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1 Bevezető 
 
 
A település történeti értékeinek hordozói: a 
telkek és utcák hálózata; a beépített lakóterületek és a 
nagy zöldterületek; a lakóházak külső-belső formája, a 
felhasznált építőanyagok, díszítések; a természeti táj 
és az ember alkotta világ mind-mind Vitnyéd egyedi 
ismertetőjegyei.  
 
A településképi arculati kézikönyv és az erre alapuló 
településképi rendelet azokat a védelmi elveket ülteti át 
a gyakorlatba, amit betartva értékeinket megőrizhetjük 
az utánunk jövőknek. Magyarországon az 
örökségvédelem a helyi közösségek feladata is, ám 
minden terv, védelmi stratégia annyit ér, amennyit a 
helyben lakók megvalósítanak belőle.  
 
Éppen ezért fontos, hogy minél több helyi lakos vegyen 
részt Vitnyéd építészeti és természeti értékeinek 
megőrzésében, alakításában, mert csak így 
biztosítható a hosszú távú védelem és fejlődés. 
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Vitnyéd Magyarország északnyugati részén, a 85-ös számú 
főút és a Győr-Sopron-Ebenfurt vasútvonal mellett, Kapuvártól 
4 km-re nyugatra helyezkedik el; az egykori Sopron vármegye, 
Kapuvári járás területén fekszik. 
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2 Vitnyéd településtörténete 

 
Vitnyéd (németül: Letting; horvátul: Vitnja A falu nevének 
említése jelen ismereteink szerint már az 1256-os 
években történt, de a község kedvezõ fekvése miatt 
jóval korábbi idõkbõl is származnak tárgyi emlékek, így 
a bronzkorból is. Vitnyéd 1350-től 1536-ig a Kanizsai 
család tulajdona volt, majd a Nádasdyaké, késõbb a 
királyi birtok része lett, 1683-tól pedig az Eszterházyak 
vették birtokba. A község lakói még a XVI. században is 
majdnem teljesen a halászatból éltek és Sopron megye 
egyik legnagyobb halásztelepülésének számított a falu.  
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Az 1700-as években megnövekedett a rét területe és az 
irtásföldek nagysága is, de még mindig sokan éltek a 
halászatból. A lakosok nagy része a felemelkedés helyett 
fokozatosan elszegényedett és vált „kenyeretlenné” 
(„kenyeretlen” Vitnyéd). 1889 novemberében megalakult és 
azóta is működik az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hiszen a 
községben gyakori volt a tűzeset a sok nád- és zsúptető miatt. 
 
 
 
 
 
 

 
Az óvodát és a konyhát 1960-ban adták át. 2015 
szeptemberétől Vitnyédi Berekerdő Óvoda néven a település 
fenntartásában működő, önálló intézményként funkcionál. A 
250 férőhelyes művelődési házat 1950-ben építették. Az 
épületben működik a községi könyvtár is 5600 db-os 
könyvállománnyal. 1988-ban vezetékes ivóvizet kapott a 
község. Az 1990-es évektől megkezdődött a telefonhálózat 
bővítése, a vezetékes gáz bevezetése és a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítése. Az infrastruktúra kiépítettsége ma már 100%-
os. A községben 1 melegkonyhás étterem, 1 fogadó és 7 
kiskereskedelmi egység működik. 
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Hulladéklerakó hely és szennyvíztisztítás 6 km-en belül, 
vámszabad terület 35 km-en belül található. 2 km-re van 
kórház, gyógyszertár, mentőszolgálat, tűzoltóság, 
rendőrség, bölcsőde, középiskola, benzinkút és ipari 
vágány, 10 km-re kisrepülőtér (Fertőszentmiklós) 
található.  
 
A faluban 2008 óta alsó tagozatos iskolában tanulnak az 
1-4 évfolyamos gyermekek. Az iskolában kialakításra 
került egy számítógépterem, melyben megfelelő 
körülmények között sajátíthatják el az ismereteket a 
gyerekek. A Fő utca 52 szám alatti régi iskola 
épületében 2015-től Közösségi Ház került kialakításra. 
Itt állandó néprajzi kiállítás található, amely bemutatja a 
község régi emlékeit, a népviseletet és a régen használt 
eszközöket. Ugyananitt tevékenykedik az Énekes Lenke 
Hagyományőrző Egyesület és a helyi nyugdíjasklub is.  
 
