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A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Veszprémfajsz települési értékeinek bemutatásán keresztül 
tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel lakosságának figyelmét az épített és táji környezet kiemelkedő értékeire.
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet fejlődéséhez. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási 
területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet. A 
Településképi Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és 
értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 
A TAK elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes álmaik és 
építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint 
a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek. 

1BEVEZETÉS
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2VESZPRÉMFAJSZ BEMUTATÁSA

 Veszprémfajsz egy kicsiny, 250 fős település a Bakony déli határán a Veszprémi fennsík és a Balaton-felvidék határán.
A település mai állapotát még alapvetően meghatározza, hogy a török időkben elpusztított falu életrekeltésére a földesúr, – 
Zalabéri Horváth Magdolna –, a mainzi érsekség területéről származó német telepeseket hívott be.
 A település történelmi részén máig megmaradt a telepített falvakra jellemző szabályos telekosztás, az épületek utcafrontos, 
utcára merőleges elhelyezése.
A telepesek kétszáz évig folytatott céltudatos, közösségi gazdálkodása, együttműködése alapvetően meghatározta a 
környezetet és kialakította annak értékeit. A határt közösen művelték, a vetésforgót közösen határozták meg. A faluban 
egymás mellett élő szomszédok, kint a határban is szomszédok voltak. A szorgalom, fegyelem, valamint a rend és tisztaság 
egyaránt jellemző volt benn a faluban és kinn a külterületen egyaránt.
A közös gazdálkodás és szerves együttélés felszámolását követő időkben, még az 1960-as években is, Veszprémfajsz a 
környékbeli települések számára minta település volt.
A Veszprémi Független Hírlap az 1897.  június 5-i számában „Egy minta község„ címmel írt  a működő vízvezetékkel rendelkező 
településről. A falu a három évvel azelőtti tűzvész ellenére példásan rendezett volt. Ugyanerről az időszakról írja Veress D. 
a Fajsz történetéről szóló könyvében, hogy: ”A Fajsz községben uralkodó példás rend és fegyelem azonban nagy odaadást 
igényelt a község vezetőitől, elsősorban a községi bírótól.”
70 évvel később -1964-ben - a közös tanács V.B titkára megfedte a nemesvámosiakat, hogy „… az udvarok és utcák 
tisztántartása terén még nem értük el a veszprémfajszi szintet….”
Veszprémfajsz kétszáz évig tartotta magát. 1761 és 1966 között mindössze néggyel nőtt a lakóépületek száma. 1966-ban is 
csak 55 lakóház volt. Ma főleg az 1970-es évek építkezései következtében 82 —az alaptérkép szerint— a lakóházak száma.
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével a község megmaradt történeti, szellemi és fizikai értékeit 
kívánjuk erősíteni az erősen megváltozott gazdasági, tulajdonosi és nemzetiségi viszonyok közepette is. 
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Megjelenése a tájban
Veszprémfajsz belterülete,  azaz maga a falu, a Veszprémi fennsíkon található, a Balaton-felvidék dombos-völgyes vidékének 
és a platónak a határán. Északról, a Veszprém-tapolcai út felől érkezők a 330-340 méter magasságban fekvő faluból elsősorban 
a település északi végén álló templomot, valamint a falu déli végén magasodó 374-375 méter magas Kálvária-hegyet látják. 
Ez a két kiemelkedő tájelem határozza meg a  falu látképét. E látkép megőrzése, javítása a településképi rendelet egyik 
legfontosabb célja.

A lakóházakhoz tartozó kertekben lévő gyümölcsfák - mintegy zöld keretbe foglalják a települést - és segítenek a házakat, a 
falut beilleszteni a tájba.

Miután a település viszonylag egyenletes, fennsíki területen van, és az épületek magassága is egyenletesnek mondható,  a 
településre - főleg a régi részére - rálátás  egyedül csak a Kálvária -hegyről adódik. A keresztektől feltárul a telepített falu 
mértani szerkezete, a házak és a pajták szabályos elhelyezkedése, a falut körbefogó növényzet és mezőgazdasági területek 
nyugalmat sugárzó látványa.

A Kálvária-dombról  dél felé nézve a Balaton-felvidéki táj keleti harmada is feltárul, a  háttérből ki-ki bukkanó ezüstösen 
csillogó Balatonnal. Nyugat felől a természetes terep emelkedése zárja el a rálátást a falura, amely ebből az irányból csak 
viszonylag közelről pillantható meg. Déli irányból, a Balaton felől az országúton érkezők elől a Kálvária-hegy takarja el a 
házakat.

Egyedül délnyugat felől  - a régi arácsi út irányából - látszik kissé a település.
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VESZPRÉMFAJSZ TÖRTÉNETE
/Veress D. Csaba könyve alapján Veszprém 1994./

