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1. BEVEZETÉS 

Tisztelt Zalaszentiváni Polgárok!  

 

 

A 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet módosított előírásai alapján Zalaszentiván 

Község Önkormányzata új, kifejezetten a településképpel kapcsolatos közös 

elvárásainkat magába foglaló rendeletet hozhat. Ennek előkészítő 

munkarésze a most kézbeadott „Településlépi Arculati Kézikönyv”, melyben 

a szerkesztők a város történetéből és jelenlegi adottságaiból kiindulva 

összegzik azokat az értékeket, karakteres jegyeket, melyekre építve a város 

önkormányzata jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos elvárásait 

meg tudja fogalmazni. 

 

Amikor építünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, hanem 

a közterületek látványára, szomszédink életviszonyaira is befolyással 

vagyunk, ezért az arculati kézikönyv széleskörű egyeztetési folyamat 

eredményeként készült el. 

 

Szeretném megköszönni az összeállításában véleményükkel, javaslatukkal 

közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját. Olvassák 

a kézikönyvet olyan nyitott szellemmel, ahogy az készült. Tegyék ezt annak 

tudatában, hogy nem lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon 

megújítható, bővíthető dokumentumot tartanak kezükben.   

 

 

 

 

Tisztelettel: 

Dormán Miklós 

polgármester 

 



 

 
 

  

2. ZALASZENTIVÁN BEMUTATÁSA 
Településünk története, a többi környékbeli faluház hasonlóan bizonyíthatóan az Árpád-korban gyökerezik. Első írásos említése Zethyvan 

néven 1335-ből származik, de a falu már jóval korábban létezett. A települést a XVII. században a törökök többször is sarcolták, illetve 

elpusztították.  

Az 1690-es úrbéri összeírás, mint puszta faluról és elhagyott templomról szól, megemlítve hogy a Sárvíz folyón lévő három öl hosszú hidat 

is lerombolták. A lakók azonban hamar visszatelepedtek, már a következő évben tíz lakott fél telket és két negyed telket írtak össze az 

elhagyott 18 fél és negyed telek mellett. 1697-re a falu kiheverte a pusztítást.  

1770-ben a nagyobb Kapornaki járásba tartozó községben 57 családot – 267 lelket – írtak össze. Az itt lakók zömmel magyar nyelvűek. A 

parasztok mellett a jegyzéken található kocsmáros, községi csordás, kanász, uradalmi ispán, erdész, tanító és plébános. 1785-ben már 

328 fő él a faluban, köztük egy pap, két nemes, 42 paraszt, 14 zsellér és a családjuk. Zalaszentiván Keresztelő Szent János tiszteletére 

épült templomát 1292-ben említik először. Az 1600-as évek végén a templom romos, elhagyott. Újjáépítése 1750 körül történt. 

A vasút megjelenése, nyomvonalának a területen történő átvezetése felértékelte a falut. 

Első katonai felmérés  1806-1869   forrás http://mapire.eu/hu/   Magyar Királyság térképe  a kiegyezés után 1869-1887 

http://mapire.eu/hu/


 

  1865-ben a Déli-vasút fejlesztési társaság építői a Nagykanizsa- Sopron közötti vonalat a Szévíz-Sárvíz völgyében vezették. Amikor pedig 

a század utolsó évtizedének elején az Ukk- Zalaegerszeg- Csáktornya vonal sínjeit is lerakták, Zalaszentiván igazi vasúti csomópont lett. 

A vasút sok családnak adott biztos megélhetést, a lakosság nőtt, hamarosan az iskolát is bővítették. 1935-ben a községben, 166 lakóházban 

834 lakos élt. Nemzetiség szerint 4 német és 3 egyéb anyanyelű, vallási hovatartozás szerint a 792 katolikus mellett 23 izraelita, 10 

evangélikus  és 9 református hívő lakott a településen. 

A II. világháborúban 12 lakóját vesztette el. A háború utolsó szakaszában a visszavonuló német csapatok felrobbantották a hidakat és 

megrongálták a vasúti berendezéseket. A károkat 1945. júniusáig helyreállították.  Zalaszentiván 1950-69-ig önálló tanácsú község volt, 

1969-től közös tanácsi székhely. Társközségei: előbb Ailbánfa, Pethőhenye, Zalaszentlőrinc, majd 1970-től Alsónemesapáti, Nemesapáti 

is kapcsolódott. A település legnagyobb foglalkoztatója a vasút mellett a termelő szövetkezet volt. A  Búzakalász Termelőszövetkezet a 

rendszerváltozás után is termel. 1990-ben nyolcfős önkormányzat alakult. Továbbra is megmaradt közigazgatási központi szerepe, 

Alibánfa, Petőhenye, Zalaszentlőrinc és Zalaszentiván közös körjegyzőségének székhelye 

Magyarország katonai felmérése 1941     Közös körjegyzőség épülete 



 

  A település kapcsolata a környezettel: Zalaszentiván a Zala-folyó és a Sárvíz-patak összefolyására települt. Ennek megfelelően a tájban 

való elhelyezkedésére a nyitott völgybe ágyazottság a jellemző. Az épületek ésszerű mértékig kúsznak fel a településmagtól északra eső, 

kedvező tájolású (déli fekvésű) lejtőkre.  

