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Bevezetés, köszöntő
Üde zöld rét, kék vízű tó, smaragdzöld erdő - Szentpéterfölde.

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a
települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés
és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek
határozzák meg. Minden település más és más. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak
az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során örökölt elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Az egyedi arculat megőrzése a települések
számára fontos feladat.
Szentpéterfölde szemet gyönyörködtetően illeszkedik a dombok és völgyek vonulatai közé. Erdőkkel szegélyezett településünk eldugottnak mondható, és ennek minden előnyét magában hordozza: nagyon békés, csendes lakókörnyezet, tiszta levegő, vadállományban gazdag erdők.
Szentpéterföde arculatát, épített és természeti örökségét nagymértékben meghatározza a táj, ami
körül veszi.
A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a
helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait. Arculati kézikönyv bemutatja Csertalakos meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és
a zöldfelületek kialakításának módjára
Egy összetartó közösség, mint amilyen településünk akkor jár jól, ha a jelenben a jövőt építi, ezért
fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de ugyanakkor nyitottak vagyunk a modernista
elvárásoknak. Bízunk benne, hogy természeti környezetünk, békés, nyugodt, egészséges, emberbarát településünk vonzó lehet a jövőben.
Tóth Péter
polgármester

Bemutatkozás
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A település bemutatása
Általános településkép, településkarakter

2.1. Szentpéterfölde története, szerkezeti fejlődése
„A települ és neve a falu templomának védő sz entjét jelölő S zent P éternek és a birtokos sz emélyragos föld főnévn ek össz etételéből sz ármazik. S zentpéterfölde első ism ert oklevel es említése 1389 ből va ló. E kkor az Ákos nemzetség beli Mikcs mest er lányát, S árát iktatták be az itteni és egy éb
környé kbe li birtokokba. A H eg yes di várur adalomhoz tartozó falut az uradal ommal együtt 1426 -ban
S ára unoká ja, H ercz eg P éter Anna nev ű lány a kezén találjuk. Anna első férje S zécsényi Fra nk
Lász ló volt, az oklevél keletkez ésének időpontjába n ped ig már P erény i P éter öz vegye. 1454 -ben
Ő s zi Zsi gmondo t iktatták be a P erén yi P éter kez én levő birtokok felébe, így S zentpéterfölde felébe
is. Nem tudni, hogy rokonság vagy zálog jog án sz álltak -e rá a birtokrész ek. E nnek az Ő s zi Zsi gmond fia G yörg ynek magva sz akadt és birtokát B ánfi Miklós és J aka b kérték fel s ka pták meg
1472 -ben. Zs igmond özvegyé nek, K atának – aki akkor már Jári B arócz Márton felesé ge volt –
1473 -ban a B ánfiak fizették ki elhalt ura java iból járó hitbérét, majd a köve tkez ő évben kiegy ez ve
B arócz néval teljese n megsz ere zték birtokát, amit a Lenti várur adalomhoz csat oltak. 152 4-ben
B ánfi Ján os birtokrész én 7 fél, 4 neg yed és 1 háromnegye d telket írtak össz e. E bben az időbe n
egy birtokigaz gat ási kerü let (villicatus) köz pontjának mondják, és malma is volt. 154 5-ben Háshágy i Fe renc emberei vel végi grab olta a B ánfiak környékb eli birtoka it, köz tük S zentpéterföldét is.
1548 -ban már O rtahá zával és két Lakos a nev ű helys égge l fogták egy be a rová sadó ös sz eí rásban .
A négy telepü lés en össz esen 14, 5 telket írtak öss ze. 1549 -ben arról értesü lünk, hogy a C zigány
csal ádn ak is voltak rész ei S zentpéterföldén, amelyeket a B ánfiak még 1526 táján fog laltak el, és
amely ügy 156 5-ben z árult úgy, hogy a B ánfiak é lettek a birtokrész ek. A török időkben a lakoss ág

léleksz áma fogyott, a rovásad ó össz eí rások adata i szerint. 1573 -ban nem adóz ott a falu, és 1576 ban az t jeg yez ték fel az adób ehajtók, hogy a törökök teljesen elpusz tították a telepü lést . Így maradt
ez több mint s záz éven keresz tül. C sak a 17 –18. század fordulóján telepedtek meg újra lakos ok
S zentpéterföldén. A telepü lésn ek neve alapján kellett, hogy leg yen temploma, ennek nyom át azonban az írott forrásokba n eddig nem találni.”
Elpusztult település a határban: Dicze
„A név eredet e ne m tis ztázott. 1381 -ben találkoz unk vel e elősz ör a H ahót nem beli Miklós mest er
fiainak osz tálya alka lmával . E lég nagy hely volt, mert 16 lakott és 8 pusz ta telek volt itt. A később iek
folyam án a H ahót ne mzetség egy ik lesz ármazott csal ádja, a B ánfiak kez én találjuk a falut. A z Alsól endvai-váruradalomhoz tartozó S zemenye mezőváros tartoz éka volt. 1524 -ben B ánffy Jáno s
rész én 2 fél és 3 negye d és 3 pusz ta (lakat lan) neg yed telket jeg yez tek fel, és több malom is volt
határáb an. 1549 -ben már B unya, S zilvá gy és S zentmihál y (sz intén elpusz tult köz épkori ) településekke l eg yütt vették fel az adó lajstromba. A négy faluban együt tes en írtak öss ze 10, 5 telket. 1590 ben, a B ánfiak és a Nádasdi ak köz ötti osz tozkodás alkalmával D icz ét pus ztaként említik. Tö bbé
már ne m telepí tették újra. Fe ltehetően eg yike lehetett azoknak a 13. sz ázad másodi k felétől kez dve
telepí tett kis irtásf alvak nak, amelyek a kedvez őtlen földrajzi fekvés (erdők köz ött, a főbb közlekedési útvona laktól táv ol) és talajvisz onyok (a kiirtott erdő helyén a vék ony termőtalaj ham ar kimerült)
követ kez tében fokoz atosan el néptelene dtek. A 16–17. s zázad fordulóján, a környéket ért háb orús
dúlások cs ak a végső lökést adták meg a teljes pusztuláshoz : utána már ne m volt érdem es újjáépíteni, meg mara dt lakói beköl töz tek a környez ő nagyo bb telepü lés ekre, a falu helyét az erdő fokozatosan ism ét viss zahód ította. E mlékét a D ice - öss zetételű földrajzi nevek őrzik S zentpéterfölde,
és kise bb rész ben Várf ölde határában. A falu egy kori helyét pontosan megha tároz ni csak s zis ztematikus terepbe járá ssa l lehetne. ”