A falu a Veszprémi fennsíkon helyezkedik el, a Balaton-felvidék és a fennsík északkeleti találkozásánál. 
A legkorábbi régészeti leletek, az újkőkor idejéből ismertek. A források közelében, a mai Ányos-kútnál és a Királyhegynél a 
zselízi és a lengyeli kultúra edény-, cserép töredékei kerültek elő (4800-5000 éves leletek).
A folyamatos emberi jelenlétre utal az, hogy a rézkorból, mintegy négyezer évvel ezelőtti időkből, majd a késő bronzkorból 
(kb. 3300-2800 év) is kerületek elő különböző fazéktöredékek.
A római időkből csak a Kálvária hegy környékén —korábban Les-hegy— találtak különböző tárgyi töredékeket. Fontos 
említeni, hogy itt római korból való téglákat és a hegytetőt körbe vevő sánc maradványokat is találták 1903-ban, s így joggal 
feltételezhető, hogy a közvetlenül Fajsz határa, az Ányos-kút tőszomszédságában lévő balácapusztai római kori villagazdaság 
őrtornya, figyelő épülete állhatott egykor a 374 méter magas Kálvária-hegy tetején.
A rómaiakat követő germán és avar időkből, azaz a népvándorlás korából nem leltek semmiféle régészeti emléket Fajsz 
környékén. A település nevét többen Árpád vezér unokájától, Jutas fia Fajsztól eredeztetik, aki 948 körül foglalta el a 
nagyfejedelmi széket. Veszprém vára ezt követően, 950-ben került az Árpád-házi nagyfejedelmek birtokába került.
A falu neve írásban először 1233-ból maradt fenn. A település, a temetőben talált sírleletek alapján már a XI. században is 
biztosan létezett.
III. András király 1294-es adománylevele Fajszot „hercegi földnek” nevezte, azaz a település a király fiának és utódjának 
birtoka volt.
A középkori Fajsz falu határa nagyjából azonos a falu mai kiterjedésével és a határ nagyobb részét kitevő délnyugati térség a 
középkorban – a mainál kissé nagyobb mértékben – erdővel borított volt.
Jellemző módon, elsősorban a természeti adottságok következtében a település házai, valamint a mezőgazdaságilag művelt 
területek a határ középső, de főleg északi részén foglaltak helyet a középkorban is, és ma is.
A középkorban a falu birtokosai helyi kisnemesek és különböző egyházi testületek és világi birtokosok voltak. A világi 
birtokosok közül a Rátót nemzetségbeli Fajszi, majd vámosi Ányos család volt a meghatározó, akiknek a XVII. századig voltak 
Fajszon birtokaik. Kúriájukat már 1407-ben említik. 1439-ben országos és heti vásártartási jogot nyertek a település számára.
Az egyházi birtokosok közül a Pannonhalmi Apátság (1244-től), a Veszprémi Káptalan (1270-től), a veszprémi püspökség 
(1369-től) és a felsőörsi prépost (1488-tól) volt a legjelentősebb.
Utaltunk rá, hogy középkori Fajsz falu, ”villa Fayz” —későbbi nevén Pór-Fajsz— a mai falu határának Ény-i szegletében a 
Mulató-tető, Ányos-kút, Kéri-haraszt körzetében alakult ki. A XI-XV. századi település nagyságára nem rendelkezünk 
adatokkal. Az első konkrét leírás 1488-ból való, ekkor 22 jobbágyporta és egy kisnemesi uvarház mellett egy nagyobb 
nemesi kúria alkotta a falut.
A falu jobbágyportái a középkori templomtól Nyugatra a Mulatótető, az Ányos-kút és a Kéri-haraszt körzetében helyezkedtek 
el. Az említett nagyobb udvarház ezen falutól délre az Ányos-kút és a Vámos-Fajsz közötti út (Szőlő út) között állhatott.
A török hódoltság, az állandóan kiújuló harcok Fajsz falut is érzékenyen érintették. Az 1557. évi királyi összeírás szerint Fajsz 
veszprémi káptalanhoz tartozó része lakatlan és elhagyott volt. 1577 és 1609 között pedig Fajsz egyáltalán nem szerepelt 
a királyi összeírásokban. Veszprém vára 1593-tól 1598-ig török kézen volt és feltételezhető, hogy ezekben az években Fajsz 
lakossága elmenekült a törökök zaklatásai elől.
A XVIII. században a falu határának déli-délnyugati részét tulajdonosáról, a nemes Fajszi Ányos családról Nemes-Fajsznak 
nevezték, míg a határ északi részének, amely a veszprémi káptalan tulajdona volt, Pór-Fajsz volt a neve. E területek 1757-ig 
lakatlanok voltak.
A földesúr – Zalabéri Horváth Terézia – 1757 június 2-án kötött szerződést, hogy Nemes-Fajszot —20 teljes telek, hat negyed 
telek és egy zsellér telek— átadja német telepeseknek, szabadmenetű parasztoknak, akiknek három évig nem kellett adót 
és úrbéri szolgáltatást fizetni.
A területek hosszú ideje gondozatlan bozótos, erdős területek voltak, amelyeket csak nehéz munkával, az írtást követően 
lehetett termőföldként hasznosítani.
/Igazából nem feltétlen idevaló, csak a történelmi hűség kedvéért említjük, hogy egy teljes jobbágytelek nagysága a 
belsőséggel és a külső szántőfölddel, réttel együtt 35 kataszteri hold volt. Kétszáz évvel később, 1949-ben, —ugyanitt 
Fajszon—  a kulákok közé azokat sorolták, akiknek a birtoka meghaladta a 25 kataszteri holdat!!!!/
A falu északi része, Pór-Fajsz, továbbra is lakatlan maradt.
1757 és 1761 közötti négy évben az eredetileg 24 házra tervezett falu ötven házból álló falura növekedett. A letelepülés 
kezdetétől folymatos volt a nézeteltérés, a viszály, a telepesek és a földesúr között, amely csak az 1773-as úrbérrendezést 
követően csendesedett el.
Az első iskola 1773-ban kezdte meg működését. A templom, amelynek telkét 1768-ban vásárolta meg a közösség 1775-re 
épült fel.
1785-ben 49 lakóházban 393 fő lakott. 1785 és 1869 között, 85 év alatt egyetlen lakóház sem épült, amelynek elsődleges oka, 
e mezőgazdaságból élő településnél az erdők jelentős nagysága, a mezőgazdasági művelésre fogható terület kicsinysége és 
a földek közepes, illetve gyenge minősége volt. 
A falu fejlődése megállt és többen elvándoroltak. 1828-ban 413 fő élt Fajszon, 1869-ben pedig már csak 262 lélek!
A tagosítás, a földesúri területek megváltása és önálló parasztbirtokok kialakítása papíron, 1859. március 10-én befejeződött, 
de a valóságban csak később zárult le. 1884-ben a tagosítás lezártakor az Alsó- és Felső-Kéri puszta dűlőket közigazgatásilag 
—miután tulajdonosaik zömmel a fajszi német gazdák voltak— Vámostól Fajszhoz csatolták.
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A megnövekedett terület 2105 k. hold nagyságot tett ki. Ebből. 901 k. hold szántó (42,8 %), 7 k. hold kert ( 0,3 %). 32 k.hold 
szőlő (1,5 %), 286 k. hold legelő ( 13,6 %), 848 k. hold erdő (40,3%), 31 k. hold használhatatlan terület (1.5%)
Veszprémfajsz összetartó, egységes gazdálkodásával, rendezett közösségi életével általában megelőzte a hasonló adottságú 
településeket. Az 1894-es tűzvész hátrányait elemezve —17 lakóház és 19 melléképület égett le terményestül— arra a 
döntésre jutottak, hogy kiépítik a vezetékes ivóvíz hálózatot. 1897-ben már működött a községi vízmű és minden házba 
bekötötték az ívóvizet. Alighogy elkészültek a vízhálóhattal acetylén-gáz világítás megvalósításának tervébe fogtak.
A Vízmű és a vízhálózat megépülte előtt, 1887-ben avatták fel az új templomot. A keresztet júl. 3-án helyezték fel a torony 
csúcsára, a felszentelés október 2-án volt. A régi, torony nélküli templomot ugyanebben az évben iskolává alakították át.
 1900-ban 263 fő és 53 lakóház, 1930-ban 261 fő és szintén 53 lakóház volt a faluban. A változás az volt, hogy 1900-ban az 
épületeknek még a felén volt nád vagy zsuptető, harminc évvel később viszont már csak két épületen volt nádból a tető.
A tájhasználatban jelentős változást következett be a XX. században. Az erdő – ha hihető a statisztika – csaknem a felére 
446 k.holdra (22%)  csökkent és jelentősen nőtt  a legelő területe. (Tájrendezőként úgy vélem, hogy itt nemcsak tényleges 
változásról van szó, hanem arról is, hogy a fás-legelőket, legelő erdőket, amelyek több helyen előfordultak Fajsz határában 
korábban erdőként, 1935-ben pedig legelőként sorolták be.)
Mindenesetre 75 ló, 400 szarvasmarha, 350 db sertés és 4 db kecske volt a 260 fős faluban.
1947-ben a betelepülés után 190 évvel még mindig csak 54 lakóház van Fajszon. A hatalmas történalmi változások földosztás, 
németek kitelepítése elkerülték a falut. Kiosztható föld nem volt, a kitelepítéstől pedig megmenekültek.
A szocializmus időszaka erőszakos TSZ-esítéssel, kötelező beszolgáltatással, kulák üldözéssel járt. Keserves volt az élet, de a 
falu megmaradt és néhány évig maguk gazdálkodtak a saját szövetkezetükben. 1962-től, majd a szétválást követően 1975- 
től újra a nagy, egyesült TSZ- be tartoztak a rendszerváltásig.
1966-ban még mindig csak 56 ház volt a faluban, csak az 1960-as évek végén és az 1970-es években volt jellemző az építkezés.
Ekkor veszítette el a falu véglegesen a mezőgazdasági jellegét és vált iparból, kereskedelemből élő egyre inkább 
városkörnyéki, önállótlan településsé.
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VESZPRÉMFAJSZ TÁJHASZNÁLATÁNAK VÁLTOZÁSA
A külterületi tájhasználat, azaz a települést körbeölelő táj képének, arculatának változását a település történetéről szóló írott 
források mellett a történeti térképi ábrázolásokból ismerhetjük meg alaposabban.