A legtöbb hírnevet Vitnyédnek a részben még ma is élő 
néphagyományok, népszokások és népi játékok 
szerezték. Ezeket régóta őrzik a vitnyédiek, 
jelentőségük felértékelődött, mivel sok helyen már kihalt 
a hagyományok ápolása.   
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3 Örökségvédelem 
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Egy 1813-ban keltezett jegyzőkönyv így tudósít:  
“A templom szilárd anyagból szentéllyel, sekrestyével, 
toronnyal az 1794 esztendőben őméltósága Eszterházy 
Miklós adományából épült. Az adomány nem volt elég, 
ezért a község még 400 forintnál több támogatást volt 
kénytelen adni. Az épület száraz, levegős, boltíves, 
kőtáblákkal lerakott. Védőszentje Keresztelő Szent 
János.” (...)  

 
A hajóban 16, a szentélyben 2 fából készült padot 
helyeztek el. A templomot két kőből épített oltárral adták 
át. A főoltáron Keresztelő Szent János festett képe, a 
másikon Szent Antal falra festett képe és Nepomuki 
Szent János szobra volt látható. Amikor 1899-ben 
elkészült, az akkor új oltárkép és a szószék, készítője 
Antal Ferenc munkájának ellenértékeként megkapott két 
fából készült barokk szobrot. Az egyik a Pieta-t, a másik 
Lukács evangélistát ábrázolta. A szobrok kalandos sors 
után – miközben kiderült róluk, hogy ismeretlen magyar 
szobrász európa-hírű alkotásai – ma az Esztergomi 
Keresztény Múzeumban láthatók. 1932-ben Borsa 
Schulzbach Ferenc festette ki a templomot, a mellékoltár 
fölött megtalálta az 1794-ben készített Szent Antalt 
ábrázoló freskót. 
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A régi, 1899-ben fából készült oltárképet és szószéket 1982-
ben bontották le. Az új oltárképet a félköríves falra Závory 
Zoltán festette. Ebben az évben került sor a belső falak 
átfestésére, az ablakok megduplázására is. 1989-ben avatták 
fel a bejárat mellett elhelyezett az első és a második 
világháborús hősök és áldozatok nevét megörökítő 
márványtáblákat. Ebben az évben került a toronyba két új 
harang is. 1990-ben kapott új stációképeket a templom, 
amelyek szintén Závory Zoltán alkotásai. 1996-1997-ben 
cserélték ki a kőlapokat, készült el a mostani márvány padozat. 
1999. augusztusától 2000. májusáig tartott a templom teljes 
felújítása a lábazattól a keresztig. 2000-ben a belső falak 
festése, a berendezési tárgyak átfestése történt meg. 2004. 
novemberében toronyóra került a templomra, melyet Tóth Géza 
vitnyédi vállalkozó készítetett a székesfehérvári Rancz 
óragyárral.   
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A szent Antal kápolnához egy 
történet kapcsolódik, melyet 
Timár Lajos Kenyeretlen Vitnyéd 
című művében közölt:  
A szobor talpazatán a következő 
latin nyelvű szöveg található: „EX 
VOTO 1680. D. ANTONO DE 
PADUA MONU HOS POS Fran 
Boros”. Magyar nyelvű jelentése: 
fogadalomból Páduai Antalnak 
emeltette Boros Ferenc.  
 
Az építtető nem vitnyédi lakos volt, hanem 
vándorkereskedő. Amikor a kereskedő a vitnyédi 
határban járt hírtelen nagy árvíz kerekedett. Vízen való 
hánykódtatása közben megfogadta, ahol megmenekül, 
azon helyen szobrot emeltet szent Antal tiszteletére. Az 
elkészült szobor fölé 1928-ban került kápolna Bors Kata 
néni hagyatékából. A kápolna előtt található perselyt 
Tóth Mihály és felesége Horváth Erzsébet helyeztették. 
A szobor készítésének idején a terület olyan magasan 
volt, hogy a XX. század fordulóján a gyerekek oda jártak 
szánkózni. Minden évben Antal napkor litániát 
mondanak a kápolnánál. 

 

 
              Útmenti kereszt -   Szent Imre kápolna Csermajorban 
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Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, 
amelyek építészeti, építészettörténeti, esztétikai értéke az 
országos védelmet nem indokolja, de jellegük kifejezi a község 
múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a 
település számára megőrizendő, védendő. értéket képviselnek.   
 
