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BEVEZETÉS

A települések külső megjelenése mindig tükrözi az ott élők ízlését, 
igényét, valamint anyagi helyzetét.
Az épületeket, melyeket létrehoznak, az emberek több évtizeden át 
használják, tehát hosszútávon meghatározzák településünk látványát. 
Ennek megfelelően a településképet a jövő generáció érdekében sza-
bályozni kell.
Emellett Vigántpetend Község Önkormányzata rendkívül fontosnak 
tartja, hogy az itt élőket ösztönözze, és ne értelmetlenül korlátozza 
ingatlanjaik fejlesztésében, új házak építésében.
Ezen fenti célunkat szeretnénk, ha tükrözné a Településkép Arculati 
Kézikönyvünk, amit iránymutatónak nyújtunk azoknak, akik Vigántpe-
tenden kívánnak építkezni. 
Településképi rendeletünk csak azokat a határokat állítja fel, amit a 
jövő generációk érdekében feltétlenül szükségesnek látunk.

Vigántpetend, 2017. augusztus 15.

Győriványi Dániel 
Vigántpetend Község Polgármestere



VIGÁNTPETEND BEMUTATÁSA

Vigánt falut először 1236-ban említi oklevél. Vigánt Árpád-kori birtokosa a veszprémi káptalan. 1338-
ban felosztották két birtokos között. A keleti részt kapták a nemesek, amit később Nemes Vigántként 
említenek. A nyugati fele a káptalané lett. Ebből alakult később Pór Vigánt, mely később Petend hatá-
rába olvadt be. 1672 után lakatlan a falu, az 1750-es években kezdik újra benépesíteni. Ekkor térnek 
vissza a nemesek is.

Petend neve 1333-ban tűnik fel először. Az egykori hadiút mentén a Bakonyt és a Balaton-felvidéket 
elválasztó Eger-patak völgyében fekvő település. Petend első birtokosa a veszprémi káptalan. 1520-
tól a Gyulaffy család, később pedig az Eszterházyak uralják. E családok birtokain virágzó mező- és er-
dőgazdálkodás folyt. 1500 és 1700 között többször elnéptelenedik, majd az 1700-as évek elején újra 
benépesedik. Petend tiszta jobbágyfalu. Lakossága katolikus, anyaszentegyháza 1751-ben alakult. Az 
1760-ban épült katolikus templom építtetője Eszterházy Károly egri püspök, a család híres építészé-
nek, Fellner Jakabnak tervei alapján. A településnek 1750-től tanítója van. Határa nagyrészt az előbb 
említett Eszterházyaké és Zichy Pálné grófnőé.

A két falut, Vigántot és  Zalapetendet 1938-ban egyesítik Vigántpetend néven. A Balatontól 15 km-re 
északra, a Balaton-felvidéket és a Bakony hegyvonalát szétválasztó Eger-patak völgyében a Veszp-
rém-Tapolca főközlekedési út mentén fekszik. A legközelebbi vasútállomás Tapolcán van 18 km-re. A 
települést két oldalról is meg lehet közelíteni. Egyrészt a veszprém-tapolcai út felől, másrészt a Nagy-
vázsonyt Vigántpetenddel összekötő régi úton.



A huszadik századi körzetesítések több ízben is társközségi létre kényszerítik. A falu jelentőségét bizo-
nyítja, hogy 1976-ig önálló iskolája van. Eddigre azonban olyan mértékű az urbanizációs nyomás, hogy 
kénytelen bezárni kapuit. Az elvándorlás sok más kistelepüléshez hasonlóan csökkenő lélekszámot, 
elöregedést, üres, gondozatlan portákat eredményez, mely az 1990-es évek elején széteső Termelő 
Szövetkezet miatt megszűnő munkahelyek következtében tovább fokozódik. A folyamatot csak rész-
ben ellensúlyozza a nyugodt környezetet előnyben részesítő fiatal családok betelepülése. Napjainkra 
a lakosság száma 200 fő körül stabilizálódni látszik. 
 A néhai iskola épülete és a tanító lakás jelenleg a Magyar Biokultúra Szövetség tulajdona. A valaha 
szebb napokat látott uradalmi kúria a TSz irodai hasznosítás után közösségi térként szolgálja a falu 
lakosságát. A szintén leromlott állapotban lévő megüresedett, Fellner Jakab által tervezett plébánia 
színvonalas egyháztörténeti kiállítás színhelye. 

A csórompusztai egykori gazdasági épület ma a Magtárstúdió munkatársainak alkotóhelye.
 A mintegy 30 éve ott letelepedő fiatal építészek bizonyították, hogy a korai huszadik századi gazdasági 
funkciót ellátó épületek harmonikusan illeszthetők össze a mai kor igényeit kielégítő lakóházakkal. Az 
ő terveik alapján készülnek a Művészetek Völgye Fesztivál kiadványai, grafikai anyagai. 
A vigántpetendi települési önkormányzat körjegyzőséget alkot Monostorapátival, Kapolccsal, He-
gyesddel, Sáskával és Taliándörögddel. A falu polgármestere munkájáért tiszteletdíjban részesül.
Megélhetést jelenleg a nyugdíj, az önkormányzati közmunka vagy a közeli városokban lévő munkahe-
lyek biztosítanak. A helyi foglalkoztató minimális, a vállalkozók száma kilenc fő. A település üzletháló-
zata: egy vegyesbolt, egy étterem, italbolt, gázpalack-cseretelep. A postai feladatokat mobilposta látja 
el. Többen foglalkoznak jövedelemkiegészítő jelleggel szezonálisan falusi turizmussal,  szobakiadással.