„A népi emléke zet s zerint a G ólás i-dombon nemcsak vár volt, hane m hajdan egy köz ség is megtelepedett itt, mégpe dig S zamárfölde nev ez etű falu. Az írott forrásokba n 1310 -ben Ják usf ölde
s zoms zédság ában említik a S zamárfölde nev ű földet. E z a Jákusf ölde a mai V árfölde határá ba
olva dt bele. Haso nlókép p S zamárfölde, amely a később i adatok tanú ság a sz erint B áz ával , K eretytyével , S zentadorjánna l és P ördeföldév el volt s zoms zédos. V árfölde és P ördeföle határába n ma is
megtalálhatók a S zamárfölde földrajzi nevek, azon a tájon fekü dhetett a falu. A rende lkez ésre álló
adatok a G ólási -dombon köz épkori leleteket nem említenek, feltehetően a vask ori emlékeket tévesen kés őbbinek vélték a helybeliek.”
(forrás : S zentpéterfölde öröks égv édel mi hatá s tanulmá nya)

(forrás : www.s zentpeterfolde .hu)

I. k atonai felmérés i térkép (1763 -1787)

II. k atonai felmérés i térkép (1763 -1787)
(forrás : www.map ire.eu )

A térkép a mai állapotoknak is megfeleltethetően tükrözi az akkori Szt Péterfölde település elhelyezkedését. A község ekkor Pördefölde vagy Pusztaederics felől volt megközelíthető, Gutorfölde
irányából a domborzati viszonyok és a nagy erdőségek miatt nem volt lehetőség út építésére.
A külterület legnagyobb hányada erdővel borított volt, ami a mai napig a község legjellemzőbb
művelési ága. A Töröszneki patak völgye vizenyős, mélyen fekvő terület, valószínűleg legeltetéssel
hasznosították. A domboldalon a belterülettől észak-nyugatra szőlőhegy látható, ami ma is művelés alatt van, Rigóhegy néven (bár ezen a térképen nem ezt a területet jelölték e névvel). A ma
meglévő másik szőlőhegy még nem látható a térképen.
A beépített terület a Töröszneki-patak vonalától északra látható, a mai Kossuth L. utcának megfelelő helyen. A település gerincét adó főutca észak-déli irányban húzódott. Az épületeket a község
központjában található teresedés köré helyezték el, a telkek nem a vidékre oly jellemző szalagtelkek voltak, láthatunk kerített udvaros beépítést is. A központi térből szinte sugár irányban ágaztak
ki kis utcácskák.

A térképen jól látható, hogy „S zt. P éterföld”
szerkezetileg nem tér el a korábban ábrázoltnál, bár a térkép kidolgozottsága nem
olyan részletes. A belterület kisebbnek ábrázolt, de hasonlóan a központi tér köré
csoportosultak a lakások.
Összekötő utat Pördefölde és Pusztaedericsen kívül már mutat Gutorfölde felé is, de
nem a mai állapottal megegyező nyomvonalon. A külterületet szinte teljesen lefedik
III. k atonai felmérés i térkép (1 869 -1887 )
(forrás : www.map ire.eu )

az erdők, csak a patakvölgyeket és kis mértékben a lankásabb domboldalakat nem.
Látható ezen a térképen szőlőhegy „Belsőhegy” néven.
A község beépített területének nagysága változatlan. A külterület művelési módján sem
látható változás.
Új szerkezeti elemként jelent meg a horgásztó.

Magy arors zág k atonai felmérés e (1941)
(forrás : www.ma pire.eu )

Ezen a 2017. évi műholdfelvételen jól lát(forrás: go og le.hu/maps)

ható, hogy az elmúlt évszázadok alatt a
község szerkezete lényegében nem változott. A központi teresedés, valamint a köré
szerveződő sugár irányú lakóutcák és bennük levő lakóépületek ma is megtalálhatók.
A tér azonban már nem üres, itt kaptak helyet a helyi középületek (polgármesteri hivatal és művelődési ház). A telekstruktúra
is változott, a beépítés sűrűsödött, a korábbi nagy telkeket felváltották a szalagtel-

kek.
A település egyetlen szilárd burkolatú bekötő útja Gutorfölde felől érkezik. Ezt az utat az 1960-as
években építették ki, ami eredményeként az eddigi összekötő utak elsorvadását eredményezte.
Ma már zsáktelepülés Szentpéterfölde, a szomszédos szintén zsákjellegű községekbe (Pördefölde
és Pusztaederics) csak erdei utakon lehet eljutni.
A külterület művelését tekintve ma is számottevő az
erdősültség aránya. A lankásabb domboldalakat
szántóként művelik, a mélyebb fekvésű patakvölgyek többnyire elhanyagolt rétek, legelők. Két kisebb szőlőhegy található a külterület északi részén,
melyek művelése folyamatos.

2.2. Általános településkép, településkarakter
Szentpéterfölde párhuzamos dombsorok és aszimmetrikus völgyközi hátak között fekszik.
A tájat meghatározzák a domborzati viszonyok, valamint a növényzet – elsősorban az erdők, rétek,
legelők valamint a szántókon kultúrnövények Községünk a megye egyik legerdősültebb települése.
A községhatár természeti képét a döntően a jó fajkészletű és természetességű üde Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek határozzák meg.