 

 
Helyi területi védelemre javasolt a Csermajor. A Vitnyédhez 
tartozó Csermajorban 1947-ig szakiskola, utána Tejipari 
Szakiskola és Szakközépiskola, a közelmúltban egészen 
megszünéséig Ujhelyi Imre Tejipari Középiskola, 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet néven működött, majd 
a pár éve elvégzett felújítások után jelenleg használaton kívül 
van.  
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4 Településképi szempontból meghatározó 
területek 
Településképi követelményrendszer  
Vitnyéd településképét a táji környezet határozza meg. A 
beépített területekre az egylakásos oldalhatáron álló beépítés 
jellemző. A régi településrészeken utcavonalon álló házak 
sorakoznak. Az új lakóterületi beépítések előkertesek. A 
lakóterületeken földszintes nyeregtetős vagy kontyolt és 
sátortetős lakóépületeket találunk. Az 1980-90-es építésű 
házak jellemzően nyeregtetősek, beépített tetőtérrel, de a 
legújabb házakon sem jellemző az alacsonyabb hajlásszögű, 
mediterrán típusú tetőidom. A hagyományos településkép 
megőrzésében fontos szerepe van a szigorú szabályozásnak.  
 
 

 
 
 
A meghatározó településképi területek lehatárolása alapvetően 
követi a szabályozási terv övezeti lehatárolásait. A helyi építési 
szabályzatban foglaltakon túlmenően a településképi 
rendeletbe foglalt területi építészeti előírásokat is figyelembe 
kell venni, és az új épületek építésekor, a meglevők 
átalakításakor, felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó 
példákat célszerű megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy a 
helyi értékek az utókor számára is megőrzésre kerüljenek.  
Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott 
kor jó színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az 
utcaképhez. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vitnyéd Településképi Arculati Kézikönyve 
ARCHICON STÚDIÓ BT. 

2017. 

15	

  



 

Vitnyéd Településképi Arculati Kézikönyve 
ARCHICON STÚDIÓ BT. 

2017. 

16	

Meghatározó településképi karakterek 
 
A beépítésre szánt területeken a lakóterületek dominálnak, éppen 
ezért a családiházas beépítés a meghatározó. A régi 
településrészeken a falusias családiházas karaktert; az újabb 
beépítésű lakóterületeken a falusias kertvárosi karaktert 
különböztetjük meg. A vitnyédi településközpontban megjelenik a 
zártsorú beépítésű településközponti karakter. Itt találhatóak meg 
a községi intézmények is. A gazdasági-szolgáltató terület a 
lakóterület szélén került kijelölésre, amelyek kapcsolódnak a 
mezőgazdasági feldolgozóiparhoz, és a külterületi majorsági 
területekhez és a vasúthoz. A be nem építhető területeken jellemző 
a mezőgazdasági művelésű táj, a vízparti-természeti karakter a 
Rábca mentén, valamint az erdőgazdálkodás.   
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 
4.1.1. Településképi jellemzők 

 
FALUSI (családiházas) KARAKTER 
 
Vitnyéd régi településrészein a falusi életmód miatt (udvar/ 
konyhakert /baromfiudvar/ istálló/kert) hosszú telkeken az 
oldalhatáron álló, fésűs beépítés alakult ki. A település régi 
utca- és telekszerkezete, a pincesor beépítési struktúrája, a 
megnyitott új utcákkal módosították a településszerkezetet, de 
az odalhatáron álló beépítési mód jellemzően megmaradt. A 
házak zömmel az utcavonalra merőleges nyeregtetősek, a 
régebbi beépítések oromfalasak, a későbbiekben kontyoltak, a 
későbbi építésű házak sátortetősek.  
 

Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek 
beépítését az udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek 
alkotják. A telek beépíthetősége miatt tömegük többségében 
tégalalap alaprajzra szerkesztett földszintes, magastetős 
épületek. Az utcákban elvétve emeletesházak, és 
tetőtérbeépítéses családiházak is találhatók. A magastető 
hajlásszöge 38-45 fok közötti, cserépfedésű; a régebbi házak 
hornyolt, vagy sajtolt agyagcseréppel, az újabbak 
betoncseréppel fedettek, de megjennek a pala és bitumenes 
zsindely fedések is. A homlokzatok vakoltak, díszítőelemként 
ablakkeretezés és egyszerű párkányhúzás látható, a festett 
sima vakolat és a színezett kőporos vakolat jellemző 
felületképzés; színeiben fehér, törtfehér, pasztellszínek. A 
lábazat kőből rakott, vagy lábazati vakolattal ellátott 
betonlábazat.  
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Az épületek az 
utcavonalra épültek, 
az új építkezéseknél 
előkertes, ami előtt 
utcai kerítés 
húzódik. A kerítések 
alacsony lábazatú, 