Vigántpetend, megragadva a lehetősé-
geket, igyekszik fejleszteni, igazodni a kor 
elvárásaihoz. 2007-ben épült a falu Tele-
háza, melyben könyvtár és internetszoba 
működik, wifi-csatlakozási lehetőséggel. 
Az orvosi rendelő, a Teleházhoz hasonló-
an, pályázati pénz segítségével épült fel 
2010-ben. A település életében egykor 
legfontosabb ipari rész, a TSZ-major az 
elmúlt években őrlángon üzemelt. 2009-
től 2015-ig a felső épületben fejős tehe-
nek és sertések voltak, majd a gazdasági 
helyzethez igazodva húsmarhákra váltott 
a vállalkozó, végül a sertéshizlalás maradt. 
2017-ben jelen a terület gazdát cserélt, a 
korábbi bérlő és az új tulajdonos haszno-
sítja tovább az ingatlanokat, bikahizlalás-
sal. 



Közlekedés: Vigántpetend közúti megközelíthetősége kiváló. A Tapolcát Veszprémmel összekötő 77. 
sz. közút két jó állapotú bekötőútjáról érhető el a település. Számos autóbuszjárat érinti, de csak ke-
vés jön be a településre. Az időseknek gondot okoz a közlekedés, ha más településen kell különféle 
szolgáltatásokat igénybe venni. 
Infrastrukturális ellátottság: A település infrastrukturális hálózata részben kiépített. Villany, ivóvízháló-
zat, gázvezeték, telefon, internet-szolgáltatás áll a lakosság rendelkezésére. A szennyvízcsatorna-veze-
ték 2008 nyarán készült el. A település útjai portalanítottak, aszfaltosak. Újságok, szórólapok terjesz-
tése megoldott.
A település mindenkori vezetőségének legfőbb célja a népesség megtartása, a falu vonzóvá tétele az 
itt élők és a betelepülni szándékozók számára. Nem könnyű feladat, mivel a településen iskola és óvo-
da nincs, a szülők a környező települések intézményei közül kell válasszanak. A falu vezetése folyama-
tosan kutat munkahely-teremtési lehetőségeket. A helyi turizmus fejlesztése kiemelt helyen szerepel 
a település életében.

A településen található épületek kora igen változó. Fellelhetőek a száz évnél is idősebb házak mellett 
a teljesen új építésűek is. 
Vigántpetendre régen jellemzőek voltak a közös udvarral rendelkező porták. Ezen ingatlanok száma 
visszaszorulóban van, mivel a közös tulajdonok felszámolása után kialakult telekhatárok súrlódások-
hoz vezettek, vagy az elnéptelenedés miatt az udvarban üressé váló házakat gyakran a közös udvar 
valamelyik tulajdonosa vásárolta fel.
Az egykor a szegénység jelképének számító régi parasztházak ma reneszánszukat élik a Balaton-felvi-
déken és jelentős vagyoni értéket képviselnek. Ezek a régi, alacsony komfortú és műszaki színvonalú 
ingatlanok keresettek, elsősorban nyaralónak. Ezek a falu régi részein találhatók a Kossuth utcán, a 
Petőfi utcában és az Ady Endre utcában. 
A 60’-70’-es években számos öreg épületet korszerűsítettek, átépítettek.
A falu elején (Kossuth utca 4/1-4) található házakat  a 80’-90’-es években építették. 
A József Attila utca családi házai 2000 után épültek. Ezek az ingatlanok már az új korszak stílusjegyeit 
és műszaki megoldásait tartalmazzák.
Jelenleg a faluban beépítetlen házhelyek a József Attila utcában és az Arany János utcában vannak. A 
falu belsejében csak átépítéssel vagy teljes elbontás után lehet építkezni.



Vigántpetend a Bakonyalja tájegységhez 
tartozik, de előszeretettel sorolják a Bala-
ton-felvidékhez. A település növénytársu-
lási, klimatikus és történeti szempontból 
is inkább a Bakonyaljához sorolandó.
 
A település növényzetének meghatáro-
zó elemei a környező erdők és a szántók, 
melyek a külterület legnagyobb részét al-
kotják, kevés gyeppel kiegészülve. A tele-
pülés a Dörögdi-medence déli szélén he-
lyezkedik el. A Dörögdi-medencét minden 
oldalról erdők övezik, a medence közepén 
pedig jó minőségű szántókat találunk. A 
falu északi határának közelében folyik az 
Eger-patak, ami Nagyvázsonyban ered és 
végül a Balatonba érkezik a vize.