Külterületeinek keleti és nyugati oldala karakteresen elüt egymástól. Kelet felé lankásabb, művelt mezőgazdasági területek találhatóak, a 

nyugati részen változatosabb morfológiájú erdőgazdasági területek a meghatározóak. 

Településszerkezet: Zalaszentiván közlekedési csomópont szerepe a település szerkezetét is meghatározza. A vízfolyások mentén épület 

ki a vasútvonal is, de közúti elosztó szerep is jellemzi a települést. A Gősfa- Vasboldogasszony- Zalaszentlőrinc- Pethőhenye- 

Alsónemesapáti- Bucsúszentlászló út Zalaszentivánnál keresztezi a Zalaegerszeg- Sümeg útvonalat. 

 

A kerékpárút hídja a vasút felett      A művelt földek és a túlparti erdő látványa a víztoronytól 



 

A megyeszékhellyel kb 7,5 km hosszú kerékpár út  is összeköti, mely a volt vasúti nyomvonalon létesült. A Sárvíz nyugati partja az 

országúttól ésszakra erdő terület, az úttól délre pedig a Zala menti ártér és rét található, a városi vízművekkel.  

A település út mentén épült sávja két bokorban bővült. A két háború között és a hatvanas években a Zalaszentlőrinc felé vezető út és a 

Sárvíz-patak között, a közelmúltban a település keleti részén. Ez utóbbi fejlesztési terület a megszüntetett vasúti nyomvonal köré épült, 

kertvásrias jelleggel.  

A község területe jelenleg  1310 ha, lakosok száma : 1016 fő, lakások száma : 406. 

A falun áthaladó országos közlekedési hálózatok nagyobb hatással vannak az arculat kialakulására mint a belső fejlődés. A vendéglátó 

helyek a település határában nyílnak, megállítva az utasokat. Zalaegerszeg irányába elkezdődött egy ipari gazdasági terület kiépülése. 

A  kerékpárút hídja a vasút felett  .    Volt vasúti épület a Zalaszentlőrinc felé vezető út mellett. 



 

XIX.sz-i kataszteri térképen, jól látszik, hogy a falu történeti magja a Kossuth Lajos utca, a Zrínyi utca északi oldala.  



 

A Zalaegerszeg felé  vezető Hunyadi u. mellett új  telekosztás alakult 

ki a századforduló után. Folytatólagosan a Kossuth utcában még 

megtalálhatók a  régi falu épületei. 

A  Hunyadi u-tól északra fekvő lakóterület. 

Zrínyi utca keleti vége, Zalaszentgrót felől. 

Zrínyi  



 

0  

A Zrínyu utca és a Kossuth L. utca kanyarulatával körbeölelt dombtetőről kellemes déli fekvésű terület, Pazar látvánnyal a Zala-völgyre és 

a túlparti erdővel borított dombokra. Ez a terület a XX. század végén kezdett beépülni, városias környezetet és kerteket hozva létre. 



 

ÖRÖKSÉGÜNK 3 

Zalaszentiván, területén gazdag régészeti lelőhelyeket tartanak nyilván, és a Zala-völgy országos védelem alatt áll mint természetmegőrzési 

terület. A Templom helyi védelem alatt áll, a milleneum időszakában épült, amikor a falu fejlődésnek indult és a környező falvak központjává 

vált. A templom helye egyben régészeti terület, biztosan állt itt az Árpád-korban is templom. 

Védett műemlék épület nem szerepel a nyilvántartásban. A közterületeken több helyen találhatók művészi alkotások,  fogadalmi keresztek. 

Kőkereszt a Zrínyi utcában    Helyi védett Szent Iván templom  Németh János szobrász alkotása 

             a Kossuth-Zrínyi utca kanyarban 



 

Zalaszentiván régészeti lelőhelyei: 

1. Kisfaludi-hegy KÖH nyilvántartási száma: 30386 

A falutól délnyugatra fekvő dombok észak-dél irányú hátakat alkotnak. Ezek közül a legnyugatabbi, az észak-kelet irányba húzódó Kisfaludi-

hegy, melynek a ma Zalaegerszeghez tartozó Csácsbozsok felőli részén van a földvár. Szervesen beletartozik a hosszan elnyúló 

hegyhátba, csak két mesterségesen kialakított árok és sánc választja el. Területén művelik, szőlő és szántó, több présház is épült rajta. 