épített pilléres, áttört mezőkkel (fémpálcás, fémhálós, 
fabetétes) ellátottak. Néhány helyen téglából épített 
tömör kerítés van vakolt felülettel, tömör fa, vagy fém 
kétszárnyú nagykapuval, személybejáróval. A 
lakóterületen kisebb vállalkozásokat hirdető feliratok a 
kerítésen, vagy kapun, utcai homlokzati falon festett 
fémlemezen vagy nyomtatott formában jelennek meg. A 
kicsi előkertekben virágok, kisebb bokrok vannak, az 
utcákban a házak előtt kisebb fák állnak, a gondos lakók 
virágoskertet gondoznak. A kertekben a háztartások 
szükségleteinek kielégítésére folyik kertművelés.  
 
A régi utcák megőrizték a településszekezet 
strukturális fő elemeit. A régebbi építésű házak 
földszintesek, az újabbak tetőtérbeépítésesek, vagy 
kétszintesek. Az oromfalas nyeregtetős, csonkakontyolt 
nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős, sátortetős, 
manzardtetős épülettömegek sorakoznak. 

 
 
 
Az aszfaltozott utca melletti vízelvezető árkok helyén a 
kapubejárók kiszélesítésével parkolóhelyek keletkeztek, az 
útmenti sáv füvesített. Az utcákban légvezetékes elektromos 
áramellátás van; a vezetékes víz-, csatorna és gáz bekötések 
föld alatt érkeznek a telekhatárig. 
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A fésűs (falusias) beépítésben	 a	meghatározó	 utcaképi	 ritmus	
betartása	 és	 a	 jellegzetes	 épülettömegek	 sorolása	 eredményez	
harmonikus	 településképet.	 Az	 utcába	 újonnan	 beépítésre	 kerülő	
lakóépületeknél	ajánlott	az	utcavonalra	merőleges	nyeregtető	38-45	
fokos	kialakítása.	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

Az utcai kerítés	 a	 lakóépülethez	 tartozik,	 és	meghatározza	 az	
utcaképet.	 Akkor	 szép,	 ha	 stílusában	 és	 anyagában	 is	 illeszkedik	 a	
főépülethez,	nem	hivalkodó	és	nem	is	takarja	el	a	homlokzatot.	
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A lakóépületek a különböző korszakok divatos építészeti 
stílusjegyeit mutatják. 
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4.1.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Falusias karakterű településkép meghatározó területének 

építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Oldalhatáron álló 
1 szint, max 2 szint vagy 
tetőtérbeépítés 
az udvaron oldalhatár mentén 
épített állattartó, vagy tároló 
helyiségek, hátsó udvarban 
fából készült góré, (pajta), 
füstölő, fészer, fóliasátor … 
Oszlopos, áttört mezős, 
nagykapuval és kiskapuval. 
 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
Kerítés 
 
 
 

Növényzet 
 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 1vagy 
2 fával, virágoskerttel; 
a kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
 
A régi településmag 
utcaszerkezete megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása a 
hagyományos magastetős, 
utcavonalra merőleges 
gerincű, vakolt falú, 
utcavonalon álló legyen, 
illetve alkalmazkodjon a 
kialakult utcaképhez. 
 
A házak előtti utcaszakaszon 
növényzet telepítése és 
gondozása javasolt. 

Egyedi ajánlások 
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A fésűs beépítés mellé a főút mentén a zártsorú beépítéshez 
alkalmazkodó az úttal párhuzamos tetőgerincű házak is 
épültek. Vitnyéden a különböző társadalmi és gazdasági 
helyzetben lévő emberek házai megmaradtak, így jól nyomon 
követhető az építészeti tömegformálás és a település fejlődése.  
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A településszerkezet alakulása	 a telkek méretével 
összhangban; a földrajzi adottságokat követve történik; a 
beépítési mód a tulajdonosok anyagi helyzetéről és 
életmódjáról is árulkodik. A fésűs beépítésű telkeken a 
keskeny és hosszú telkek oldalhatárán épülő, jó arányú 
tömegekre bomló, tűzfalszerűen és lépcsősen csatlakozó 

épületek sorolt 
udvari beépítést 
eredményeznek.  
 
A központi fekvésű 
telkeken elindul egy 
a városiasodás felé 
mutató beépülés. 
Ez a zártsorúvá 
váló, a fésűs 

beépítés 
utcavonalra forduló, 
néhol már emeletes 
tömeggel bővülés. 
 

 
Az utcai beépítés először hézagosan zártsorúvá válik, majd 
teljesen zártsorú lesz.  
 