ÖRÖKSÉGÜNK



A település geológiai szempontból rendkívül heterogén helyen  található. Így a települést dél-nyugati 
irányból a vulkanikus eredetű, bazalt alapkőzeten kialakult talajok és azon lévő természetes vegetációk 
jellemzik. De keleti irányból inkább a mészkő alapkőzet a jellemző és az azon kialakult növényzet. A 
völgyben hordaléktalajokat találunk, melyek a lejtőhordalékon és folyó hordalékon kialakult genetikai 
talajtípusok.
Összességében kijelenthető, hogy a település környezetében számos növénytársulás és földtani for-
máció megtalálható.

A település déli határainál elsősorban 
bükkös, gyertyános és tölgyes állományok 
találhatóak, míg a keleti részeken csere-
seket, erdei fenyveseket találunk. A tele-
pülés közigazgatási határainak közepén 
helyezkednek el a szántók, melyek közül 
a legjobbak a sík fekvésben vannak a falu 
határához közel. A gyengébbek a környe-
ző dombokon lévő erdőkkel határosak, 
jellemzően lejtőn vannak. A település déli 
erdősségei már védett természeti terüle-
tek, így részei a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parknak



Kultúrtörténeti jelentőséggel bír a Keresz-
telő Szent Jánosról elnevezett római kato-
likus templom, amit az Eszterházy család 
építtetett, tervezője a későbbi munkájá-
ról, a Veszprémi Érseki palotáról  híressé 
vált Fellner Jakab.



Szintén ebből az időből származik a falu Plébániája, melyet 1751-1752 között építtetett szintén az 
Eszterházy család Fellner Jakabbal.

A faluban a római katolikus mellett az 
evangélikus egyház volt jelen, melyhez el-
sősorban a Vigánton élő nemesek  tartoz-
tak, míg az előbbihez Zalapetend jobbá-
gyai. Az Evangélikus harangláb országos 
műemlék védelem alatt áll.



Vigántpetenden több kőkeresztet találunk, melyet az idők folyamán családok állíttattak, leggyakrab-
ban fogadalmi okból. 

Az egyik közülük a Templommal szemben  hir-
deti az 1265- ben elhunyt Horváth Ödön bácsi 
és b. neje buzgó Isten szeretetét.

A vörös homokkőből készült kőkeresztet a 
Varjas család készíttette, a Pap-kert előtt áll. 

A felső faluvégen lévő fehér kereszt a falu 
szerpentin felől őrzi a helyieket.

A József Attila utca végén lévő kőkereszt régen 
a Kis-irtás mellett lévő út szélén volt, de a fő út 
építése, valamint a TSZ idők tagosítása során 
bekerült a falu területére.



Jelentős kultúrtörténeti értékkel rendel-
kezik még a Kastély is, ami jelenleg a falu 
kultúrház épülete. A történelem során 
több tulajdonosa is volt. Az államosítás 
előtti birtokosa a Petrovics család volt.



Természeti értékeink közé tartozik a Fejfájós-kút, ami a Kapolccsal közös határ közelében, az Eger-pa-
tak partján helyezkedik el. A forrás vize iható. Kapolcs és Vigántpetend ivóvízbázisa a Fejfájós kúttól 
pár száz méterre fekszik.

Az Eger-patakon a szocializmus előtt három malom is működött



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
Eltérő karakterű területek lehatárolása, 
a településkép, arculati jellemzők 
és településkarakter bemutatásával

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
ÁTALAKULÓ ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK



BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A település jelenlegi beépíthetőségét a terepviszonyok, illetve az egyéb természetes adottságok korlá-
tok közé szorítják. Ennek megfelelően a település északi határát a 77. sz. út adja. Ez alól csak a Csórom-
puszta, Csóromfölde és a külső buszmegálló melletti ház és vendéglátóhely, valamint a mellette lévő, 
egykori malomból kialakított lakóház kivétel.

Nyugati irányból az erdészeti út határolja 
a terjeszkedési lehetőségeket. Keletről a 
jelenlegi belterület határ szintén adott-
ságokat követ. Itt még vannak beépítet-
len telkek. A falu lehetséges terjeszkedési 
iránya a falu déli részén valósítható meg, 
de az állattartó telep közvetlen közelében 
nem lehet új házhelyeket kialakítani.
Fentiek figyelembe vételével, a beépítés-
re nem szánt területeket művelési águk 
szerint kell fenntartani, szántóként, erdő-
ként, gyepként hasznosítani.
A falutól nem messze lévő zártkertek 
együttese alkotja a Vigánti-hegyet, mely a 
környékben élők kedvelt pihenőhelye. Itt 
jellemzően kertet, gyümölcsöst, de több-
ségében szőlőt művelnek a tulajdonosok. 
Ezen a területen az építkezést, elsősorban 
pincék számára lehetővé kell tenni.  Infra-
struktúrával nincs ellátva, ezért nagyobb 
mértékű beépítésére ezen a területen 
nincs mód.
A falu tájképi jelentőségével a Csapási-dű-
lő és a Birka-domb bír. Ennek a két terü-
letnek az okszerű használatát elsősorban 
legeltetéssel lehetne fenntartani.



TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
Építészeti útmutató 

A falu jelenlegi képe is jól tükrözi az év-
századokkal ezelőtti jellegét a történeti 
településrésznek, ezért annak megőrzése 
a lehetőségekhez mérten minél inkább 
követendő cél.
Ha példát merítünk a megmaradt régi há-
zakból, könnyűszerrel megérthetjük, mi is 
ennek a településrésznek a megőrzendő 
képe.

Telepítés
A régi házak homlokzata zömében előkert 
nélkül, az utcafronti kerítés vonalában 
épült. A házak többnyire az utca tengely-
vonalára merőlegesek. Ritka esetben pár-
huzamosak, de ezek általában nem pa-
raszti házak voltak (pl. Plébánia, Kastély, 
Polgármesteri Hivatal).
Ennek megfelelően a házak elhelyezkedé-
se, telepítése oldalhatáron álló, a telken 
belüli elhelyezkedése az utcára merőle-
ges rendszerű. A házakat vagy teljesen 
oldalhatáron állóra építjük (ezt elsősor-
ban a Kossuth, az Ady és a  Petőfi utcán 
javasolt) vagy minimális előkertet hagyva 
építhetjük, ami a József Attila utcában tá-
mogatott. Ettől eltérő elhelyezés nem il-
leszkedik a település jelenlegi arculatába.
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Amennyiben az építési telek kürül
kialakult egy nyeregtetős házakból álló
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön hanem a
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős
tetőformájú.

Amennyiben az építési telek kürül
sátortetős épületek állnak, úgy oda ne
tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez hasonló
tömegű és tetőformájú.

TETŐFORMA A településrészen lévő
családi házak tetőformája egyszerű. Új
házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.

TELEPÍTÉS A történeti
településrészen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.

A nem utcával merőlegesen telepített,
indokolatlanul nagy mértékben
hátrahúzott családi ház építése nem
javasolt.

A csabai családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mögött
növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.

Az utcavonalra merőlegesen telepített családi házak Csomád történeti településrészén.

TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak 
tetőformája egyszerű. Új házak 
építésénél a szomszédok figyelembe 
vételével kell illeszkedni.

Amennyiben az építési telek körül 
kialakult egy nyeregtetős házak-
ból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
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TELEPÍTÉS A történeti
településrészen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.

A nem utcával merőlegesen telepített,
indokolatlanul nagy mértékben
hátrahúzott családi ház építése nem
javasolt.

A csabai családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mögött
növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.

Az utcavonalra merőlegesen telepített családi házak Csomád történeti településrészén.
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Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves

építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban

abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.

Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem

mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,

ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a

fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.

Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk

úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
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Magasság
A történeti településrészen az egyszintes 
parasztházak voltak jellemzőek. Ennek 
megfelelőn ebben a falurészben az egy-
szintes házak építése megengedhető. A 
tetőtér beépítés engedélyezhető.
Ebben a részben a házak magassága közel 
azonos, így jelentősen kiemelkedő épü-
letek igencsak elrontanák a falu képét. A 
magasabb építményeket másik település-
részben lehet csak megépíteni.

Tetőhajlásszög
Az ebben a településrészben megépülő 
lakóházakat sátor- vagy nyeregtetővel ja-
vasolt megépíteni, melyek hajlásszöge 30-
45° között kell, hogy legyenek. Lakóházon 
kívüli melléképület vagy gazdasági épület 
építhető alacsonyabb hajlásszöggel is.

Tetőforma
A településrészben elsősorban nyeregte-
tőket és sátortetőket találunk. Ettől eltérő 
tetőformát lehet alkalmazni, de mindene-
kelőtt meghatározó a tetőforma választá-
sánál a környező, szomszédos tetőformák 
sorába való illeszkedés.

Anyaghasználat (színek)
A házak színvilágára jellemző a régi pa-
rasztházak stílusa, színvilága. A falak el-
sősorban fehér vagy pasztell színűek. A 
tetők többsége hagyományosan cserép 
fedésű, de számos palával fedett házat is 
találunk. Palát főként anyagi okokból vá-
lasztottak a maga korában, ezt az anyagot 
az új építésű házaknál nem javasoljuk. 
Mindenképpen kerülendő a csillogó, fé-
nyes, fémes fedés. A melléképületeken 
megengedhető az előzőekben kerülendő 
anyag vagy színválasztás is.
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MAGASSÁG
Csomád történeti
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant.
A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, 
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutat-
ni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
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A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük mint környezetük. A túl magas 
házak nem illeszkednek Csomád törté-
neti településrészének utcaképébe.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ /
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

TETŐHAJLÁSSZÖG
Csomád történeti településrészén a 
családi házak tetőhajlásszöge közel 
azonos.
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épülniük, mint környezetüknek. A túl 
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tetővel rendelkező épületek nem illesz-
kednek Csomád történeti településré-
szének utcaképébe.