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS
A XVIII. század második felében készült térkép már ábrázolja az 1757-1761 között kiépült „Faisz nevű” települést. A falu északi 
végén jól látható – a Fő utca végén, a nyugati oldalon – a templom. Az előre megtervezett, telepített falura jellemzően 
szabályosan állnak a házak a széles utca mindkét oldalán. Miután a templomot 1775-ben építették, a térkép feltételezhetően 
az ezt követő 1780-as évek eleji állapotokat tartalmazza.  Jelöli a templommal szembeni keresztet az út másik oldalán, így 
egyértemű, hogy az 1895-ben felállított kereszt helyén már jóval korábban is állt feszület.
A falutól délre három kereszttel ábrázolja a Kálváriát a házsor végén emelkedő Calvari bg. elnevezésű hegyen.
A térképen a falu határának jelentős része erdő. Mezőgazdaságilag művelt területet a falutól közvetlen keletre a patakvölgyig, 
valamint nyugatra és délre az arácsi út mentén találunk. A határ többi része még erdő, illetve a Kálvária-hegyet és a falutól 
közvetlen délre eső területeket bozótosként, fás legelőként legeltetésre használták.
A térképen a falu épületein kívül nem látható épület.
A térképen szereplő utak közül a Veszprém- Veszprémfajsz-Arats(Arács) közötti út a leghangsúlyosabb. Ez magyarázza, hogy 
még a közelmúltban is több fajszinak volt szőlője az arácsi szőlőhegyeken.
A többi, keletnek, nyugatnak ill. délnek futó út kevésbé volt hangsúlyos.