Kisközségünk zsáktelepülés. Szerkezetét tekintve halmaz jellegű, szalagtelkes falu. A település
gerincét jelentő fő belterületi út a Kossuth Lajos utca, széles, jól közlekedhető, az egyedüli 2x1
sávos út. A község központjának nevezhető, a helyi igazgatási épületeknek és a sportpályának
helyet adó terület, mely közúton körbejárható. Az ebből a térből majdhogynem sugárirányban utcák
futnak a külterületek felé, melyek a településről kifelé haladva elkeskenyednek, gépkocsival már
helyenként nehezen járhatók. Az utcahálózat mutatja a mezőgazdasági múltját a községnek. Itt a
községközpontban volt valamikor a kondás háza, ahol valószínű az összegyülekezett állatokat
ezeken a szűk utcákon terelte ki a legelőre vagy az erdőbe. A község utcahálózata organikus,
szélességét tekintve változó szélességű, a domborzati viszonyokat követi, járda nincs mindenhol
kiépítve, csak a Kossuth L. utca középső részén. Az utcák mellett változó szélességű zöldsáv található. A keskenyebb szélességű zöldsávok nem alkalmasak sok helyen a növénytelepítésre, itt
a kertek zöld növényzete biztosítja a változatos utcaképet. A Kossuth L. utca középső részén a
központnak nevezhető területtel szemben, ahol a lakóépületek beljebb kerültek felépítésre szélesebb zöld terület található, melyen szakaszosan fasorok is megjelennek. A teresedések növényzettel ellátottak. A közintézmények kertjei szépen parkosítottak. Keskeny nyomközű vasúthálózat
érinti a települést, de ez egyelőre csak teherforgalmat bonyolít le.
Építészeti arculatát tekintve vegyes képet mutatnak az épülettömeg formák. A különböző korokban
épült lakóházak „keveredve” helyezkednek el. A hagyományos arányokat őrző, XX. század elején
épült földszintes, utcára merőleges gerincű parasztházak mellett megjelennek az 1960-70-es években épített sátortetős, ún. kockaházak és az 1980-as években divatos tetőtérbeépítéses, utcával
párhuzamos tetővel készült lakóházak is.
A lakóépületek az utcafronton helyezkednek el, néhány tetőtér beépítéses és egy db 1 emeletes
lakóházat kivéve földszintes kialakításúak, esetleg alápincézettek. Az előkert mélysége változó, 1-

től akár 20 méter is előfordul. Az épületek többségét az
északi oldalhatárra helyezték el, egyszerű tömegűek és
tetőformájúak. A lakóházak többsége még megőrizte a
hagyományos falusi formákat, a legtöbb „T” vagy „L”
alaprajzú, ahol a keresztbe forduló „szárny” csekély méretű, a bejárati előtérnek ad helyet. Általában a bejárat
az utcáról takart. Találhatók nagyon szépen megmaradt
XX. század elején épült és tornácos lakóépületek is. Állattartó és egyéb melléképületek a lakóépületekkel
többnyire egybeépülve a hátsókert felé sorakoznak.

A meglévő kerítések különböző anyagúak és formájúak: beton lábazat és tartóoszlopok közötti
mezőben fa, díszes fém, sövény. Leggyakoribb a fém oszlopokhoz erősített díszített fém kerítésmező. A magasságukat tekintve egységesnek mondható.

Utcabútorok, táblák
A közterületeken telepített utcabútorok egységes képet mutatnak.
Fából készültek és színezésük is hasonló.

A község a megye egyik legerdősültebb települése. A meglévő erdők a település karakterét, táji, tájképi
és ökológiai adottságait alapvetően meghatározzák. A dombokon gyertyános-tölgyesek, bükkösök, fenyőelegyes tölgyesek képviselik az őshonos növényzetet, de található telepített akác is. Emellett szántó,
rét és legelő művelési ágú területek is szabdalják a tájat. Két szőlőhegy található a külterületen, a Rigóhegy és az Újhegy. A művelés folyik, de találhatunk elhagyott, pusztulásra ítélt ültetvényeket és présházakat is. Felszíni vizekben igen gazdagok településünk völgyei: több tó, vízfolyás és mocsár is található. Szentpéterfölde a Töröszneki-patak közvetlen
közelében helyezkedik el, ami keresztezi a község
főutcáját. A mélyfekvésű patak környezetéhez üde,
természetközeli élőhelyek mozaikjai tartoznak. Sok
helyen beleszántottak, majd felhagyták, helyenként
most is művelik. A Töröszneki patak mentén nedves

fotó: s zand ra083 0

kaszálórétek húzódnak.
Külterületen található állattartó telep, vadászkastély, horgászlak és temető is.

Szőlőhegy és pincék
Szentpéterfölde részese a lankás dombokkal, völgyekkel, patakmedrekkel szabdalt, rétekkel, szőlőhegyekkel tarkított Zalai tájnak.
A község két kisebb méretű zártkerttel a Rigó-hegy
és az Új-hegy, vagy ahogy a helyiek mondják, „sző-

lőheggyel” rendelkezik, melyeket szépen gondoznak gazdáik. De vannak elhagyott, pusztulásra
ítélt ültetvény és pincék is
Az épületek zöme boronafalú, hagyományos technológiával és forma-világgal, de találhatunk már
modernebb, emeletes vagy tetőtér beépítéses présházakat is, amiket ezen a vidéken pincének
neveznek, pedig nagyrészt a terepszint fölött helyezkednek el.
A XX. századelőn még zsúppal fedték a pincéket, amit szépen felváltott a natúr agyagcserép.
Vadászház, halastó
Bükkerdők mélyén található a Szentpéterföldei-tó csodálatos erdei környezetben. A 14,6 hektár
nagyságú tó vízigényét a bő vízhozamú Töröszneki-patak és a csapadék biztosítja. Az egykoron
haltenyésztéssel és récetartással hasznosított vízterület jelenleg kizárólag rekreációs igényeket
szolgál, kiváló lehetőség horgászoknak. A tó keleti oldalán esőbeállót, padokat és asztalokat alakítottak ki. A gazdag halállományú tó elismert a zalai horgászvizek között. A ragadozó halfajok
közül csuka és fogassüllő, míg a békés halak közül amur, compó, ponty és keszegfajok fogására
van esély. A horgásztó közelében található a Szentpéterföldei Horgász Lak, amely 8 személy részére ad szállást.
fotó: www.ha zav adas z.hu

A vadászház az egykori Esterházy hercegi hitbizományhoz tartozó erdőségben található, az oda vezető
út varázslatosan szép. Az 1924-ben, fából épített vadászkastély és az előtte húzódó, fenyőkkel szegélyezett völgy mellett lehetetlen “csak úgy” elmenni. A közel száz éves épületet teljesen felújították, és
jelenleg régi pompáját is meghaladó állapotban van. 12 személy részére ad szállást. A vadászterület a
nehéz agancssúlyú, öreg szarvasbikáiról és nagyterítékű vaddisznóhajtásairól híres.