A földvár oldalai igen meredekek, itt nyoma sincs erődítésnek. Az ÉNY-i végén lévő árok rendkívül meredek oldalú, keresztmetszete U 

alakú, melyből egy magas sánc emelkedik ki. E sánc külső magassága 5-6 méter, a belső magassága pedig 1-2 méter. A sánc teteje 1-2 

méter vastagságban téglavörösre és keményre van kiégve. A szőlőművelés miatt már szemmel láthatóan sok le van belőle pusztulva. 1953-

ban egy rövid szakasza még eredeti magasságban állt. E sánc hossza kb. 100-150 méter. 

2. R.k. templom és környéke KÖH nyilvántartási száma: 29837 (Belterület) 

A mai templom helyén állt középkori, a 18 században megújított templomot a 20. század elején bontották el, hogy a helyén 1922-ben a ma 

álló templomot megépítsék. Adattári feljegyzés szerint ekkor régi kőedényt találtak, mely a keszthelyi múzeumba került. 

Így a középkori Szentiván falu maradványai is a mai falu alatt, a templom térségében találhatóak. A falut először 1292-re említik, ekkor már 

temploma állt és Keresztelő Szent János tiszteletére volt szentelve. 

3. Vasútállomás: A vasútállomás építésekor 1967-ben az állomás területén újkőkori (lengyeli kultúra) és rézkori (bolerázi) leletek 

kerültek elő. 

4. Hámán Kató utca KÖH nyilvántartási száma: 34558 (Kálmán utca) Az utca végének bal oldalán, az utcától 60-70 méterre egy új 

lakóház alapozásakor bronzkori urnasír került elő, mely feltehetően egy nagyobb temetőhöz tartozhat. 

5. Arany János utca A 9. számú ház udvarán pinceásás közben 1963-ban Árpád-kori kemence és gödör került elő. 1966-ban 

ugyanebben az utcában csatornaásás közben őskori telepjelenségeket figyeltek meg. A bronzkori település területén leletmentésre nem 

került sor, az előkerült anyag a Göcseji Múzeumba került 

6. Pap-tag I-II. KÖH nyilvántartási száma: 34556 és 34557 

A falutól északra a falu utolsó házai és az egykori Búzakalász MgTsz major közötti Pap-tagnak nevezett területen két lelőhely is 

megfigyelhető: I. A majortól közvetlenül délre mintegy 100x100 méteres területen Árpád-kori és őskori cserepek találhatóak. 

II. Ugyanennek a táblának a déli felén, a víztoronytól kb. 100 méterre észak-keletre található lelőhely, ahol paticsdarabok és kerámia 

gyűjthető, mely valószínűen rézkori telep (Balatoni kultúra), késő bronzkori telep és középkori falu nyoma. 

 



 

7. Kisfalud-puszta  A ma Zalaszentivánhoz tartozó lakott hely körüli területen őskori, Árpád-kori és késő középkori kerámia 

gyűjthető. A középkorban Kisfalud önálló település volt. 1335-ben szerepel Csács határjárásában. 1513-ban 9 és fél portával írják össze. 

A falut kisnemesek is lakják, akik ugyanekkor 5 portával szerepelnek. 

8/1. Nagyfalud-puszta I. KÖH nyilvántartási száma: 34559  A major körül középkori településre utaló kerámiaanyag, elsősorban késő 

középkori anyag található. Nagyfalud a középkorban önálló település volt. 1351-ben fordul elő először. Itt élő nemes előnevében is szerepel. 

A 14. század közepétől mint Mesee mester birtoka tűnik fel, 1360-ban a Fancsikai családnak is van itt birtoka. 1394-ben Fancsika, más 

néven Nagyfalud-nak nevezik. Ugyanazon nemesek birtokaiként tűnik fel, mint Fancsikánál, 1519-ben azonban Egervári Bereck püspök 

beiktatásánál egyértelműen külön említik Nagyfaludot, Szentlőrincet és Fancsikát. 

8/2. Nagyfalud-puszta II. KÖH nyilvántartási száma: 1972-ben a TSz-majorban építkezéskor, a már ledózerolt területen bronzkori 

csontvázas sír maradványait lehetett megfigyelni. Valószínűleg kettős sír volt, a két csontváz között egy tál volt a melléklet (86.7.1.). 

8/3. Nagyfalud-puszta III. KÖH nyilvántartási száma: 34555  A dűlő északi részén, egészen a zalaszentlőrinci határon terepbejáráskor 

pattintott kőeszköz került elő. 