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS
A XIX. századba készített térkép Faisz helyett „Faécz” névvel jelöli a települést.
A templomot és a temetőt a régi helyen a falu északi végén, a főút nyugati oldalán ábrázolja. A templomon és a lakóházakon 
kívül már jelöli a falu déli végén a Kálvária domb aljában a kicsiny kápolnát. A kálváriát az első felméréshez hasonlóan három 
kereszttel ábrázolja a domb tetején. A térkép zöld színnel megkülönböztette a gyepet, illetve a fás-legelőket. A Kálvária-hegyet 
és környékét zöld színre színezték.  Ugyancsak zöld színnel jelölték a falutól északra eső Ányos-kút környezetét is. 
E térképen a falutól keletre eső területek mezőgazdasági hasznosításúak és egyértelműen nőtt a mezőgazdasági terület a 
nyugati határrészen is az erdők írtása révén.
A nyugatra eső Vámosi-erdő, illetve a déli Kapittel –Wald– Káptalani-erdő- egészek a kertek aljáig érnek.
Az utak között már megjelenik a közvetlen Vámosra vezető út és mintha halványabban szerepelne a Veszprém- Arács közötti 
út nyomvonala. Változatlanul szerpelnek a térképen a Kelet, Nyugat, Dél felé vezető kisebb utak is.

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS
A harmadik felmérést a XIX. század végén a tagosítást követően végezték el. E térkép szerint a templom még mindig a régi 
helyén van és a templomon kívül ez a térkép is ábrázolja a szemben lévő keresztet, valamint a falu déli részén lévő kicsiny 
kápolnát.
A Kálvária is hangsúlyosan szerepel ezen az ábrázoláson. A térképen lévő úthálózat már erősen közeli a mai kiépített 
hálózathoz. Megvan már a Nemesvámostól északra húzódó Veszprém-Tapolca közötti országút és ábrázolja a térkép a 
Nosztori völgyben a Veszprém-Csopak közötti utat is. 
A korábbi évszázadokban fontos szerepet játszó arácsi út nyomvonala Fajsz területén még megtartott, de délebbre már 
erősen módosult.
A korábbi térképen Vámosi-erdő néven nevezett erdő, itt Faészi felső erdőként szerepel, a falutól délre eső erdőt pedig 
Faészi alsó-erdőnek nevezik. A falutól Nyugatra, délnyugatra a szántóterületek ismét nagyobb kiterjedésűek, mint az előző 
térképen (Berg-Acker.) Délre a Balaton felé vezető nosztori út mellett is megjelent egy újabb mezőgazdasági terület az erdő 
helyén, a „Baromsche Acker”.
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KATASZTERI TÉRKÉP (1857)
A legtöbbet egy adott időszak tájhasználatáról az 1857-ben készült, a tagosítás előtti állapotokat tartalmazó kataszteri 
térkép mutatja be. Ez az 1:2880-as méretarányú térkép, telekhatárosan, helyrajzi számokkal, a művelési ágakra utaló jelekkel 
ismerteti Fajsz község állapotát. Az épületeket halvány piros színnel jelöli bel- és külterületen egyaránt. Ez utóbbinak Fajsz 
esetében nincs különösebb jelentősége tekintettel arra, hogy Fajsz —a kataszteri térképen Faész – külterületén nem volt 
ebben az időben ábrázolásra méltó ép épület.
A térkép tartalmazza az Észak, Vámos és Veszprém felé vezető utakat, valamint hangsúlyos a déli irányú Paloznak-Csopak 
felé vezető nyomvonal, és szerepel a Arács felé vezető „Arácser weg” is.
Feltűnő a térképen, hogy a határ mezőgazdaságilag művelt része gyakorlatilag szinte egyforma parcellákra van felosztva, 
ami annak ismeretében, hogy a fajsziak közösen művelték a határt és tudatosan alkalmazták a vetésforgót és óvakodtak a 
túllegeltetéstől, nem nevezhető meglepőnek.
A térkép a templommal együtt 49 +1 főépületet és 46 egymással szakaszonként összeépült, a falut mintegy várfalszerűen 
védő pajtát- pajtasor- ábrázol.
A külterületen, a határban, amint említettük, a kis kápolnán és a kálvárián kívül más épített elemet nem jelöl a térkép.
Fontos megemlíteni, hogy ez a térkép a falu közigazgatási határát az északkeleti részen a belterülettől néhány tíz méter 
távolságra határozza meg. Az ettől keletre eső Kéri-haraszti határrész Nemsvámoshoz tartozik. E terület Fajszhoz való 
csatolása a tagosítás befejetét követően 1884-ben történt, amikor is miután a földek a fajszi német gazdák kezén voltak, 
átcsatolták a területet közigazgatásilag is Fajszhoz!
A jelenlegi tájhasználatra az a jellemző, hogy közigazgatási terület kicsit több mint ötven százaléka erdő! Ez leginkább az 
1800-as évek első évtizedeire jellemző állapot. Jelenleg kb. 600 ha az erdő és jóval kevesebb kb. 360 ha a szántóterület. 
Számottevő a gyümölcsös kiterjedése és feltünően kevés a történelmi használatra visszatekintve a gyep terület nagysága, 
ami szintén 80 ha körüli érték.
A számokból az az országosan ismert folyamat rajzolódik ki, hogy kifejezetten csökken a szántóterület – csak a gazdaságosan 
művelhető területeken marad fenn a szántóföldi kultúra, és az állattartás visszaesésével gyors ütemben csökken a gyepek 
területe is. A bozótosodó, fásodó területek révén pedig egyre nő az erdők területe. Veszprémfajszon különösen a legelő-erdők 
a fás-legelők eltűnése okoz használati és arculati szempontból is kedvezőtlen változást.
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3ÖRÖKSÉGÜNK

SZENT MIHÁLY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
(8248 Veszprémfajsz, Fő utca 1)

A mai gótikus stílusú templom Szlopák Antal várpalotai 
építőmester tervei alapján épült és 1887 október 2-án 
szentelték fel. Az előző templom 1775-ben épült az út 
túloldalán, helyén elemi népiskola épült. 

SZENT VENDEL KÁPOLNA (61/1 HRSZ.)