 

 
A már kisvárosias utcaképben az utcavonalon álló főtömegek 
sorakoznak az utcavonallal párhuzamos tetőgerinccel és a 
telekhatáron álló épületszárnyakkal.  
 
Az egysoros elrendezésben az épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik oldalhatárán; az úgynevezett 
kétsoros beépítésben a telek másik oldalhatárára egy kisebb 
épülettömeg kerül; majd a beforduló beépítésben a kisebb 
épületrész oldalszárnyként épül a főtömeghez.  	
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4.2. Falusias kertvárosi karakter  
4.2.1. Településképi jellemzők 
 

FALUSIAS (kertvárosi) KARAKTER 
 
Vitnyéd új beépítésű családiházas területe a kertvárosias 
lakóterületi karakterbe tartozik. A telkek nagysága és ebből 
következően a beépítés módja is igen változatos. A tervezett 
lakóterületeken kiszabályozott telkek lehetővé teszik nagyobb 
házak elhelyezését is, de a szabadon álló beépítéstől az 
oldalhatáron álló beépítési módig találunk lakóházakat a 
településen. A látszólag különböző beépítési módok 
alapvetően a családiházas jelleget hordozzák, önálló telken 
állnak, viszonylag nagy zöldfelülettel rendelkeznek. A 
lakóterület hangulatát a közterületek gondozottsága, az utak 
szélessége, növényzettel való ellátottsága, a járdák állapota, a 
kerítések kialakítása, az előkertekbe ültetett növényzet 
látványa jobban befolyásolja, mint az épületeké, melyek az 
építés idejétől függően mutatják a kor divatos építészeti 
megformálásának jegyei. A tömegkialakítás igen változatos a 
mediterrán típustól a modern stílusúig található a 
lakóterületeken épület. Közös jellemzőjük az építési korszakra 
jellemző jó minőségű építőanyagok használata és a 
telekszélességéből eredően az épülettömegek léptékének 
hasonlósága. A zömében földszintes családiházas 

beépítésben megjelennek 1-2 szintes házak is. Tetőfedésük 
változatos: bitumenes zsindely, agyagcserép, 
betoncserépfedés, palafedés. Lapostetős épület nem jellemző, 
de az új beépítések között kedvelt; a mediterrán 25-35 fokos 
tetők, illetve a hagyományos 38-42 fokos tetőhajlásszögek is 
megjelennek. A homlokzatok egyszerű vakolt vagy kőporos 
vakolatúak, díszítés nem jellemző, az ablakkeretek kiemelése, 
oszlopok, bejáratok hangsúlyozása jelenik meg. A színek 
visszafogottak, világosak, a lábazat burkolt, vagy 
lábazatvakolattal ellátott, az ereszcsatorna - a modern 
tervezésű házak kivételével -, függőereszes kivitelezésű, sok 
esetben a tetőrendszer része.   
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A régebbi 
lakóépületeken fa 
ablakok a 
jellemzőek, illetve 
a korszerűsítés 
során cseréjük 
megtörtént. Az 
ablakok korszerű 

hőszigetelt 
üvegezésű fa, vagy műanyagszerkezetek, a ház stílusához 
igazodó arányrendszerben. Az udvar felé nagyobb üvegezett 
felületek, teraszajtók nyílnak. Az utcai homlokzaton 
megjelennek a tömör garázskapuk, és a szép bejárati ajtók. A 
házak karakteréhez igazított nem tömör kerítések, jellemzően 
épített lábazat és kerítésoszlopok között fa nem tömör 
mezőkkel, de kovácsoltvas, fém pálcás, fémhálós kerítések is 
épültek. Jellemzően nincs a házakon reklámfelület. A 
gépkocsik elhelyezése a telken belül történik, de a ház előtti 
parkolásra burkolt területek kerülnek kialakításra. Fontos a 
bejárók szintjének és kialakításának összehangolása.  
 
Az egységes utcaképi megjelenéshez hozzátartozik, hogy 
az új épületek léptékükben és színvilágukban igazodjanak 
a nyugodt kertvárosias beépítéshez.  
 

4.2.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Kertvárosias karakterű településkép meghatározó 

területének építészeti előírásai 
Jellemző karakter 
elemek 

Településképi meghatározó terület 

Beépítés módja Oldalhatáron vagy szabadon álló, 1 
szintes tetőtérbeépítéses,   
max 2 szintes/kétlakásos. 
Kerti terasz, nyitott-fedett tároló, kerti 
pavilon, úszómedence, ... stb,  A 
garázs a főépülettömegben kerüljön 
elhelyezésre, lehetőleg ne az utcai 
főhomlokzaton. 
 