8/4. Nagyfalud-puszta IV. KÖH nyilvántartási száma: 34554  Nagyfalud keleti végében egy kis patak fut délnek, már a kemendollári 

határon. Ennek nyugati oldalán egy kisebb település nyomai lokalizálhatóak. Több kőeszközt, vastag vöröses és szürkés színű edények 

töredékeit lehetett gyűjteni. A leletek még az erdőtől nyugatra is gyűjthetők. A település késő bronzkori, de más őskori és középkori cserepek 

is vannak. 

9. Sarokrét KÖH nyilvántartási száma: 34561 Terepbejárás során a dűlőben őskori és későközépkori kerámiát lehetett gyűjteni. 

10. Vörösalja KÖH nyilvántartási száma: 34560 A területen végzett terepbejárás római települést talált. 

11. Csönget I. KÖH nyilvántartási száma: 34552  Az erdőtől délre, a kemendollári határon folyó patak magas-partján szórtan 

jelentkező kerámia utal településre. Az előkerült leletek: megvastagodó peremű, vastag falú edénytöredékek, sötét színű cserepek. A 

lelőhely a Csönget keleti határán lévő magassági pont előtt ér véget. Az anyag őskori és római kori. 

12. Csönget II. KÖH nyilvántartási száma: 34553 Csönget keleti szélén magassági pont áll egy 3-400 méter hosszú domb tetején. 

E körül a dombtetőn sötétszürke, durva őskori cserepek gyűjthetők, melyek pontosabb kormeghatározásra nem alkalmasak. 

 



 

  

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉS-RÉSZEK 

Zalaszentiván területén funkció és 

külső megjelenés alapján a 

beépítésre szánt területeken 4 fajta 

karaktert különböztetünk meg: 

1. gazdasági karakter 

2. kertes lakóház karakter 

3. hagyományos falusi 

karakter 

4. igazgatásikarakter 

A hagyományos falusias karakter 

településszerkezeti és történeti 

szempontból eltérő módon és időben 

jött létre, de a hagyományos építési 

technológia évszázadokon keresztül 

biztosította az épületek hasonló 

megjelenését és az egységes utcakép 

kialakulását. 

Az újabb építkezések során kialakult 

karakterek meghatározói: 

 eltérő építési technológia,  

 funkció diktálta megjelenés, 

 divat - nem az egységes 

megjelenést szolgálják. 

A telpülésképet a településen 

átvezető út két oldalának beépítése 

és a dombtetőre felkúszó lakóterület 

határozza meg. 



 

  A fő közlekedési irányokból a gazdasági karakter fogadja a 

látogatót. Zalaegerszeg felé vezető út mellett, csarnokok épültek. 

Ezek rendezett környezettel rendelkező új épületek. 

A vasútállomás és a vasúti pálya napjainkban újul meg. 

A régi majorsági épületek Zalaszentlőrinc irányában szintén ehhez 

a karakterhez tartoznak, de ezek nem az út mellett állnak, hanem a 

birtokot alkotó földek közepén. 

 

képek: 

jobboldalt a falutól nyugatra álló ipari kereskedelmi épület 

lent a vasútállomás épülete 

gazdasági karakter 4 



 

 

  

Kertes-lakóház karakter 

 

A település nyugati fele új építésű házakból áll, amely a Zrínyi utca 

mentén keveredik XX. sz. elején épített lakóházakkal. 

A falu határában széles zöldfelületi sáv van az út és a lakótelkek 

között. A központ felé közeledve a régebbi épületek homlokzata a 

telekhatárra épült. 

Befelé közeledve egyre inkább a hagyományos falukép kezd 

kialakulni. 

A foghíjtelkek beépítése során kedvező fordulat, hogy az építtető és 

a tervező láthatóan törekedtek az illeszkedés szabályainak 

betartására, ami szép eredménnyel járt (jobboldali kép) 



 

  

Kertes-lakóház karakter 

Hámán Kató utca lakóépület és házsor  Szent István  utca  és a domb tetőn kialakított játszótér 



 

 

Régebbi és új divat szerint kialakított lakóépületek  Deák Ferenc utca épületei és utca képe  

Kertes-lakóház karakter 



 

   

Hunyadi János utcától északra alakult ki a XX. század elején vasúti 

dolgozók számára épült telep.  A viszonylag kis telekméret  (700m2) 

kertvárosnak megfelelő területhasználatot tesz lehetővé. Az utcakép 

falusias jellegű, kis fesztávval épült, fafödémes, földszintes épületek 

határozzák meg. 

Szűk utcák, kicsi előkerttel. Mivel nincsen átmenő forgalom, 

kellemes lakóterület, az épületek felújításra szorulnak, ennek 

folyamata elkezdődött. 

hagyományos falusi karakter 



 

  

hagyományos falusi karakter 

A Hunyadi utca szintén a XX. sz. elején alakult ki. A település határában egy fogadó van a Sárvíz patak partján, szép zöldterülettel. 