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.
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épülniük mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Csomád
történeti településrészének
utcaképébe.
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Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutat-
ni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
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A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük mint környezetük. A túl magas 
házak nem illeszkednek Csomád törté-
neti településrészének utcaképébe.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ /
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

TETŐHAJLÁSSZÖG
Csomád történeti településrészén a 
családi házak tetőhajlásszöge közel 
azonos.

A meglévő épületek közé épülő új há-
zaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük, mint környezetüknek. A túl 
magas illetve túl alacsony hajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem illesz-
kednek Csomád történeti településré-
szének utcaképébe.

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Csomád
történeti településrészének
utcaképébe.

MAGASSÁG Csomád történeti
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.

25°

40°

55°

TETŐHAJLÁSSZÖG Csomád
történeti településrészén a családi
házak tetőhajlásszöge azonos.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel
kell épülniük mint környezetüknek. A túl
magas illetvetve túl alacsony
hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek Csomád
történeti településrészének
utcaképébe.

CSOMÁD - TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Csomád
történeti településrészének
utcaképébe.

MAGASSÁG Csomád történeti
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.

25°

40°

55°

TETŐHAJLÁSSZÖG Csomád
történeti településrészén a családi
házak tetőhajlásszöge azonos.

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel
kell épülniük mint környezetüknek. A túl
magas illetvetve túl alacsony
hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek Csomád
történeti településrészének
utcaképébe.

CSOMÁD - TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.

MAGASSÁG

Magyarszéphely történeti

településrészén a családi házak

magassága közel azonos.

A meglévő épületek közé épülő új

házaknak hasonló magassággal kell

épülniük, mint környezetük. A túl magas

házak nem illeszkednek Magyarszéphely

történeti településrészének utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Magyarszéphely történeti településrészén

a családi házak tetőhajlásszöge közel

azonos.

A meglévő épületek közé épülő új házaknak

hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük,

mint környezetüknek. A túl magas illetve

túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező

épületek nem illeszkednek Magyarszéphely

történeti településrészének utcaképébe.
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Kerítés
Vigántpetend történeti részein az áttört 
kerítések kívánatosak, tömör és nem át-
látható megoldások nem elfogadhatóak.
Az alábbi kerítéseket ajánljuk az utcaf-
rontra:
- áttört léckerítés, vagy faanyagú kerítés
- oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-
ad áttört résszel.

Utcafronton kerülendő, de megengedhe-
tő a drótfonatos kerítés. 
Anyaghasználatban leginkább a bazalt 
terméskő, a fehér kő (mészkő vagy dolo-
mit), a fa és kovácsolt vas, valamint a tég-
la részesítendő  előnyben.



Tornácok
A lakóházak kiegészítése tornáccal, te-
rasszal minden esetben támogatandó. A 
Balaton-felvidékre kifejezetten jellemző-
ek voltak a tornácok, gádorok. A tornácok 
vagy az épület anyagából vagy fa szerke-
zetből épüljenek.



Ajtók, ablakok
A történeti falurészen a parasztházakra a 
viszonylag kicsi, kétszárnyú, jellegzetesen 
két vagy három osztatú ablakok jellemző-
ek. Elhelyezésükkor mindig a szimmetriai 
viszonyokat tartják szem előtt. A nyílászá-
rókat, ha lehetőség van rá, fa alapanyag-
ból célszerű készíttetni és színében is a 
fa hatást megőrizni, de a modern kornak 
megfelelő alapanyagok (műanyag, fém) is 
megengedhetőek, pláne ha fa hatást kel-
tő színt kap.



Homlokzatképzés, anyaghasználat
Épületek burkolására elsősorban a régi 
kőépületek hangulatát visszaidéző vakola-
tok a legalkalmasabbak, lehetőség szerint 
durva külső vakoló anyaggal és fehér vagy 
visszafogott pasztell színben.
A házak homlokzatán a macskalépcső ki-
alakítása megfontolandó. Több helyen fel-
lelhető a faluban, de tradicionálisan nem 
a magyar falvak építészeti stílusa, hanem 
a sváb településeké. 



Részletek
Vigántpetenden a házak elsősorban sze-
gény parasztok házai voltak, ennek meg-
felelően a házak és a kertek hangulatára 
jellemzőnek kell lenni a visszafogottság-
nak.
A régi paraszti világ mellőzte a fényűzést, 
de a növények terén könnyebben megen-
gedte magának a gyönyörködtetést, mint 
indokolt. Ezért a lakóházak különlegessé 
tételét inkább növényzettelepítés eszkö-
zeivel javasolt megvalósítani.
Átépítéskor, vagy új építése esetén eb-
ben a településrészben minden esetben 
tartózkodjunk a kihívó műszaki megoldá-
soktól.
A település rendkívül jól ellátott kutakkal, 
ezért javasolt a telkeken lévő kutak felújí-
tása, feldíszítése.