Örökségünk
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Örökségünk
Településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

3.1. Építészeti értékek és régészeti értékek
Vadászház
Az OEE és a vadászok számos rendezvénye zajlott a zalai dombok közt megbúvó, gyönyörű környezetben lévő szentpéterföldei vadászház előtti tisztáson. A vadászház és környéke a Zalaerdő
Zrt. kezelésében van. Ilyen, tájba illő, erdeifenyőből készült, hangulatos boronafalú favázas épületet már nemigen találunk az országban.
A szentpéterföldei vadászház eredetéről több egymásnak ellentmondó történet kering írott és íratlan formában. Az egyik szerint a vadászház eredetileg kiállítási pavilonnak készült az 1910-es bécsi vadászati kiállításra s onnét került Zalába. Mások szerint, 1926-ban József főherceg hozatta
Szentpéterföldére. A hivatalosan írott változat, hogy „eredetileg kiállítási pavilon céljára
épült a 20-as évek első felében, a híres-neves soproni iparos és kereskedő kiállítások
egyike alkalmából. Innen került
Eszterházára a hercegi család
ottani birtokára.” (Dr. Baráth
László). Ez már közelebb áll a

valósághoz. A kis faház ugyanis unikális műemlék, építésztörténeti kuriózum. A vadászházról megmaradt dokumentumokat vizsgálva az alábbi megállapításra juthatunk. A házat Esterházy Pál herceg rendelte meg az 1925. évi soproni mezőgazdasági és ipari kiállításra. A tervező id. Dr. Kotsis
Iván Ybl-díjas magyar építész, építészettörténész, a műszaki tudományok doktora volt. Az épület
tervei Dr. Kotsis Endre (testvére) építész közreműködésével készültek.
Az épület eszerint az országos és nemzetközi hírű építész testvérek közös munkája. Kotsis Iván munkásságának ismertetésekor külön említik az ízléses, hangulatos
faházat.
Tehát nem a húszas évek elején és nem 1924-ben került
a jelenlegi helyére, hanem 1925 után. József főherceg
vadászatai tették emlékezetessé a házat, melyről sokan
megemlékeztek. A vadászház dísztermének fenyőburkolatán tussal írva láthatjuk az elejtett trófeák adatait.
Elmondhatjuk, hogy a szentpéterföldei vadászház nemcsak a vadászok emlékhelye, hanem egy
jelentős építészeti műemlék is egyben.
(forrás : www.erdeszetilapok.oszk.hu)

Harangláb
A település központjában áll a klasszicista hatású, XIX. sz.elején
épült kétoszlopos, talpgerendákon nyugvó és deszkaborítással fedett zártszoknyás katolikus harangláb. Érdekessége a bádoggal fedett harangtető mintázatos fazsindely díszítése.
Az építmény szabadon látogatható és betekintés is nyerhető a
belső szerkezetébe.
Elektromos működtetésű harangját Seltenhofer Frigyes és fiai harangöntő-gyárában öntötték Sopronban és felszentelték 1922.október 15-én.
A kb. 6-10 magas fából ácsolt harangláb leginkább olyan helyeken
jött létre, ahol a táji adottságok (pl. építőkő hiánya) és a szegénység nem tették lehetővé a harangtorony vagy templom építését; illetve a történelmi pusztítások miatt nem volt célszerű állandó épületben elhelyezni a harangot.
Lakóépületek
Községünkben a településképi szempontból értékes lakóépületek a XX. század elején egységes formában épültek.
A paraszti családok leggyakrabban 3 osztatú, utcára merőleges
lakóházat építettek. Az utca felől kapott helyet a tiszta szoba, középen, a bejáratnál volt a lakószoba a konyhával, hátul pedig a

kamra. A család ellátását szolgáló állattartás
építményei közvetlenül a lakóházhoz csatlakozva a hátsókert felé sorakoztak. Egyaránt
van példa arra, hogy félnyeregtetővel lezárt
kódisállással hangsúlyozták a lakóépület bejáratát, valamint arra, hogy a lakás tornácos
előtéren közelítették meg. hangsúlyozza a
lakóépület bejáratát. A nyeregtetős épületek
oromfalas kialakításúak, az oromfalon kettő
lőrés szerű ablakkal. Nyílásrendjük a vidékre
jellemző építészeti jegyeket viseli magán. Az
épületeket leginkább az utcai telekhatárra
vagy attól néhány méter előkerttel telepítették. Fedésük natúr cserépfedés.
A megmaradt parasztházak homlokzatain
még láthatók korhű vakolatmotívumok, értékes homlokzat díszítések, arányos nyíláskiosztások, melyek jellegzetességüket,

a

kor építészeti hagyományait mutatják be.
A homloktat színezésére a fehér volt a legjellemzőbb, de mára már többet átfestettek szép halvány színűre.

Az 1900-as évek közepe felé, a polgárosodás megindulásával újabb épületformák jelentek meg. A
lakóházak új formában, az utcával párhuzamos tengellyel és gerinccel épültek. Utcai homlokzatukon két vagy akár három darab, fekvő ablak kapott helyet, ami a szobák számát hívatott illusztrálni.
Homlokzatdíszük egyszerűbb, általában az ablaksáv kapott díszítést. Tetejük már inkább sátortető
vagy kontyolt nyeregtető, utcával szintén párhuzamos gerinccel. Tetőfedő anyagként natúr cserepet és sík műpalát is használtak.