Lábazatos, oszlopos fém, vagy fa áttört 
kerítésmezővel, max. 2 méter 
magasságú legyen.  
 
Az előkertek és a kerítés előtti területek 
három szintű zöldfelülettel 
rendelkezzenek.  

Szintszám/ 
legmagasabb pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
Kerítés 
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4.3. Településközponti karakter  
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI (kisvárosias) KARAKTER 
 
Vitnyéd településközpontjában, a főút mentén a kisvárosias 
beépítésre jellemzően zártsorú beépítés alakult ki. A zártsorú 
utcakép a városiasodási folyamat első településképi 
megjelenése. A településközpontban kaptak helyet az 
intézmények is: iskola, községháza, plébánia, üzletek, 
templom.  
 
A közintézmények tömegükben, léptékükben kitűnnek a családi 
házak közül, de a településközponti területen a 
közintézmények is csak 1- 2 szintesek. Az intézmények 
tetőzetére az energiakorszerűsítés során a napelemek 
felszerelése történhet. A közintézmények visszafogottan 
díszítettek, a homlokzati vakolatarchitektúra világosabb 
(törtfehér) színű, a falfelület közép tónusú pasztellszínű vagy 
sárga. A magastetős épületeken függőereszcsatorna a 
jellemző. A nyílásszárók méretei az épülettömegekhez 
arányosan illeszkednek. Anyaguk általában faszerkezetű, vagy 
műanyagszerkezetek; az intézményfelújítás során hőszigetelő 
szerkezetek kerülnek beépítésre. 
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A zártsorú beépítésben a házak az utcafrontra épültek, nincs 
kerítés, illetve ahol van, ott a kerítések jellemzően 
hagyományos lábazattal, épített kerítésoszloppal, áttört 
mezővel épültek; a közintézmények nincsenek elkerítve, vagy 
utcaképbe illeszkedő kialakítású kerítésszakaszok, illetve 
kertészeti elemek határolják a telküket. A harmonikus utcakép 
érdekében az üzletek, szolgálatások feliratai a homlokzatokon 
rendezett formában kerüljenek elhelyezésre. Reklám kizárólag 
utcabútoron helyezhető el a településközpontokban. A zártsorú 
beépítésben fontos, hogy az illeszkedés szabályait betartásra 
kerüljenek. 

 

 

Miután a zártsorú kialakításban az épületek az utcavonalon 
szorosan egymás mellett állnak, ajánlott, hogy a szomszédos 
tűzfalak takarása teljes mértékben fedésbe kerüljön, ezért a 
tetőhajlásszöge azonos vagy közel azonos kell legyen a 
szomszédos épületekével. A kialakult beépítésnek megfelelően 
az udvari szárnyak elhelyezése is ott lehet, ahol a többi épület 
áll.  A homlokzatkialakítás a meglevő beépítés homlokzat 
kialakítását kövesse, a tetőhéjalás anyagában, színében 
hasonló megjelenésű legyen, mint a körülötte lévőkön. 
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A településközpont közelében található a füves 
sportpálya, ami helyet ad a közösségi rendezvényeknek. 
A természetes növényzet és táj dominál, bár az 
építmények környékén telepített növényzet is fellelhető.  
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4.4. Gazdasági karakter 
4.4.1. Településképi jellemzők 

 
GAZDASÁGI KARAKTER 
 
A gazdasági területeken a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Az új épületek 
általában egyszintesek, de a funkciónak megfelelő 
belmagassággal épülhetnek. Építészeti kialakításuknál az 
alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, építőelemes 
falazat található. Nincs homlokzatdíszítés, általában 
egyszínű építőlemez burkolatú csarnokok állnak az ilyen 
karakterű részeken. Kicsi ablakok, nagy, tömör kapuk, a 
funkciónak megfelelő homlokzati kialakítás, nagy alapterű 
elrendezés jellemzi az épületeket. A kerítés vagyonvédelmi 
feladatokat lát el, általában fémoszlopos, fémhálós 
kivitelben készül, vagy tömör. A telephelyek, szolgáltató 
tevékenységeknek helyet adó ingatlanok kiépített közúton 
megközelíthetőek, a parkolók általában az út mellett 
biztosítottak.  
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4.5. Táji – természeti karakter  