RÉGI ISKOLA PAJTASOR



Veszprémfajsz Örökségünk /15

KÁLVÁRIA-HEGY

A régi falumagtól közvetlenül délre magasodik a 375 méter magas Kálvária-hegy. 
Ismeretes, hogy a falu az 1757-61 közötti esztendőkben épült fel, azelőtt a török időkben 
lakatlan volt. A betelepülők magas szintű kultúráját, hihetelen szorgalmát és munkabírását 
jelzi, hogy az 1782 és 85 között készített Első Katonai Térképen már szerepel a „Calvari bg. „ 
azaz a Kálvária-hegy felirat, és három kereszttel jelöli a térkép a Kálváriát.
A Kálvária-hegyről el kell mondanunk, hogy csúcsáról gyönyörű kilátás nyílik gyakorlatilag 
minden irányba. Ez a tény a korábbi évszázadokban védelmi szempontból nagyon fontos 
volt. Így nem véletlen, hogy már a bronzkorban földvár állott e helyen és az itt talált a római 
időkből származó régészeti leletekből arra lehet következtetni, hogy római őrhely is állt a 
hegy tetején.
A hegy északi és déli oldalán félkörös sáncolást írtak le a régészek, akik római kori falrészletet 
és néhány, peremes római téglát is találtak. A sáncból ma már igen kevés azonosítható.
A hegyről előkerült későbronzkori és római kori kerámiatöredékek is igazolják, a földvár és a 
római őrhely létezését.
A középkori magyar Faisz falu lakói a Kálvária-hegyet Les-hegynek nevezték, amely elnevezés 
egyértelműen összhangban van a hegy történelmi szerepével.
A Kálvária Jézus kereszthalálának színhelye Jeruzsálemben, amely a kivégzések, a keresztre 
feszítések, a „koponyák „hegye volt.
Magyarországon a kálváriák az ellenreformációt követően a 16. századtól terjedtek el.  
Ahogy írtuk, a Kálvária, a falu, vagy méginkább logikus, hogy a templom építésével (1775) 
egyidőben, azaz a z 1770-es években készülhetett el.
Egyes vélemények szerint Krisztus és a két lator keresztje és a felső, két félkörív alakú, kis 
kápolnaszerű stáció épült meg először.  A központi kereszt hátsó falába vésett felirat van:  
Strenner József és neje Hartman Erzsébet és gyermekeik: Stumpfhauser István és neje 
Strenner Mária. A 14 stációból álló teljes, mai kálvária valószínűleg az 1800-as évek közepén 
épült meg 12 inkább téglalap alakú, kisebb stációk építésével. A vallási emlékhelyet legutóbb 
1999-ben újították fel.
Ma a Kálvária-hegy nemcsak egyházi, vallási színhely —áldozó csütörtökön esőért imádkozik 
itt rendszeresen a falu lakossága— hanem kedvelt kirándulóhely is.
Erre tekintettel a keresztek alatt a déli oldalon, fából, egy szerény fedett esőbeálló létesült.
A régészeti adatszolgáltatás szerint a 049/16-os hrsz-ú ingatlan régészeti lelőhely. Maga 
Kálvária ezen ingatlannak az „ /a” részletén található.
Az egész Kálváriának vallási és arculati szempontból is az a lényege, hogy a gondozott – 
kaszált – gyepben jól látszanak a fehérre meszelt stációk és messziről jól láthatóak legyenek 
a hegytetőn lévő keresztek.
Arculati szempontból ezért kiemelten fontos a gyepes terület megtartása, a stációk előtt, 
között és a széles feljáró úton.
Érthetetlen, hogy a frissen készült településrendezési terv erdőként szabályozza a Kálvária 
területét. A beerdősítés következtében épp a Kálvária látványa, lényege, megközelíthetősége 
szűnik meg.
Feltétlenül szükséges a gyep megtartása, állandó gondozása és mindennek a településképi 
rendeletben való rögzítése.
Kifejezetten bántó, hogy a Kálvária kezdetekor pontosan felette halad át a középfeszültségű 
elektromos távvezeték, amelynek látványa egyértelműen zavaró és megsemmisíti a történeti 
és vallásos hangulatot. A távvezeték majdani felújításakor célszerű más nyomvonalat 
választani.



16/ Örökségünk             Veszprémfajsz

•	 Feszületek

„HÁRSFÁS KERESZT”

Vörös homokkő kereszt 1922-ből
Hrsz: 026/25 
Két alakot, a felfeszített Jézust és a 
Szentanyát ábrázoló feszület
Állítatta: Isten dicsőségére emeltette 
Linczmajer János és  neje 
 

KERESZT 1922 KERESZT 1895 KERESZT 1890

„NYUGATI KERESZT”

permi vörös homokkőből készített kereszt.

A kereszt szövegmezőjének az alján az 1907 -es évszám jól kivehető.

A viszonylag magas kereszten egy kisméretű, fehér test van felfeszítve, 
legfelül az „INRI”felirattal. A kereszt az útnak háttal áll, tekintettel arra, hogy 
az utak nyomvonala változott. A  kereszt felállításakor az út a kereszt kelet 
felé néző felirata, homlokzata előtt haladt el. 
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PARKERDŐ-FÁS LEGELŐ/LEGELŐERDŐ/