Kerítések
Kerítések kialakításánál feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy az áttört kerítések létesítése csak a 
megengedhető.
A kerítések anyaga, igazodva a helyi sajátosságokhoz, elsősorban kő és/vagy fa legyen, csak másodsor-
ban fém és csak végső soron drótfonat.

Kertek
A történeti településrészben a kertek elhelyezkedése többnyire adott. A hátsó kert zömében a zöld-
séges kerteknek és gyümölcsösöknek ad otthont. A gazdasági kert és a ház között található a dísznö-
vényes kert, valamint az udvar, mely többnyire füves. A ház elé dísznövényeket és díszcserjéket ültet 
általában a lakosság.
Vigántpetend klimatikus adottságai csak korlátozott mértékben teszik lehetővé gyümölcsfák telepí-
tését, de háztáji céloknak, szerencsés évjáratokban megmarad az alma, szilva, körte, meggy termés. 
Kajszi és cseresznye termés erősen évjáratfüggő. A kertekben az általános zöldségfélék szinte kivétel 
nélkül termeszthetők. A faluban található kertek talajai megfelelőek, zömében tápanyagban és vízzel 
jól ellátottak. A telkek végében lévő kerítés szakaszokon a pusztán növényzetből álló kerítések, szegé-
lyek kifejezetten pártolandók.

Utcák
Közterületek településképi útmutatója
A faluban lévő utcák képénél figyelembe kell venni a jelen kor forgalombiztonsági követelményeit. A 
házak jellemzően telekhatárra épültek, ezért a házak előtt rész már közterület. Ennek megfelelőn a 
falu főutcáján fák telepítése a telepítéshez szükséges hely hiánya miatt és az utca jól beláthatósága vé-
gett kerülendő. Az utcákon lévő közterületeket füvesen vagy lágyszárú dísznövényekkel vagy alacsony 
díszcserjékkel kell beültetni. A főutca északi és déli oldalán is számos villanyoszlop van, ami a fák ül-
tetését szintén korlátozza. A többi közmű is a főutca melletti közterületen fekszik, ezért fák telepítése 
ide szigorúan tilos. Emiatt a jelenleg meglévő fák helyére már nem célszerű fát visszaültetni. Viszont 
fák helyett alacsony dísznövények telepítése az utcák melletti közterületekre kifejezetten szorgalma-
zandó, kiváltképpen ha azok virágzó növények. A forgalombiztonságra minden esetben tekintettel kell 
lenni, ezért 50-80 cm magasságú növényzetet nem lehet ezekre az út melletti közterületekre ültetni. 
Az útcsatlakozásoknál pedig a belátási háromszöget tisztán kell hagyni.



Közterek, közparkok, közkertek
Közpark és köztér funkciót lát el a Templom-kert, a Pap-kert, Kastély-park és a Tó-kert.

Templom-kert

Pap-kert

Kastély-park

Tó-kert



Ezekben a kertekben a növényzet fenn-
tartása során elsődleges cél a rekreáció, 
a kikapcsolódás biztosítása. A meglévő 
idős fák kímélete elsődleges cél. Új fák 
ültetésével kell pótolni a kivágott fákat. 
A Templom-kert és a Pap-kert fenntartá-
sánál és fejlesztésénél fontos, hogy ezen 
fák árnyalt, kellemesen hűs helyet bizto-
sítsanak nyáron. A Kastély-park a rendez-
vények ideális és kellemes helyszíne. A 
Tó-kert a legnagyobb egybefüggő füves 
tér, ami nagyobb rendezvény esetén ide-
ális helyszín. Fontos füves terület még a 
Focipálya, ami a fiatalok sportolási lehe-
tőségét biztosítja.
Külterületi köztér a Római őrtorony és a 
Fejfájós-kút környéke, aminél a tájba-il-
lesztés és közfunkció fenntartása az el-
sődleges cél.

    

Köztér funkciója két helynek van a falu-
ban. Az egyik a buszmegálló környéke, 
ami a falu legnagyobb köztere. Itt találha-
tó a jelenleg üzemelő italbolt is. Ennek a 
köztérnek a fejlesztése a falu vezetésének 
egyik fő célja.



ÁTALAKULÓ, ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
Építészeti útmutató 

Ebben az új településrészben, elsősorban 
az új és újabb építésű házak dominálnak. 
Az itteni házak csak nyomokban harmoni-
zálnak a történeti részben lévő paraszthá-
zakkal. Az itt épülő házak esetében csak 
ajánlás, hogy amennyire lehet a történeti 
településrészben lévő parasztházak jel-
legét próbálják közelíteni, de a műszaki 
megoldások feleljenek meg a modern kor 
követelményeivel.

Terepalakítás
Vigántpetend esetében az új település-
rész domboldalban helyezkedik el, ezért 
a telek kialakításánál fontos, hogy a ház 
környezetét ne a domboldalba süllyesz-
szük, vagy terasz szerűen kiemeljük, ha-
nem kisebb töltésekkel vagy bevágásokkal 
illesszük a domboldalba.