 

 

  

hagyományos falusi karakter 

Kossuth Lajos utca épületei vegyes utcaképet mutatnak, de van néhány szép pár házból álló együttes. 



 

 

A Hunyadi utcából nyílik az igazgatási épületek telke, a Kossuth 

Lajos utca hosszú paraszttelkeinek megosztásával. A vasút keleti 

oldalán épült meg az óvoda, a bölcsőde és a polgármesteri hivatal. 

A templom a település fókuszpontjában áll, a 7328-as számú út 

kanyarulatában, a zalaszentlőrinci elágazásnál. 

Az iskola a vasutas tömb közepén áll, utcákkal körülhatárolt önálló 

tömbben. 

igazgatási karakter 



 

  

Templom és környezete fel van újítva Az álatános iskola épülete 

intézményi karakter 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A KÖZSÉG 

ELHELYEZKEDÉSE 

Zalaszentiván község Zala megye északi 

részén a Zala és a Sárvíz-patak 

összefolyásánál helyezkedik el.  

 A település területe Magyarország 

kistájainak katasztere alapján 

nagyobbrészt a Nyugat-magyarországi 

Peremvidék nagytájon belül a Zalai-

dombvidék középtájban, a Felső-Zala-

völgy mikrorégióban taláható, de északi 

része átnyúlik a Kemeneshát mezorégión 

belüli Felső- Kemeneshát kistájba. 

A táj mai arculatát a  földtörténeti korokban 

(pleisztocén és holocén) zajlott események 

alakították. A település környezete 

geomorfológiai közelítésben változatosnak 

mondható; a Kemeneshát - csupán a 

patakvölgyekkel változó - kiegyenlített, 

lealacsonyodó platójának viszonylagos 

monotonságát megtöri a község déli 

részén emelkedő Egerszeg-Letenyei 

dombság dombsora, a helyi Kisfaludi-hegy. 
. 

TERMÉSZETVÉDELEM 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 



 

  

GEOLÓGIAI FELÉPÍTÉS 

 

A tektonikai aljzaton túlnyomórészt folyóvízi 

üledékkel, ős-rábai eredetű, acidofil 

kavicsallúviummal, löszös, vályogos 

képződményekekkel fedett terület.  

 

 Jelmagyarázat 

 

1    Glaciális és alluviális üledékek             
 

2    Löszös üledékek       
 
3       Harmadkori és idősebb üledékek 

 



 

  

TALAJOK 

A kavicstakarón a jégkorszak utáni erdősülés során 

agyagbemosódásos, másutt, mint a karbonátos 

homokon, löszön pszeudoglejes barna erdőtalajok 

fejlődtek. Ezeken a területeken ma is erdők állnak, de 

mára nagyrészt intenzíiv szántóföldi művelés folyik. A  

vízfolyások mentén lápos réti és réti öntéstalajok is 

megjelennek. A dombok legmagasabb kilúgozott 

sovány tetőin megjelennek a földes kopárok. 

 
Jelmagyarázat 

 

1    Köves és földes kopárok 

7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 

9 Pszeudoglejes barna erdőtalajok 

25  Réti talajok 

27  Lápos réti talajok 

 

 



 

  

ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A település közigazgatási területét az országos 

ökológiai hálózat érinti. A hálózat kategóriái közül mind 

kijelölésre került. Ökológiai folyosó a Zala és a Sárvíz 

mentén, valamint a természetközeli erdőkben került 

meghatározásra.  Magterület a Zala menti értékes 

réteket és a földvárat érinti. Pufferterület a Zala-

völgyben található. 

Jelmagyarázat 

 

  magterület 

  ökológiai hálózat 

  pufferterület 

Természeti területek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. 

§ (1) pontja alapján természeti területnek minősül az 

erdő, gyep, nádas művelési ágú termőföld. A természeti 

területek vonatkozásában elérhető, aktuális adatbázis, 

kimutatás  jelenleg nem áll rendelkezésre  

Érzékeny természeti területek (ÉTT) és Magas 

Természeti Értékű Területek (MTÉT) 

a 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben 

megjelölt kiemelten fontos, valamint fontos ÉTT-k 

listáján a település nem szerepel. 

 

  

  

  



 

  

ORSZÁGOS VÉDETTSÉG 

A település közigazgatási területén országos 

jelentőségű, természetvédelem alatt álló 

terület nincs.   

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvényben meghatározott ex lege 

védettségű (forrás, láp, barlang, víznyelő, 

szikes tó, kunhalom, földvár) objektum közül 

források, földvár és potenciális láp ismert a 

község területén. 

Jelmagyarázat 

 

             lápterület 

      ●   forrás 

     ▲   földvár 

             vízfolyás 

 

HELYI VÉDETTSÉG 

A település közigazgatási területén helyi 

természetvédelmi oltalom alatt álló terület, 

érték nem található. 