Pajták, istállók, gazdasági épületek
Szentpéterföldén több lakóház melléképülete szintén a régi korok emlékei,
azok stílusjegyeit hordozzák. Az épületek fennmaradása a falusias hagyományok őrzését szolgálják, Az istállók és pajták a hagyományos háztáji
kertgazdálkodás és állattenyésztés épületei. Ezek a gazdasági épületek a
lakóépület mögött kaptak helyet. Míg a pajta általában nem, az ólak mindenképpen el voltak kerítve a lakóudvartól. Az épületek kialakítása széles
skálával találhatóak meg. Vannak, tornácos gazdasági épületek, lábas pajták, az udvarban kerített udvaros beépítéssel elhelyezkedő a mezőgazdasági épületek téglaarchitektúrával díszítve és egyszerű tömegű épületek is.
A pajták és istállók épületei kisméretű tömör téglából készültek, egyszerű
téglalap alaprajzzal, oromfalas nyeregtetővel. Az oromfal is téglából készült,

kis lőrésszerű szellőzőnyílásokkal. A
homlokzatok vagy nyersen maradó
felületképzéssel készültek, vagy valamilyen színezéssel, általában fehérrel. Az ablakok szemöldökét boltív áthidalással készítették, melyek aztán
megadták a nyílások keretezését
vagy vakolattal, vagy meghagyták a boltív tégláját. Az is előfordul, hogy csak díszítésként rakták ki
téglával a szemöldököt. A tetőfedés natúr hornyolt cseréppel készült.
Feszületek, emlékmű
Településünkön négy feszület található, kettő a temetőben, a másik a Kossuth L. utca mentén.
Anyagukat tekintve mindegyik kő, illetve műkő. A keresztek egy részét magánszemély vagy család
állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy család, esetleg egy egész faluközösség fogott össze.

A Kossuth utca mentén, a központban helyezkedik el ez a világháborús emlékmű. Környezete rendezett. Az emlékmű az
I. és II. világháború hősi halottainak és áldozatainak állít emléket.
Az emlékművet közadakozásból Szentpéterfölde község lakossága állítatta 1991-ben.
Kutak
A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból nyerték az ivó- és használati vizet.
A községben több, nagyon szép állapotban megmaradt, mívesen körbeburkolt kerekes kút található magántelkeken. Típusukat tekintve
ásott kutak, kör vagy négyzetes gödröt kellett kiásni ahhoz, hogy a
talajvíz összegyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát téglával, vagy
beton gyűrűvel bélelték, megakadályozva a föld beomlását. A víz kiemelése érdekében készült a felépítmény, ami biztonsági szempontokat is szolgált. Közterületen is találhat kettő fém szerkezetű közkút.
A Szentpéterföldén szép példányok maradtak ezekből az ásott kutakból.

Hidak
Községünket keresztül szeli a Töreszneki-patak, melyeken több különböző formájú, szerkezetű és
anyagú hidak ívelnek át, ezek mind gyalogos hidek, melyek változatossá és hangulatossá teszik a
falu képét.

Régészeti értékek
Szentpéterfölde községben nagyobb területeket érintő régészeti topográfiai terepbejárások nem
voltak. A településen nem készült teljes (szisztematikus) régészeti topográfiai munka. A fellelhető
adatok szerint két ismert és nyilvántartott, jól lokalizálható régészeti lelőhely található. Ezek közül
egy régészeti lelőhelyen volt szakszerű leletmegfigyelés. A településen 2 db régészeti lelőhelyet
tartanak nyilván, mind a két helyszín külterületen található.
Az 1. számú régészeti lelőhely Szentpéterfölde–Gólási-domb (KÖH 44276). 1978-ban Vándor
László végzett helyszíni szemlét. Az 1978. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek Ser. I. 32

(1979) 74. oldal: „Gálási domb. Talajmintavétel során edénytöredékek kerültek elő. Helyszíni szemlénk során megállapítottuk, hogy a domb felől egy kisméretű két részből álló koravaskori földvár
van.”
A 2. számú régészeti lelőhely Szentpéterfölde–Fekete-berek (KÖH 39580). A lelőhely leírását, Tábori László végezte el a Göcseji Múzeum Adattárában 1626-1984 számon található Zalai római
halomsírok terepbejárási dokumentációja című munkájában. A csoport 28 halomból áll. Három erősen, kettő kevésbé bolygatott. A bolygatás egy helybeli fiatalember műve, még az 1960-as években
történt. Könnyen megközelíthető a volt erdészháztól induló lineán.
A település külterületén levő vízfolyásoknál a mélyebben fekvő közvetlen területek többnyire rétlegelő, a magasabb területek pedig szántó művelés alatt vannak, nagyon jelentősnek mondható
az erdőterületek nagysága. Szentpéterfölde legjelentősebb vízfolyása a Töröszneki-patak. A mai
község közigazgatási határa több, a középkor folyamán elpusztult település területét foglalja magában.
3.2. Táji és természeti értékek
Szentpéterfölde község földrajzilag a Zalai-dombság ölében, a Felső-Zala, a Kerka és a Válicka
völgye által határolt, magasra kiemelt eróziós-deráziós dombsági kistájban helyezkedik el. A település a Töröszneki-patak közvetlen közelében helyezkedik el. A település a Töröszneki-patak közvetlen közelében helyezkedik el, dombsorok és asszimmetrikus völgyközi hátak között. A patak
környezetében a patak vízhatása következtében üde, természetközeli élőhelyek mozaikjai alakultak ki.

Az erdőterületek foglalják el a külterület legnagyobb részét. Az erdők túlnyomó többsége hazai
őshonos fafajokból álló erdőtársulás. A községhatár természeti képét a döntően a jó fajkészletű és
természetességű üde Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek határozzák
meg. A következő jelentősebb területtel rendelkező művelési ág a szántó, majd a legelők és a
rétek.

Lehatárolások
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Településképi szempontból meghatározó,
eltérő jellemzőkkel rendelkező területek
lehatárolása
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása
4.1. KARAKTERVIZSGÁLAT
Szentpéterföldén hat különböző karakterű településrészt határoltunk le, melyek a következők:
1. A község központját, ahol a helyi középületek, mint a polgármesteri hivatal, a művelődési
ház, kereskedelmi épület és a harangláb KÖZPONTI karakterű településrészbe soroltuk.
2. A község többi része a Kossuth utca és a Rákóczi utca mentén FALUSIAS karakterű, a
hagyományos háztáji állattartáshoz, valamint kiskerti mezőgazdasági termeléshez szüksége porták sokasága találhatók ezen a településrészeken.
3. A község belterületétől távolabb déli irányban lévő gazdasági területen működő fatelep,
ahol elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek találhatók, ÜZEMI karakterű településrészbe soroltuk.
4. A vadászház, a vadászház vendégháza, valamint a tavak és környéke EGYEDI karakterű
településrész egyedisége miatt.