Az erdei legeletés hosszú évszázadokon keresztül a hagyományos tájhasználati mód egyik meghatározó eleme volt. A 
történeti leírásokból is tudjuk, hogy a fajsziak állandóan viszálykodtak a földesúrral az erdők legeltetése ügyében. 
A régi térképek szerint a dél felé – Csopak irányába – vezető országút mentén, a Kálvária-hegy környezetében, valamint a 
nyugati határrészen is fás-legelők, legelő erdők, - Waldwiesen, tükörfordítással - erdős réti földek voltak.
Az erdő, a fás növényzet a hagyományos állattartás fontos eleme volt. Az állatok az adott évszaktól, napszaktól, az időjárástól 
függően, egy adott idő- és térbeli rendben bejárták a határ nagy részét. Az erdei legeltetés és makkoltatás egy, a közösség 
által tudatosan szabályozott tájhasználatot és sajátos tájképet alakítot ki, a szakszerű legeltetés által.
Magyarországon az erdőkben való legeltetés a 20. század második felében, a termőföldek állami tulajdonba vételét követően 
szűnt meg. Amíg mindennapi gyakorlat volt az erdei legeltetés, addig az erdő és a legelő nem vált el nyíltan egymástól és a 
táj, az erdők látványa is ligetesebb, vonzóbb, barátságosabb volt. 
A csopaki országút két oldalán, közvetlenül a belterülettől délre eső parkerdőt, egykori idős fákból álló legelőerdőből, 
fás-legelőből alakították ki. A község tulajdonát képező parkerdő a 047/11 hrsz.-ú földrészleten található. Az út másik oldalán 
a Kálvária-hegy oldalában a 047/16/b hrsz.-ú földrészleten is megtalálhatóak a régi legelőerdő maradványai.
Ahogy említettük, a Parkerdő az út nyugati oldalán a 19-es számú erdőrészleten került kialakításra. A legelőerdő parkerdővé 
történt fejlesztése során játszótér, sportpálya, pihenő és tűzrakóhelyek, esőbeállók, asztalok, padok kerületek elhelyezésre.  
A község által fenntartott parkerdő kedvelt és látogatott szabadtéri kirándulóhely, amely szervesen kapcsolódhat a falu 
kiemelkedő értékéhez a Kálváriadombhoz.
Az erdei ökoszisztéma a táj egyik leglényegesebb természetes eleme, ezért ennek megőrzése a közjóléti erdőknél is alapvető 
fontosságú. Mindenképp szükséges a legelőerdő jelleg megtartása, visszaállítása, a Kálvária-hegy oldalában is és célszerű 
közvetlen kapcsolat létesítése e két jelentős turisztikai elem, a Kálvária és a Parkerdő között.
A településrendezési terv érdekes módon, a parkerdőt nem közjóléti erdőként szabályozza, hanem védelmi erdőként, 
feltehetően azért, mert ez a terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat szerint magterületbe tartozik.
A településképi rendeletben mindenképp szükséges az idős fák védelmének előírása az út mindkét oldalán a 19- es és a 20- as 
számú erdőrészletben, szükséges az állandó szakszerű tisztítás és a még visszaállítható legelőerdő területek hagyományos 
legeltetéssel való hasznosítása.
A parkerdei részen a legfontosabb feladat a szemétgyűjtés jobb megoldása és a tűzrakóhelyek átépítése, kiemelt figyelemmel 
az új biztonsági előírásokra. 
A meglévő parkerdei területet, valamint a még visszaállítható legelőerdei részeket helyi védettségre javasoljuk.
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Helyi területi védelem

Településképi szempontból 
meghatározó terület
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Helyi védelemre javasolt 
érték
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 5
VESZPRÉMFAJSZ KÜLTERÜLETI ARCULATÁT HOSSZÚ TÁVON  BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Veszprémfajsz külterületének arculatát, tájképi megjelenését elsősorban a tájhasználat, azaz a különböző művelési ágú 
területek – erdők, ültetvények, szántók, gyepek, beépített területek ,stb., határozzák meg.
Veszprémfajsz  része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek, ezért a település a Balaton törvény  hatálya alá esik, amely a területek 
szabályozásával, övezeti rendszerével jelentős mértékben meghatározza a tájhasználat változását.
A jelenlegi  tájhasználatot összevetve a megelőző időszakok tájhasználatával azt tapasztaltuk, hogy döntő mértékű 
változás nem következett be. Az utóbbi évtizedekre jellemző változások, módosulások, mint pl.: a szántó és gyep területek 
csökenése, az erdőterületek növekedése országos tendencia, amely változás lényege, az erdőterületek növekedése végső 
soron kedvezőnek minősíthető.
A Nemzeti Park állásfoglalása szerint a védett természeti területek, a természeti területek, a Natura 2000-es területek, a 
NÖH-ba tartozó területek, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelt figyelmet érdemlő területek a település arculatát 
meghatározó területek lehatárolásakor szintén figyelembe veendők.
Veszprémfajszon a felsoroltak közül természeti terület – erdő, gyep-,  Natura 2000-es  terület, valamint a Nemzeti Ökológiai 
Hálózatba (NÖH) tartozó területek vannak.
A déli zömmel erdős határrész – Fajszi Alsó-erdő – a NÖH magterületébe tartozik, míg a nyugatra, északnyugatra eső 
Fajszi-Felső-erdő az ökológiai hálózat pufferövezetébe soroltatott. A Baláca-pusztai Római villagazdasághoz közeli 
patakvölgy, az Ányos-kút és a romtemplom környezete, a NÖH ökológiai folyosó övezetébe tartozik.
A déli erdőterületet ugyanakkor európai közösségi jeletőségű területbe, Natura 2000-es területbe sorolták s így ez  a határrész 
nemzetközi védelmet is élvez. Ennek megfelelően a déli erdőterület védelmi erdő besorolású, ahol nem megengedett az 
építés.
A pufferzónába sorolt szántóterületeken is korlátozott az építési lehetőség és csak extenzív jellegű, környezet- és 
természetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatóak.
A gyepes területek részben a Kálvária-hegyen, részben a Kálváriától keletre , az Újosztás dűlőben találhatók. E gyepterületek 
nagyobb része is magterületbe tartozik, így új építmény itt is csak a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából 
emelhető.
Arculati szempontból az erdők és a gyepterületek megtartását és a rájuk vonatkozó szabályozások megerősítését javasoljuk.
A fentiek alapján Veszprémfajsz külterületén a következő karaktereket határoztuk meg.
- Tájképileg értékes természeti erdőterület
-  Szántó- ill. gyep művelési ágú, -beépítésmentes – árútermelő mezőgazdasági terület
- Gyümölcstermeléssel hasznosított árútermelő mezőgazdasági terület
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Tájképileg értékes erdőterületek