4.5.1. Településképi jellemzők 
 

TÁJI-TERMÉSZETI KARAKTER 
 
A tájhasználat igen változatos és nagyon érzékeny a 
beavatkozásokra, ezért a kiemelt nagyobb 
fejlesztéseket megelőzően ökológiai és tájképi 
hatástanulmányt kell készíteni. A táj az idelátogató 
vendéget éppen úgy elvarázsolja, mint a helyi lakosokat. 
A térség rendkívül változatos növényvilágát a 
mozaikosságának köszönheti, melyet a Kardos ér, 
illetve a horgásztavak melletti növénytársulások hoztak 
létre. Megőrzése a táj jellegzetességének megóvása 
szempontjából elengedhetetlen.  
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Vitnyéden több tó található, melyek partja rendezett, 
parkosított, így kellemes pihenést biztosít az idelátogatóknak 
és vitnyédi lakosoknak egyaránt.  
 
A községben rendszeresen szerveznek fásítást az iskolások 
segítségével, növelve ezzel a zöldterületek nagyságát.  
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A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji 
és a településszerkezeti adottságok befolyásolják. A 
környezeti, természeti zöldfelületeken kívül a 
településen belüli minőségi zöldfelületek kondicionáló, 
rekreáló és esztétikai szerepet töltenek be egyszerre. 
Vitnyéd területén található: köztér, sportpálya, utcai 
fasorok, védőfásítások, valamint a temető, de a kiterjedt 
zöldfelülettel rendelkező magánkertek, közintézmények 
kertjei, családi házak kertjei, mezőgazdasági zártkertek 
is a települési zöldfelületi rendszer részei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zöldfelületi rendszer fontos elemei a magántulajdonú kertek. 
Vitnyéden, ahol a települést zömében falusias jellegű beépítési 
mód jellemzi, még mindig dominál a magánkertek haszonkerti 
jellege, amikor a nagyobb felületű hátsó kertben saját 
felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. A 
településen az egyzónás kerthasználat (csak díszkert); a 
kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert); a három 
zónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol 
állattartás, vagy más gazdálkodási tevékenység folyik és ennek 
kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában. A családi 
házak kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon hagyott 
területeken viszont a kaszálás és a parlagfű irtása szükséges.  
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A temető gondozott zöldterülete, bevezető fasora a település 
belterületi zöldfelületi rendszerének részét alkotják.   
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A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei 
az utcai fasorok, ezért elsősorban az utcai fasorok 
hiányosságát szükséges pótolni. A növények javítják a 
település klímáját és szebbé teszik az utcaképet. A 
cserje és gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, 
és a klímajavító hatásuk mellett védik a gyalogosok testi 
épségét.  
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                                                    Ajánlott fafajták  
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4.6. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
4.6.1. Településképi jellemzők 

 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 

Vitnyéd közigazgatási területének 
jelentős része külterület. A 
mezőgazdasági területek egyik része 
szántóföldi művelésű, illetve 
gyepgazdálkodás, amelyen legeltetés 
folyik; a másik művelési ág az 
erdőgazdálkodás.  
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5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 
 
Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról szóló 
felsőbb szintű jogszabály nem ad lehetőséget. Közterületen 
kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot 
elhelyezni a településközponti területen. Cél, hogy a 
homlokzatokon minél kevesebb zavaró elem jelenljen meg. A 
légkábelek megszüntetése a településközpontban indokolt, 
miután a településkép zavaró elemei az oszlopok, vezetékek. 
A közterületek kialakítása nagyban függ az ott megjelenő 
utcabútorokon, azok megjelenésén, egységes arculati jegyein, 
ezért fontos, hogy erre is fordítson az önkormányzat kellő 
figyelmet. Érdemes a közterületekre olyan közterület alakítási 
tervet készíteni, ahol már a tervezéskor felkerülnek a 
településképet meghatározó elemek: padok, szemetesek, 
kerékpártárolók, köztéri utcabútorok, zöldfelületek ...  
Ajánlott, hogy az utcák, és egyéb látnivalók kitáblázása 
egységes arculattal történjen. Cél, hogy a cégfeliratok 
harmonikusan illeszkedjenek az utcaképbe, ne hivalkodjanak, 
de a megfelelő információt át tudják adni. A településközponti 
területen a teraszokon megjelenő mobíliák szabályozása is 
ajánlott, Cél, hogy a teraszok kialakítása visszafogott legyen, 
színeivel is alkalmazkodva az utcaképhez. A zöldfelületek, 
köztéri utcabútorok karbantartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 
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6 Jó példák 

 
A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is találunk 
jó példákat Vtnyéden oromfalas, csonkakontyolt nyeregtetős 
épületeket. A házak tornácai fa, vagy épített tégla oszloposak. 
A falazatok vegyes kő-tégla, vagy különböző tégla falazatok 
lehetnek. A tetőszerkezet fából készült, és a födémek is 
fagerendásak. A gazdasági épületek a főépület (lakóépület) 
mögött sorakoznak kisebb fesztávval, és ebből adódóan 
alacsonyabbak is. A nádfedeles házak mára eltűntek, a 
cserépfedés a jellemző.      