5. A község jellegzetes szőlőtermő részei, a szőlőhegyek (Rigó-hegy és Új-hegy) a ZÁRTKERTI karakterű településrészbe tartoznak sajátosságuk miatt.
6. Szentpéterfölde jellemzően be nem épített külterületi részei a KÜLTERÜLETI karakterű
településrészbe soroltuk egyedi, természetközeli jellemzői miatt.

1. KÖZPONT karakterű terület
A község központjában található tér köré szerveződtek sugár irányban a lakóutcák és a lakóépületek. Ez a tér valamikor üres volt, ma azonban itt csoportosulnak a helyi igazgatási épületeknek
és a sportpályának helyet adó terület. A tér körbejárható közúton.
A polgármesteri hivatal a hagyományos arányokat őrző, földszintes utcával párhuzamos gerincű,
nyeregtetős épület, mely a lakóházak kialakításával hasonlatos. A művelődési ház, szintén földszintes kialakítású, utcával párhuzamos gerincű, azonban manzárd tetővel készült. A közintézmények kertjei szépen parkosítottak, közpark funkciót is betöltenek. A polgármesteri hivataltól északra
található a sportpálya, mellette lévő füves terület és padok kellemes pihenőhely.

2. FALUSIAS karakterű terület
A Falusias karakterű településrészen az épületek a XX. század elejéről maradtak fenn. Az épületek
nagy része a hagyományos arányokat őrző, földszintes kialakításúak. A lakóépületek egy része a

hagyományos fésűs beépítés szerint települt, a másik része a módosabb gazdák polgári ízlését
tükröző utcával párhuzamos gerincű magastetővel épültek. Ezek között találhatunk egyszerű tömegű, félnyeregtetővel lezárt kódisállással épült és a tornácos előtérrel kialakított lakóépületeket
is. Az 1960-as évektől kezdődően jelentek meg a sátortetős kockaházak, miáltal az egységes és
harmonikus falukép megszűnt.
Az épületek utcára merőleges, a telek tengelyével párhuzamos vagy arra merőleges tetőgerincű
magastetővel épültek. A tetőformát tekintve nyeregtető, míg a héjazat tekintetében a cserép a jellemző. Az épületeket az utcafronthoz közel helyezték el, vagy kisméretű előkert után, és - a telek
szélességéhez igazodva – utcára merőlegesen vagy azzal párhuzamosan telepítették. Jellemzően
földszintes kialakításúak az épületek, de elenyésző számban találhatunk tetőtérbeépítéses és 1 db
emeletes lakóépületet is. Az épületek vakolt architectúrájúak, fehér vagy világos pasztelszíneket
használnak. Az anyaghasználatra a természetes anyagok használata a jellemző. A melléképületek, mint például pajta, istálló, gazdasági épületek változatos kialakításúak. Vannak, tornácos gazdasági épületek, lábas pajták, az udvarban kerített udvaros beépítéssel elhelyezkedő a mezőgazdasági épületek téglaarchitektúrával díszítve és egyszerű tömegű épületek is.

A kerítések alacsony áttört kialakítású, vaskerítések, vagy betonlábazatos léckerítések, melynek
formai kialakítása változatos, továbbá található drótfonatos és élőnövény kerítés is.
Községünk Kossuth utcája organikus, változó szélességű, szilárd burkolattal ellátott. Járda nincs,
mindenhol kiépítve, az utak mellett változó szélességű zöldsáv található. Egybefüggő fasorok nincsenek, csupán egy-két faegyed jelenik meg elszórtan.
3. ÜZEMI karakterű terület
A község belterületétől távolabb déli irányban lévő gazdasági területen fatelep működik, ahol elsősorban
nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek találhatók. Az épületek nyeregtetős,
földszintes kialakításúak, a telken belül szabadon álló beépítéssel, egy félnyeregtetős épület van, hullámpala fedéssel. A terület kerítéssel körbe kerített, belső úthálózattal rendelkezik.

4. EGYEDI karakterű terület
A vadászház és a tó festői környezetben helyezkedik el. A 12 személy részére szállást adó vadászház erdeifenyőből készült, boronafalú favázas épület. A közel száz éves épületet a közel múltban újították fel.
A vadászház előtt is tőle dél-nyugati irányban is található
egy-egy kisebb tó. De a 14,6 hektár nagyságú tó tőle déli
irányban az út másik oldalán helyezkedik el. A tó vízigényét a bő vízhozamú Töröszneki-patak és a csapadék biztosítja. Jelenleg kizárólag rekreációs igényeket szolgál. A
tó keleti oldalán esőbeálló, padok és asztalok kerültek kialakításra.
Szentpéterföldei Vadász Vendégház a páratlan zalai bükkösök szívében, a Szentpéterföldei-tó szomszédságában
található. ,A 8 fő befogadására alkalmas ház alagsori kialakítással tetőtér beépítéssel, kontyolt tagolt tetőszerkezettel,
bitumenes zsindely fedéssel, terepre illeszkedve épült.

5. ZÁRTKERTI karakterű terület
Szentpéterföldén két szőlőhegy található a külterületen,
a Rigó-hegy és az Újhegy. Utcahálózata szűk földút, a
domborzatot követve kanyargós. Összességében szépen gondozott, művelt a szőlő, a gyümölcsös, és a vidékre jellemző natúr cserépfedéses boronapincék találhatók a termés feldolgozása és pihenés céljából. Az
épületek a Rigó-hegyen az út mindkét oldalán, az Új-hegyen az út keleti oldalán elszórtan helyezkednek el. A gazdasági épületek egyszerű téglalap alaprajzúak és egyszerű nyeregtetővel vagy
kontyolt nyeregtetővel fedett földszintes, alápincézett épületek.
6. KÜLTERÜLETI karakterű terület
Szentpéterfölde külterületét legnagyobb részben erdők foglalják el,
melyek a községhatár természeti képét a döntően meghatározzák.

A következő nagy kiterjedésű területek a szántók, majd a rétek és
a legelők következnek. Több tó vízfolyás és mocsár is található.

A tájban művi – de gyakran a tájképet gazdagító – elemként jelennek meg az erdők között megbúvó,
mezőgazdasági majorok. A község belterületéttől északi irányban
egy állattartó telep található, ahol szarvasmarha tenyésztéssel
foglalkoznak. Az épületek több száz szarvasmarha befogadására
alkalmas, nyeregtetős, földszintes kialakításúak.