Szántóföldi illetve gyep hasznosítású  -beépítés mentes- 
árutermelő mezőgazdasági terület

gyümölcstermesztéssel hasznosított beépítésmentes 
árutermelő mezőgazdasági terület
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TÁJKÉPILEG ÉRTÉKES, TERMÉSZETI ERDŐTERÜLETEK
Az erdőterületek Veszprémfajsz esetében is alapvető fontossságúak, hiszen a település közigazgatási területének több 
mint felét erdő borítja. A Király-hegy és Som-hegy  - Fajszi felső-erdő- környzetének erdei, valamint a déli nagykiterjedésű 
Kelén-hegyi, Világosi erdők –Fajszi Alsó-erdő -  nyugat, illetve dél felől érintik a települést. A csaknem 600 ha kiterjedésű erdő 
egyúttal része a Balaton-felvidék keleti részén, a Balatonfüred felett húzódó többezer hektáros összefüggő erdőségnek.
A Király-hegy, Som-hegy csúcsai 395-426 méter magasság között váltakoznak, így jellemzően meghatározzák a tájképet. A 
Felső erdő hegycsúcsai, hegygerincei jóval a falu fölé emelkednek. A déli dombok, hegyek 300-370 méter magasság között 
váltakoznak. A 374 méter magas Kálvária -hegyről ezért tárul fel déli irányban a Balaton-felvidék keleti, hátsó harmada.
Az említett hegyeknek és erdőknek köszönhetően dél, délnyugat felől csak néhány helyről lehet rálátni a falura és az említett 
erdők szinte befoglalják a tájba a falut.
A déli oldal erdőségei a Kálvária-hegy gyepterületével együtt a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) magterületébe tartoznak. A 
Balaton törvény szigorúan szabályozza a magterületen folytatható tevékenységet és az építést. Ez a déli erdőség ugyanakkor 
a HUBF 20043 jelű Balatonfüredi-erdő elnevezésű Natura 2000-es területbe is tartozik. A területre készült kezelési terv is 
szigorúan meghatározza ezen a területen folytatható tevékenységeket. Az erdőssztyepp területeken extenzív legeltetés, az 
erdőkben pedig a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módszerek használhatóak.
Az északi – Fajszi Felső-erdő – pedig a NÖH puffer övezetébe tartozik, ahol enyhébb, de országos érvényű szabályozás 
szerint erősen korlátozottan gyakorolható építési tevékenység.
A tájlképileg értékes természeti erdőterületek közé soroltuk az Ányos-kút és a Romtemplom környezetét is. Igazából a 
nevezett területek, valamint a patak mente - a Romtemplom kivételével-  ugyan hivatalosan rét művelési ágban vannak, de a 
területek befásodtak. Részint ezért, részint a történelmi tájhasználat következtében javasoljuk ebbe a kategóriába besorolni 
Őket.
Megjegyezzük, hogy a Romtemplom az egyedüli ingatlan, ami a földhivatali nyilvántartás szerint erdő művelési ágban van. 
Javasoljuk az emlíett területeken a fás növényzetet szakszerű gondozással fenntartani, amelyek a NÖH ökológiai folyosó 
övezetébe tartoznak, mint fontos élőhelyek.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉSSEL HASZNOSÍTOTT BEÉPÍTÉSMENTES ÁRUTERMELŐ 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
 A nagyobb, több tíz hektár nagyságú gyümölcsösök – szakszerű művelés esetén – a rendezettség, az egységes sorirány, 
a hasonló sor- és tőtávolság érzékelhető ritmusa, azaz a művelési mód azonossága következtében kiemelkedő esztétikai 
értékei a tájnak.
A nagy összefüggő gyümölcsösök, az előbb említett gondozottság és a gyümölcsfák által közvetített melegség következtében 
kedvező, nyugtató hatással vannak a szemlélőre.
Az ökológiai adottság ismeretében a tulajdonos határozza meg a telepítendő gyümölcsök fajtáit, a sor és tő távolságot az 
alkalmazott termelési módot, amelyek arculati szempontból nem annyira fontosak, mint magának a gyümölcsültetvények-
nek a jelenléte.
Veszprémfajsz határában, a Veszprém felé vezető országút mentén fekvő gyümölcsösök a Balaton-felvidék egyik legnagyobb, 
tudatosan kialakított gyümölcsgazdaságához tartoznak.  A minőségi gyümölcstermesztés és feldolgozás megkövetelheti 
újabb feldolgozók létesítését. Ebben az esetben figyelemmel kell lenni a tájrészlet esztétikai értékeire, terhelhetőségére és 
az építészeti hagyományokra.

 SZÁNTÓFÖLDI ILLETVE GYEP HASZNOSÍTÁSÚ -BEÉPÍTÉSMENTES- ÁRUTERMELŐ 
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A változatos tájhasználat – erdő, rét, szántó, gyümölcs, beépített területek stb. – fontos eleme a gépekkel művelt, de 
nagy belátható felületével nyugalmat, gondozottságot sugárzó szántóföldi tábla, ill. gyepfelület, azaz maga a mező. Az 
általában növekvő belterületek következtében – erre Veszprémfajsztól néhány kilométerrel délebbre a Balaton mentén 
számos, követésre nem ajánlott példát láthatunk- lényeges a mezőgazdasági területek épületmentességének megőrzése, 
a műveléstől idegen funkciók távoltartása, a mező tájjellegének megőrzése. Az utóbbi két évtizedben országosan és 
Veszprémfajszon is rohamosan csökkent – elsősorban gazdasági okokból—  a szántó és gyepterületek nagysága. Ez a 
csökkenés együtt járt a tájkép, a látvány sokszínűségének halványulásával, s így esztétikai szempont sem indokolja ezen 
területek további csökkenését vagy sűrű beépítését.
A nosztori úttól nyugatra eső mezőgazdasági területek is a Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferövezetébe, egy kisebb rész 
magterületbe tartozik, ahol a Balaton törvény előírásai szerint magterületen új építmény csak a természetvédelmi kezelés 
és bemutatás céljából, valamint szakrális funkcióval helyezhető el. A pufferövezetben csak extenzív jellegű természet- és 
környzetkímélő módszerek alkalmazhatók.
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Falusias karakter