Telepítés
A házak telepítésénél az új településrész-
ben megengedhető többféle elrendezés 
is, de elsősorban az utcára merőleges 
vagy párhuzamos hosszirányú elrendezés 
a követendő. 
A József Attila utcában a már meglévő há-
zak jelentős része az utca tengelyvonalára 
merőlegesen helyezkedik el. 

Magasság
Az új településrészben lévő házak ma-
gasságához kell igazodniuk az újonnan 
megépülő házaknak is. A nagymértékben 
kiugró házmagasság nem illeszkedik az új 
településrészbe.

Tetőforma
Alapvető követendő cél, hogy az újon-
nan épülő ház tetőformája illeszkedjen 
a szomszédos épületek tetőformájához. 
Ellenben kijelenthető, hogy a tetőformát 
az új településrészben sokkal szélesebb 
formavilág jellemezheti.



Anyaghasználat (színek)
Anyaghasználatában és színválasztásában 
a parasztházak színvilágát javasolt tükröz-
ni az újonnan épülő házaknak is. 
Javasolt az anyaghasználat során a kő és 
fa anyagok minél szélesebb körű haszná-
lata. Színválasztás tekintetében a cserép-
színű tető a javasolt, a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fémlemez fe-
dés és burkolat kerülendő.

Kerítés
Javasolt a természetes anyagokból, áttört 
kerítés építése, de nem zárható ki a ková-
csolt vasból készült sem.
A teljesen tömör és nem átlátható megol-
dások nem elfogadhatóak.

Tornácok, teraszok
A tornácok építését mind oszlopos, mind 
favázas kivitelben javasolt megoldásnak 
tartjuk. Ezzel is megőrizve a népi építé-
szet egyik szép elemét, ami a ház legked-
veltebb helye lehet.

Ajtók, ablakok
Új épületek építése esetén célszerű tet-
szőleges anyagú, de fa mintázatú osztott 
ablakok beépítése. Spaletta és zsalugáter 
kialakítása ajánlott, redőnyszekrény csak 
beépített vagy rejtett kivitelben létesíthe-
tő. A nyílászárók színe legyen egységes, 
tehát hasonló színű legyen az ablakok szí-
ne és az ajtó színe is. A színválasztásnál ja-
vasolt a barna valamilyen árnyalata vagy 
zöld.   

                                                             



Homlokzatképzés, anyaghasználat
A homlokzat kialakítása meghatározza a 
ház képét, míg a homlokzatok együtte-
se alakítja ki az utcaképet. Ezért a hom-
lokzatnál használt szimmetria viszonyok 
legyenek harmonikusak, arányosak. A 
nyílászárók elhelyezése tükrözze a hagyo-
mányos arányokat.
A homlokzatnál használt anyagok legye-
nek szintén a környezetbe illeszkedők (va-
kolt fal, kő fal, stb.) Színében legyen visz-
szafogott, pasztell színekkel térjünk csak 
el a fehér színtől.
Tető héjazatára legyen jellemző a cserép-
fedés, színében piros vagy agyagcserép-
hez közelebb álló tónusú. A csillogó, kirívó 
színű bádoglemezes tetőfedés nem java-
solt. A melléképületeken alkalmazható 
ettől eltérő színű, anyagú héjazat. A tető 
hajlásszöge legyen a magas tetőnek meg-
felelő 30-45°. Melléképületek tetőhajlás-
szöge lehet ettől eltérő is.

Ebben a településrészben megengedhe-
tő a modernebb építési megoldások és 
anyaghasználat. A településen lévő telkek 
talaja rendkívül agyagos, ezért eső után 
a telkek sárosak. Emiatt a közlekedő utak 
stabilizálása javasolt elsősorban terméskő 
járdával, vagy esetleg térkővel, aszfalttal.



Kerítések
A kerítések anyaga és színhasználat har-
monizáljon a főépületnél alkalmazottak-
kal. Kerítések esetében is hangsúlyozzuk a 
természetes anyagok (fa, kő) használatát. 
Kívánatos a terméskő oszlopok közötti fa 
deszkás, áttört kerítés típusok. A bejára-
tot csak olyan mértékben hangsúlyozzuk, 
hogy ne rombolja a kerítés és a főépület 
harmóniáját.