 

 
A kerítések az utcaképet jelentősen maghatározó 
építmények. Anyagát és szerkesztési szabályait nehezen 
lehetne egységesíteni, mivel az az épületekhez és a 
helyszínekhez tervezett egyedi alkotások a hozzájuk 
csatlakozó oszlopokkal, kis - és nagykapukkal. A kiragadott 
példák között a tömör és a nem tömör kerítésre; a fa, fém és kő 
anyagú oszlopokra, lábazatokra akadunk. Fontos, hogy a 
kerítés a mellette, vagy mögötte álló házzal alkosson egységet; 
anyaghasználatában mutasson rokonságot az épülettel.   
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A kapuk kialakítására régebben nagy gondot fordítottak és 
éppúgy a ház, porta részének tekintették, mint magát az 
épületet. A megjelenésből következtetni lehetett a gazda 
anyagi helyzetére, ízlésére, életmódjára is.  
  



 

Vitnyéd Településképi Arculati Kézikönyve 
ARCHICON STÚDIÓ BT. 

2017. 

42	

Az ablakok a házak szemei, és azon keresztül látjuk mi is a 
külvilágot. A nyílászárók azonban nem csak a napfényt engedik 
be, hanem a hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig 
a legmegfelelőb ablakot, ajtót válasszuk ki. A régebbi stílusú 
házakon a fa szerkezetek a meghatározók, ezért a 
felújításukkor is törekedni kell az eredetihez hasonló 
megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A régi ablakszárnyba, 
vagy azzal megegyező kialakítású új szerkezetbe épített 
hőszigetelő üvegezésű ablakot mutat 
be, míg a legtökéletesebb megoldás, 
amikor az új gyártmány mind 
anyagában, mind kiosztásában és 
színében is az eredetivel megegyező 
kialakítású. A túlzott felmelegedés 
mérséklésére a külső napfényvédők 
felszerelesée a leghatékonyabb, ezért 
látunk a régebbi ablakokon 
zsalugátereket, az újabbakon pedig 
redőnyöket. A harmonikus homlokzat 
kialakítás egyik meghatározó eleme a 
szép arányú és kiosztású ablaksor, 
amelyik színében is szerves tartozéka 
az utcai homlokzatnak. Megjelenését a 
homlokzati vakolathúzások, díszítések 
egészítik ki és hangsúlyozzák azokat.  

A közterületeken és az épületek kiegészítő tartozékai között 
van számos szépen megmunkált fémszerkezet: a kapuk, ajtók 
kilincsei, a nyílászárók vasalatai, az utcai nyomós kutak, 
kerítések, kiskapuk, rácsok, ereszcsatornák ... 
Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az építészeti 
elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A sötétebb színek 
általába a falfelületek, míg a díszítése, ablakkeretek, lizénák, 
párkányhúzások világosabb árnyalatúak. A színek harmonikus 

illeszkedésébe beletartoznak a lábazat 
anyaga, színezése, a nyílászárók színei, 
a kerítés oszlok, lábazat, kerítésmező 
kialakítása is. Érdemes több színvariációt 
megtervezni annak érdekében, hogy a 
településképbe harmonikus legyen az 
illeszkedés. Kerülendőek az úgynevezett 
rikító színek, amelyek túl harsányak, és az 
utcaképben túl hangsúlyos elemként 
jelennek meg, de ugyanilyan zavaró 
hatású lehet a fekete szín használata, 
vagy a teljesen egy tónusú 
homlokzatszínezés. Általában a közép 
tónusú vagy világosabb pasztelszínek 
ajánlottak.  
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7 Zárszó  

 
Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a tájat 
örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk az utódainkra. Fontos, hogy 
megértsük csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért 
figyelemmel kell lennünk a hagyományokra, a 
lakókörnyezetünkre. A településképi arculati kézikönyvből 
megismertük a helyet, ahol élünk, de a helyi közösség nélkül 
csak a szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által 
éltetett „genius loci” teszi azzá a lakóhelyet, amire mindig 
emlékezünk, amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz 
 
                                              Vitnyéd, a mi otthonunk. 
 
 
 
Tétényi Éva mb. főépítész 
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