Intenzívebb beépítésű falusias karakter

Gazdasági karakter
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Falusias karakter
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Intenzívebb beépítésű falusias karakter
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Gazdasági karakter
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6ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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TELEPÍTÉS

A falusias házak beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges. 
Túlságosan a telek hátsó részébe rendezett ház építése nem javasolt. Az előkertek megtartandóak. A lakóházakra jellemző, 
hogy az un. nyári konyha külön épületben áll a szomszédos ház főépületének nekiépítve. Veszprémfajsz jellegzetessége a 
hosszúházak telkeinek végén zárt  falat alkotó védelmező pajtasor. A házak telepítésekor megtartandó a lakóházak ritmusa, 
a lakóházak folytatásában épült gazdasági épületek és a lezárást jelentő pajtasor.

KÖZMŰELHELYEZÉS

A település teljes közigazgatási területén új közműveket légvezetéken vezetni tilos.
Beépítésre szánt területen a villamos-  energia bekötés házi hálózati csatlakozását földkábellel kell kiépíteni.
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti elhelyezéssel kell építeni. Ettől eltérően telepített beren-
dezések a telkeken növényzet takarásában helyezhetők el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők.
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak felszín alatti elhelyezéssel szabad.

Lakókarakterek általános építészeti útmutatója
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SZÍNEZÉSEK

A lakó karakterek területén az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes 
településkép védelme érdekében, csak halvány földszínek használata ajánlott. A természetes építőanyagok színezés nélkül 
felhasználhatóak. 

Régi falusias karakter esetén az utcára néző főhomlokzaton a téglalap alakú, fából készült ablakokon kívül más nyílás nem 
nyitható, alkalmazható. Tetőtéri loggia, erkély nem létesíthető.
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TETŐK

A település minden lakó karakterén kizárólag magastetős, tájbaillő, a meglévő hagyományos épületekhez igazodó tömeg és 
téralakítású oromfalas épületek építhetők, 37-43° közötti tetőhajlásszöggel, jellemzően az utcára merőleges tetőgerinccel. 
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TETŐFEDÉS ANYAGA

fényes cserepeslemez

hullámpala

trapézlemez

égetett cserép

bitumenes zsindely

hornyolt cserép

terméspala 

síkpala

fényes, rikító vagy mintás betoncseréptermésztes színekhez közeli betoncserép

Cserepes lemez hátrányai:
•	 vezeti az áramot
•	 kopog az esőben
•	 nem lehet javítani, nem lehet ráállni, csúszós, 

egy kis részének a javításához is le kell szedni 
az egészet (szemben a cserepekkel, h simán 
kicserélsz 1-1 darabot)

•	 olcsónak se mondható, ha normálisat 
akarunk

•	 a rögzítő csavarjai (amiből nagyon sok kell) 
gumialátétesek, és hiába van UV-állónak 
írva, 1-3 év után az alátét szétmállik, így a 
csavar kimozog a helyéről, szóval keletkezik 
ezer hibalehetőség (beázik)

•	 max sufnira, vagy kocsibeállóra javasolják, 
lakóépületre nem

•	 ezeket a mintától függően speciális ollóval 
kell vágni, ami jellemzően nincsen az ácsok-
nak (mert mintánként másmilyen kéne), így 
a legtöbben flexszel vágják, ami megégeti a 
széleken a festéket, így az fellazul, és nagyon 
hamar peregni kezd
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AJTÓK, ABLAKOK, GARÁZSKAPUK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos karaktert kölcsönöznek nekik. A zárt 
épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt.
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, a szúnyogháló és a 
betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók. Az új házak hőszigetelő ablakainál olyan beépítési módot javasolunk, 
ami minél többet kitakar a vastag, monstrum tokszerkezetből, hogy a homlokzatunk könnyedebb hatást keltsen, valamint 
megfelelő zsalugáterekkel, vagy spalettákkal tartható az egységes, szép megjelenés. 

Az utca felőli homlokzaton megjelenő garázskapuk színükben, karakterükben hasonuljanak a többi nyílászáróhoz és 
lehetőleg ne központi helyen legyenek, hanem a ház oldalában, és a járdáról nézve a szemmagasság alatt.

A falusias karakter esetén a településen sok szép példa láható a régi gazdasági épületek, istállók újrahasznosírására, 
garázsként való használatára. 
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TETŐTÉRI ABLAKOK

TETŐSÍK ABLAK TETŐSÍK ABLAK

FALUSIAS KARAKTER

KERTVÁROSIAS KARAKTER
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK

Veszprémfajsz történeti településmagjára nem jellemző a tornác. A hosszúházak bejárata fölött legtöbb esetben 
gádor található. Sok esetben viszont már láthatóaz előterek beépítése is. 

Veszprémfajsz területének előtetőinél a műanyag/eternit hullámlemez és az üveg használatát nem javasoljuk, mert 
ezen anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, valamint csúnyán öregszenek. Felületükön 
könnyen meglátszik a kosz, így gyakori tisztítást igényelnek. Helyettük preferált megoldás a cseréptető túlnyújtása, 
illetve az alkalmazott tetőfedés anyagával fedett előtető, és a természetes anyagok használata. 
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KERÍTÉSEK