4.2. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
A településrészenkénti részletes karaktervizsgálat alapján településképi szempontból meghatározó területnek kettő területet határoltunk le.
1. A község központi része (Kossuth L utca 7.-69. szám között, a Kossuth L. utca 8.-76. szám
között, Csapát út) KÖZPONTI terület, hiszen a település képét az átutazók ebből állapítják
meg. Ez a KÖZPONTI karakterű terület és FALUSIAS karakterű terület KÖZPONTI karakterű területet körbefogó része.
2. A vadászház, a vadászház vendégháza, valamint a tavak és környéke, amely EGYEDI
terület egyedisége miatt.

Ajánlások

5

Ajánlások
A településkép minőségi formálására

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elveket, melyeket a településkép formálása érdekében – a helyi közösség javaslatai alapján – javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, hogy lakókörnyezetünk minél harmonikusabbá váljon azzal együtt, hogy helyi értékeinket megőrizzük.
Községünk – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett - nem kívánja szigorúan
lekorlátozni az épületek megjelenítését és telken belüli elhelyezését.

KÖZPONTI terület
5.1. Településszerkezet
Településszerkezete az organikusan, tudatos tervezői beavatkozás nélkül, a környezethez és a
falusi társadalom fejlődéséhez áttételek nélkül, érzékenyen idomulva lassú fejlődésben alakult.
Településképi szempontból a kialakult utca és telekszerkezet megváltoztatása nem indokolt. Új
településszerkezeti elem megjelenése nem várható.

5.2. Épületek elhelyezése
Az épületek jellemzően az utcavonalon helyezkednek el, előkert nélkül vagy nagyon kicsi előkerttel. Telken belül oldalhatáros beépítéssel épültek, de előfordul szabadon álló beépítés is.
Az országos érvényű szabályoknál szigorúbb követelmények megállapítására nem törekszünk. A
szabályozási terv beépítési módra és az épület elhelyezésére, mint elő- oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásán túl nincs szükség településképi követelmények megállapítására, azonban javasolt – a beépítési mód függvényében - az építési helyet a kialakult, az adott utcára jellemző, tehát
a szomszédos telkek beépítését is figyelembe véve megválasztani.
5.3. Épületek magassága
Az elhelyezhető épületek építménymagasságát a szabályozási terv határozza meg.
A településen a lakóépületek jellemzően földszintes kialakításúak, nagyon csekély számban található tetőtérbeépítéses épület, illetve 1 db egy emeletes épület van, a helyi közintézmények is kivétel nélkül földszintes kialakításúak. Az egységes utcakép megőrzése érdekében kétszintes, azaz

földszint plusz egy emeletes vagy annál magasabb épületek elhelyezése nem javasolt. Javasoljuk,
hogy a meglévő beépítésnél magasabb épületek ne jelenjenek meg községünkben.

5.4. A tető kialakítása
A tetők kialakítása legyen egyszerű, tagolások nélküli, lehetőleg nyeregtetőt vagy félnyereg tető. A
tető kontyolása megengedett. Az épületek utcára merőleges és utcával párhuzamos gerincű magastetővel egyaránt épülhetnek. Kizárólag a magastetős kialakítás a megengedett, a lapostetős
kialakítás és a bonyolult, összetett, tördelt tetőidom alkalmazása kerülendő, mert nem illeszkedne
az egyszerű tetőformájú házakból álló utcaképbe.

A meglévő épületek közé épülő új háznak a környezetében már kialakult, magastetővel fedett épületekhez hasonló tetőhajlással javasoljuk építeni.

5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színezés
Az épületek homlokzata leggyakrabban vakolt falfelület. A vakolt felületek színezése általában fehér és a fehérnek a földszínek (sárga, vörös, barna, szürke) felé hajló árnyalatai. A természetes
anyagú burkolat megengedett. Az új épületeknél a helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos
értékes homlokzati vakolatmotívumok megjelenését támogatjuk az épületek utcai homlokzatán. Az
építészeti értékekkel rendelkező épületek felújítása, átalakítása, bővítése esetében kerülendő a
homlokzatok leegyszerűsítése, a vakolatdíszek eltávolítása, egy-egy jelentéktelennek tűnő részlet
eltüntetése, javasolt inkább a helyreállítása.
A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (pl.: piros, lila, kék, zöld, stb.)
használatát, helyette a környezethez igazodó színek (pasztell és természetközeli színek) alkalmazására kell törekedni.

A házak tetejét általában égetett kerámia cserép fedi. A tetőfedésnél a hullámpala, palafedés és a
nagy táblás fedések, bitumenes hullámlemez nem alkalmazható. A tetőfedés színe tekintetében
az élénk, rikító színek és csillogó felületek kerülendők.
Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk figyelembe
venni. Új épület építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése az anyaghasználatnál törekedni
kell az utcára jellemző anyagok használatára, elsősorban a természetes anyagok használatára.
Ugyanakkor az új, a mindenkori építészeti divatnak megfelelő anyaghasználat (fa, rozsdamentes
acél, üveg, stb.) is lehetséges, amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót, és harmonikusan illeszkedik a meglévő környezetéhez.
Új épületek létesítése esetén nem a historizáló megoldásokat kell keresni, hanem a korszerű építészeti elveknek megfelelő nyílászárókat kell alkalmazni. Jó, ha ezek mérete, alakja és homlokzati
kiosztása ugyanakkor illeszkedik a környező épületekhez.

5.6. Kerítések
A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Az új kerítések magassága ne haladja meg a meglévőket. Az utcai kerítés esetében a fémtáblát és a tömör kerítést kerülni kell A feltűnő, rikító színekkel
(piros, kék, sárga, stb) való festésük nem javasolt. Egyéb tekintetben, mint a kerítés formája a
község nem kívánja leszabályozni.

5.7. Zöldfelület kialakítása
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. A Kossuth utca menti változó szélességű zöldsáv nem mindenhol alkalmas növényzet telepítésére. A helyi közintézmények kertjei, a sportpálya és a mellette lévő füves terület,
a lakóterületek kertjei zöld növényzete biztosítja az utca kedvező zöld megjelenését.
Javasoljuk a település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló fasorok
telepítését, ahol a zöldsáv szélessége megengedi. Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, rendezett képet alkossanak a növények.