  

  



 

  

NATURA 2000 

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a 

község területét az az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendeletben kihirdetett, majd az érintett 

földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM 

rendelettel közzétett Natura 2000 területek közül a 

HUBF20053 Sárvíz-mente és a  

HUBF20037 Felső-Zala-völgy  

(SCI) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület érinti.  

 

Az érintett területen található jelölő élőhelyek: 

6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok  

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains 

and of the montane to alpine levels 

6440 Ártéri mocsárrétek  

Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion 

dubii 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek   

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

91E0 Fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek/ ligeterdők 

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miki/Dokumentumok/Zöld_munkák_2017/Tájképvédelem/Zalaistvánd/szöveg/ertelmezes.html%236430
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miki/Dokumentumok/Zöld_munkák_2017/Tájképvédelem/Zalaistvánd/szöveg/ertelmezes.html%236440
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miki/Dokumentumok/Zöld_munkák_2017/Tájképvédelem/Zalaistvánd/szöveg/ertelmezes.html%236510
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miki/Dokumentumok/Zöld_munkák_2017/Tájképvédelem/Zalaistvánd/szöveg/ertelmezes.html%2391E0


 

 

 

  
A ZALA-VÖLGY TERMÉSZETI ÉRTÉKEI 

A Zala-völgy Natura 2000 mocsárrétei, üde 

kaszálórétei számos védett és ritka növény- 

és állatfaj részére biztosítanak élő- és 

szaporodóhelyet . 

 

 

 

 

 

A réteken nyíló védett kockásliliom állománya 

országos jelentőségű  

 



 

  

LOMBOSERDŐK 

A dombok meredek nyugati oldalának honos 

fafajú lombosereiben jelentős természeti értékek 

találhatók. 

 

 

 

A tölgyesek, bükkösök kora tavaszi virágai a 

bogláros szellőrózsa és a védett májvirág. 

 



 

 

  

TÁJKÉPVÉDELEM 

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a 

község területén több területrész is a tájképvédelmi 

zónába került. Ezek a belterület, szőlőhegy és a 

Szentmártoni-patak völgyét fedik le, északon a Cser-

domb került kijelölésre. 

 

   

Jelmagyarázat 

 

   tájképvédelmi terület 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

A terepadottságoknak megfelelően 

helyezkednek el az épületek, illeszkednek 

a környezethez. 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 5 
 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban 
válaszolni. 
 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések 
ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.  
 
Szép az, ami érdek nélkül tetszik. (I.I.Kant) 
 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állástfoglalni, 
leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan 
kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 
 
„Ne feledjük, egy hely alapvető identitása nem állandó és 
megingathatatlan, hanem élő organizmus, ami fejlődik és időről 
időre nyilvánvalóbbá válik. Az évszázadok alatt kialakult települése 
karculatát nem csak korok, stílusok határozzák meg, hanem saját 
gazdasági és társadalmi adottságaik, egymáshoz viszonyított 
helyzetük és kapcsolataik is befolyásolták.” (Krizsán András és 
Somogyi Győző szavai) 
 
A falu településképét a kisszámú emblematikus épületen túl a 
családiházas lakóterületek határozzák meg.  
 
A lakóterületeket két karkaterbe soroltuk, ez két karakter 
szembeszökően megkülönböztethető képet mutat.  
 



 

  
TELEPÍTÉS 

 
A telepítés módját a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 
egyértelműen meghatározza. 
Foghíj telkek beépítése esetén többféle 
követelménynek kell eleget tenni.  
Egyszerű a helyzet, ha egységes 
utcaképbe kell beilleszkedni. 
Ez esetben kerülendő  

- az új épületek telken történő 
hátrahúzása, és az utcára 
párhuzamos nagy épülettömegek 
megjelenése. 

- a falusi beépítésre jellemző 
melléképítmények utcafronton való 
megjelenése, jellemzően 
alacsonyabb épülettömegük, miatt. 

A foghíjtelkekre épült lakóépületek mérete 
és tetőformája ritkán őrzi a falusias jelleget, 
sokkal inkább a kertvárosi beépítésre 
jellemző stílusjegyeket hordozzák 
magukon. Általános elvek: 

- a foghíjbeépítéseknél 
alkalmazkodni kell a kialakult 
beépítési vonalhoz 

- a tetőidom elhelyesézi módjához 
- a külterületi kapcsolat kialkításhoz. 

A hagyományos falukép kötöttebb, 
oldalhatáron álló beépítésű. 
A kertes családiházak változatosabb 
tömegformálásúak, szabadon álló 
beépítésűek. 



