettek modernizálva. Ilyen például az Árpád utca illetve a Bíró Márton utca közterület is. Ezen
területek köztéri felújítása, a főutakhoz hasonló módon javasolt.
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8
JÓ PÉLDÁK – UTCATÁBLÁK, CÉGÉREK
Sümeg és környékére jellemzőek a
kovácsoltvas íves, az
épülethomlokzattól merőlegesen
kiálló cégérek. Új reklámtáblák és
cégérek létesítésénél javasolt ennek
a helyi hagyománynak a folytatása, a
cég arculatához illeszkedő
kovácsoltvas cégtábla kihelyezése.
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A város közterületein található új utcatáblák és útjelzők telepítésénél törekedni kell az egyszerűségre. Az ilyen
táblák létesítésén cél a közérthetőség, és látványosságok hangsúlyának kiemelése.
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Készült Sümeg város Önkormányzata megbízásából, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényhez kapcsolódóan.
A kiadványban felhasználásra kerültek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által készített segédanyagok,
ábrák. Felhasználásra kerültek Sümeg város alkotóművészeinek fotóanyagai (Gyulai-Balog Barnabás, Mészáros
Norbert, Nagy Gábor, Papp Tamás, Vincze Péter, Horváth Kovárczi Erika), Sümeg hosszú távú
településfejlesztési koncepció 2015-2030 szöveges és képi anyagai, illetve Sümeg város honlapján található
szöveges és képi anyagok.

Sümeg, 2017. szeptember
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