5.8. Közterületek kialakítása
Községünk utcái változatos kialakítású és vonalvezetésű, járda nincs mindenhol kiépítve. Az út
mellett változó szélességű zöldsáv található.
A közterületek kialakítása, azok minősége alapvetően befolyásolja az egész település imázsát.
Ezért különösen nagy gondot kell fordítani a parkokra, közterületi zöldfelületekre, kihelyezett növényekre, a megfelelő növényfajok kiválasztására. Jó, ha az utcabútorokat, hirdetőfelületek, információs táblákat egységes anyag és színhasználattal alakítják ki.
Az I., II. világháborús emlékmű és a harangláb környezetében világítótestek elhelyezése és virágosítás ajánlott.
Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel
javasoljuk megoldani.
5.9. Sajátos funkciójú építmények
A belterület már beépített területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek,
új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a
meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára alkalmas terület a belterületi határtól
legalább 500 m-es távolság. Az új antennák elsősorban multifunkcionális kialakítással telepíthetők

(pl.: vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas építmény, akkor önálló szerkezetre
is.
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára nem alkalmas a belterület, kivéve valamely 20 méter magasságot meghaladó, meglévő építmény teteje.
5.10. Reklámcélú-és hirdető berendezések
Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével - tilos. Reklámcélú berendezés anyaga fából legyen, természetes színben, a meglévő utcabútorok és hirdetőtáblák formájához illeszkedve. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla ne nyúljon a közterület fölé.
EGYEDI karakterű terület
5.10. Épületek elhelyezése
Az országos érvényű szabályoknál szigorúbb követelmények megállapítására nem törekszünk. A
szabályozási terv beépítési módra és az épület elhelyezésére, mint elő- oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásán túl nincs szükség településképi követelmények megállapítására.
Az egyes épületeket a telken belül szabadonálló beépítéssel kell elhelyezni oly módon, hogy a
természeti környezet látványfeltárulását akadályozó/elzáró térfal ne alakuljon ki. Az épületeket természetes környezetbe illesztetten, minél nagyobb növénytakarással kell kialakítani.
Melléképítmény, valamint a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb építményt kizárólag takarásban, táj
illeszkedő módon ajánlott elhelyezni.

5.11. Épületek magassága
Az elhelyezhető épületek építménymagasságát a szabályozási terv határozza meg.
A vadászház magassága nem haladja meg a F+1 szintet. Ennél magasabb épületek elhelyezése
továbbra sem ajánlott. A melléképítmények legmagasabb pontját úgy kell meghatározni, hogy a
főépület takarásában legyenek.
5.12. A tető kialakítása
A tető kötelezően kialakítandó formájának előírása helyett minden esetben a környezetbe való
illeszkedést kell vizsgálni. De javasoljuk, hogy a tetők kialakítása legyen egyszerű, tagolások nélküli, lehetőleg nyeregtetőt vagy félnyereg tető. A tető kontyolása megengedett. Kizárólag a magastetős kialakítás a megengedett, a lapostetős kialakítás és a bonyolult, összetett, tördelt tetőidom
alkalmazása kerülendő, mert nem illeszkedne az egyszerű tetőformájú házakból álló utcaképbe.
5.13. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színezés
A vadászház az erdőben megbújva helyezkedik el, erdeifenyőből készült favázas gerendaház. Erdők, rétek és tavak veszik körül, ezért az épületek homlokzatkialakításánál, anyaghasználatánál
és színezésénél minden esetben a környezetbe való illeszkedést kell vizsgálni.
Az épületeket, építményeket a következő paraméterekkel szabad tervezni és kivitelezni:
•

az épületeket tájba illő formában kell kialakítani:

•

lehetőség szerint a falszerkezetek fából (pl. gerendaház), vagy téglából készüljenek, akár
vakolat nélküli, nyersen maradó felületképzéssel;

•

a homlokzati vakolat, ill. a festés színe fehér lehet (kombinálható a földszínek (sárga, vörös,
barna, szürke) felé hajló árnyalataival);

•

a tetőfedés anyaga fazsindely, sötétbarna vagy téglavörös agyag- ill. betoncserép lehet;

•

a nyílászárók anyaga fából legyen, de megengedhető a fa mintázatú műanyag nyílászáró
is; az ablakok osztott üvegezéssel, natúr, fehér, sötétzöld, sötétpiros vagy sötétbarna szín
ben készüljenek;

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (pl.: piros, lila, kék, zöld, stb.)
használatát. A tetőfedés színe tekintetében az élénk, rikító színek és csillogó felületek kerülendők.
5.14. Közterületek kialakítása
Törekedni kell, hogy csak a legszükségesebb helyek legyenek burkolva, ahol lehetőség van rá ott
gyeprácsos/gyeptéglás megoldással javasolt a közlekedő felületeket kialakítani.
A tavak környékén nem javasolt a modern „utcabútorozást” alkalmazni, inkább a klasszikus fa elemek alkalmazására kell törekedni.
A tavak környékén a zöldfelületek, közösségi terek kialakításakor/rendezésekor elsősorban a vizes
élőhelynek megfelelő fafajokat javasolt alkalmazni, alkalmazkodva a már meglévő egyedekhez.

5.15. Sajátos funkciójú építmények
EGYEDI területen új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat kizárólag föld alatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei a területen nem helyezhetők el.
5.16. Reklámcélú-és hirdető berendezések
Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével - tilos. A terület rendeltetésével kapcsolatos információs és hirdető berendezések helyezhetők el a területen, reklámcélú berendezés nem. Az információs és hirdető berendezések anyaga
fából legyen, természetes színben, környezetbe illeszkedve.

Jó példák
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Jó példák
Épületek, építészeti részletek
Harmonikus és esztétikus megjelenés, halvány természetközeli színek, természetes anyagok
használata. Vidékre jellemző hagyományos falusi tömegalakítás, arányos homlokzattagolás, natúr
cserép tetőfedő anyag

Jó példák
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
Természetes anyagok és színek alkalmazása, egymással harmonizáló megjelenés.
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