 

 

 

 

 

 

  

ÉPÜLETEK MAGASSÁGA, TETŐ KIALAKÍTÁSA  
 

A lakóépületek magassági jellemzőit a helyi építési szabályzat határozza meg, jelenleg ez 4,5 m. Az épület magasságát  nem csak a 
falak magassága határozza meg, hanem a tető mérete is. A vasbeton födémre állított beépített tetőtér egészen más megjenést ad mint 
a hagyományos fafödémes épületek. 
 
Külön kategóriát jelent  a falvak építészetében 1960-70-os évek Magyarországára jellemző sátortetős házak. Ezek Zalaszenivánon 
nem jellemzőek, bár több, sablonos építési szokás lenyomata megfigyelhető.  
A tetőfedés anyaga jellemzően égetett cserép. A településen megépült új lakóépületek tetőformája sok esetben túlságosan tördelt, az 
anyaguk azonban illeszkedik a falusias környezethez. 
Javasolt az egyszerű nyeregtetőjű épületek tervezése, de a környezethez illeszkedés a főszabály a tetők kialakításánál. A 
Magyarországra nem jellemző 45˚-nál meredekebb tetők alkalmazása mindenképp kerülendő. 
Továbbá nem támogatható a lakóépületek tetejére nem jellemző erős színek használata (pld. kék, sötétzöld), helyettük a településre 
jellemző piros ill. barna árnyalatai javasoltak. 
A tetőfedésre kiselemes agyag ill. betoncserép használatát javasoljuk. 



 

  



 

 
HOMLOKZATKÉPZÉS,  
 

A településen lévő épületek jellemzően vakolt 
felületűek, a régebbi épületeknél vakolat 
díszítésekkel, fehér ill. világos pasztell 
szinezéssel. 
 
Az egy telken lévő építmények tömegét és 
színezését úgy kell kialakítani, hogy azok 
egymással összhangban legyenek, és 
egységes épület hatását keltsék. 
 
Az új épületek homlokzatképzésében a 
hagyományos anyagokat, felületeket 
javasoljuk alkalmazni. (fa, tégla, kő) 
 
A homlokzat színezésénél kerülni kell a rikító, 
telített sötét színek alkalmazását, javasoljuk a 
környezethez igazodó világos pasztell és a 
földszínek alkalmazását, a kialakult 
utcaképhez igazodva. 
A meglévő épületek felújítása során javasolt 
az épületek színeinek megtartása, 
mindenképp a teljes épület homlokzatának 
egységes kialakítására kell törekedni, kerülve 
a színek síkban történő váltását. 
 



 

  TEREPALAKÍTÁS 
 
A régebbi építékezések a folyóvölgyben fekvő 
síkságokat foglalták el. 
Az újabb lakóterületek értéknövelő 
összetevője a jó kilátás, ezért főleg ezeken a 
területeken fontos szempont az épületek 
elhelyezéséhez kapcsolódó terepalakítás, és 
a környezethez vaó illeszkedés.  
Harmónikus környezet úgy alakítható ki, ha a 
meglévő terephez minél jobban igazodunk. 
Nem szerencsés az épület földbe vájása, 
mivel így az esővíz elvezetése megoldatlan, 
valamint az épületek fontos kertkapcsolata is 
elveszhet. 
Az épület feltöltésre történő elhelyezése is 
kerülendő, mert ezzel a tervezett épület 
kiemelkedik a környezetből, könnyen túl 
lépheti az ideális homlokzatmagasságot, és 
zavaró utcakép alakulhat ki. 
 



 

 

  

ANYAGHASZNÁLAT, SZINEZÉS 
 

Zalaszentiván építészeti fejlődése nagyon hektikus, a 
lakóépületek különböző időkben teljesen más 
stílusjegyekkel épültek. A Kossuth Lajos utcában lévő 
épületek az eredeti szerkezethez képest már sok helyen 
megújultak, így egységes utcaképről nem lehet beszélni. Az 
Csány László utca és Arany János utca által határolt 
lakóterület kb. egy időben épült be, ezen épületek 
homlokzati felújítása most van folyamatban, az utólagos 
hőszigetelések és ablakcserék legtöbbször több ütemben 
készülnek, nem mutatnak egységes képet. 
A Nefelejcs utcához kapcsolódó dombon készült viszonylag 
új építésű kertvárosi beépítés sem egységes, minden 
tervező és építtető saját individuális elképzeléseit akarta 
megvalósítani. Ezért ez a lakótelep sem tesz jó benyomást 
a szemlélődőkre, szükségét éreznénk a további 
fejlesztéseknél az Önkormányzati kontrollra. 
Az építési telkeklen lévő építmények tömegét és színezését 
úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban 
legyenek, és egységes épület hatását keltsék. 
Az új épületek homlokzatképzésében a hagyományos 
anyagokat, felületeket javasolt alkalmazni. (fa ,tégla, kő) 
A homlokzat színezésénél kerülni kell a rikító, túl sötét 
színek alkalmazását, javasolt a környezethez igazodó 
világos pasztell  színek alkalmazása. 
A meglévő épületek felújítása során javasolt az épületek 
színeinek megtartása, mindenképp a teljes épület 
homlokzatának egységes kialakítására kell törekedni, 
kerülve a színek síkban történő váltását. 
Az ablakcserék során nem megengedett a homlokzat oly 
módon történő javítása, amely megszünteti azok egységes 
megjelenését. 
 