Kertek
Az új településrészen a beépíthető telkek 
fátlan füves területek, ezért a kertekben 
lévő fásszárú fajokat újonnan kell a telek-
re telepíteni. A csupasz telken álló házat 
tájba kell illeszteni. Ezt megtehetjük úgy, 
hogy telek határvonalára különböző cser-
jefajokból sövényt ültetünk és a hátsó 
kertben, illetve a ház mellett elszórtan 
fákat telepítünk. A ház mellé telepített 
fák esetében legyünk figyelemmel arra, 
hogy az adott növényfajnak mekkora lesz 
a kifejlett kori mérete, ne veszélyeztesse a 
későbbiekben a házat, hiszen egy fa is és 
egy ház is évtizedekig a helyén fog állni.
A kertekben melléképületeket (szerszám-
tároló, téli kert, garázs, stb.) is kialakítha-
tunk. Ilyenkor a cél, hogy a melléképület 
harmonizáljon a főépülettel mind anyagá-
ban, mind színében, stílusában.
Az épületeket összekötő járdák anyaga ne 
üssön el túl nagy mértékben az épületek 
anyagától.
A telkek határára telepített növényfalakat 
bátran lehet használni. Egyedüli korláto-
zás a sarkon lévő házak, illetve gépjármű 
kihajtóknál van, hogy a szabad rálátás, az 
útcsatlakozás belátható legyen.
Ebben a településrészben szabadabban 
kezelhetjük a kertünkbe választható nö-
vények listáját. Alkalmazhatunk örökzöl-
deket és lombhullató egyedeket is cser-
jékből, fafajokból. Előkert telepítésénél 
keressük a lágyszárú és cserjefajok ese-
tében a virágzó egyedeket, melyek virág-
zásuk alkalmával ékei lesznek a település-
nek.



Utcák, terek
Közterületek településképi útmutatója

Vigántpetend község utcáin a növényze-
tet úgy kell telepíteni és fenntartani, hogy 
minél több zöld terület legyen és minél 
több virágzó növény gyönyörködtesse az 
utcán közlekedőket. Azonban az utcák vo-
nalvezetése, valamint a rendelkezésre álló 
minimális hely nem teszi lehetővé, hogy 
az utcák mellé fákat ültessünk. Kivételt ké-
pez ez alól a József Attila utca, ahol a tel-
kek határvonala és az utca árka között szé-
les közterület áll rendelkezésre. Azonban 
itt is inkább cserje vagy kis fák telepítése 
javasolt. A könnyebb fenntarthatóság mi-
att a nehezen gondozható, meredekebb 
vagy elzárt területeket cserjékkel, vagy 
évelő lágyszárúakkal célszerű betelepíte-
ni. Cél, hogy a közterületeket minél színe-
sebb növényválasztékkal díszítsük, ha már 
a fák telepítése korlátozott. Növényzette-
lepítések során az elsődleges szempont a 
forgalombiztonság. Kereszteződéseknél 
és útcsatlakozásoknál ezeket a fenti szem-
pontokat kiemelten kell kezelni.

Beépítésre nem szánt terület
A településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások: építészeti útmuta-
tója

Beépítésre nem szánt területeken a terü-
letek beépítetlen jellegének a fenntartása 
a cél, építmény elhelyezése nem ajánlott 
vagy tájba-illesztését különös gonddal kell 
kezelni.
A falu szőlőhegyén lévő zártkertekben 
egyszerű pincék, pincékre épült kisebb 
építmények kialakítása indokolt lehet és 
megengedhető. De minden esetben fon-
tos, hogy tájba-illesztettek legyenek. Épí-
tésük során a történeti településrésznél 
alkalmazott ajánlásokat kell figyelembe 
venni. A falu két tájképi jelentőséggel bíró 
részén (Csapási-dűlő és Birka-domb) a le-
geltetéses állattartással történő tájhasz-
nálat elsődlegesen támogatandó.



JÓ PÉLDÁK, ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

Petendi Pálinkaház
Szép megoldása az ipari épületek tájba illesztésének, falusi karakterek használatának egy modern ter-
melő üzem esetében.

Kézműves manufaktúra
Kitűnő stílusban megépült nyomda épület, ami használja a falusi házak karaktereit a rendkívül modern 
műszaki és tervezői megoldások közepette.



Orvosi rendelő
Szép kivitelezésű paraszt házat mintázó új épület, ami funkciójában az egészségügyi alapellátásnak ad 
helyet.

Róka-ház
Nagyon igényes felújítása egy régi háznak. Kertje és a ház külső megjelenése kifogástalan.



Teleház
Stílusos kis méretű épület, ami őrzi a régi házak motívumait és jól illeszkedik a környező házak közé a 
történeti településrészen is.



Intéző-ház
Az eredeti stílusjegyek megtartása mellett elvégzett tökéletes házfelújítás.



JÓ PÉLDÁK, SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, 
egyéb műszaki berendezések

Ravatalozó
Településünk méltán büszke a gyönyörű ravatalozójára, melyet a Balaton-felvidék építészeti stílusát jól 
ismerő Krizsán András építészmérnök tervezett. Modern megjelenése mégis jól illeszkedik a 1750-ben 
épült templom mellé.



Külső buszmegálló
A külső buszmegálló, mely 2000-ben épült Pécsi Erika tervei alapján és hasonló stílust képvisel, mint a 
tőle nem messze elhelyezkedő ravatalozó.

Kút
A Petőfi utcán található Ludas-kút egy szép példája annak, hogy régen, mennyire megbecsülték a 
vízvételi lehetőségeket. 



Fa szobrok
A régi fafaragó táborok emlékét őrzik a Tó-kertben és a Templom-dombon felállított faszobrok



Településünk külső megjelenése olyan lesz, amilyenné mi magunk tesszük!

Vigántpetend Község Képviselő-testületének ajánlásával!
Vigántpetend, 2017.09.12