 

  KERÍTÉSEK 
 
Zalaszentiván területén a meglévő 
kerítések magassága jellemzően 
megegyező, áttört kialakítású. az 
anyaguk az építési kornak megfelelően 
fa és fém. Azonban a házakhoz 
hasonlóan itt is az építés korának 
megfelelő kialakításúak, teljesen vegyes 
képet mutatva. 
Mivel az épületek jellemzően előkertes 
kialakításúak, így az utcafronti kerítések 
meghatározóak az utcakép 
alakításában. Ezért a kerítések 
építésénél fontos szempont az 
illeszkedés, mind a környezetükhöz, 
mind a telken lévő épület stílusához, 
kialakításához. 
Kerülni kell a falusias beépítéstől idegen 
tömör kerítések kialakítását, valamint az 
áttört kerítések színezésénél a feltűnő, 
rikító színek alkalmazását. 
A kerítések magassága az utcában 
meglévőekhez igazodjon, a bejárati 
kapuk a kerítésekkel megegyező 
anyagból, és stílusban kerüljenek 
kialakításra. 
A közterület felöli kerítés mögött a 
belátást gátló, zaj ill. por szennyeződés 
csökkentésére élősövény ültetése 
ajánlott. 
DSCF 8544 8405 8593 (kerítések)  
DSCF 8381 8377 8409 (általános) 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

KERÍTÉSEK 2 
 

Zalaszentivánon az épületekhez hasonlóan a kerítések kialakításánál is ajánlott 

a hagyományos, természetes anyagok használata. A kerítések kialakításánál 

sem az a legfontosabb szempont, hogy feltűnő legyen, hanem a funkcióját töltse 

be. Ha mindenki ennél az építménynél is csak saját elképzeléseit akarja 

megvalósítani, akkor a közterületről leginkább látható részei a teleknek zavaró 

utcaképet eredményez. 

A kerítéssel körbehatároljuk a telkünket, épületünket, ezért fontos, hogy 
összhangban legyen az épülettel. Az épületnél alkalmazott színek, formák, 
anyagok megjelenése a kerítéseknél is alkalmazhatók, sőt fontos is, hogy 
alkalmazzuk. A bemutatott példák is jól mutatják, hogy a kerítések is milyen 
sokszínűek lehetnek, és legtöbbször nem csak az anyaguk határozza meg a 
megjelenésüket. Az egyszerű formák a kerítések esetekben is erősítik a falusias 
jelleget. Növényekkel való kombinálás kiváló takarást biztosít, és emellett 
elkerülhető a fal-szerű megjelenés. A növényzet évszakonkénti változása 
sokszínű kerítést eredményez, mindig újfajta megjelenést ad a környezetének. 

 

 



 

  KÖZTERÜLETEK, 
ZÖLDFELÜLETEK 
KIALAKÍTÁSA 
 

A falusias környezet legfontosabb 
alkotóeleme az épített elemeken kívül a 
zöldfelület mennyisége és  minősége. Az 
utcák menti zöldfelületek minősége, 
fásítása jellemzően növeli az ott lakók 
életminőségét. A közterületi zöldfelületek 
mellett a kertek rendezése gondozottsága 
is a településkép egyik meghatározó eleme. 
Az építészeti jellemzők betartása nem fogja 
biztosítani egységes utcakép kialakulását, 
ha az épületek környezete nem megfelelő. 
A lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a 
közvetlen környezetükkel harmonikus 
kapcsolatban vannak. A település pedig 
akkor lesz élhető és szerethető, ha annak 
minden eleme összhangba van egymással, 
és az amúgy kis részek egységes egészet 
tudnak alkotni. 

 



 

 

 

KERTEK 
 

A kertek éppen olyan fontos helyszínei a 

telkünknek, mint az épületek, mivel a kert 

teremti meg a kapcsolatot a természettel, a 

rekreáció, a pihenés színtere, de ugyanakkor 

haszonkertként is megjelenhet. A formák, 

színek, anyagok ugyanúgy fontosak a kert 

kialakításánál a tervezés során, mint az 

épületeknél. A kert nemcsak az alkotás 

színtere, hanem a kikapcsolódásé is. A kert 

tulajdonképpen az épület folytatása a 

szabadban, mindkét esetben az emberi 

tevékenységek helyszíne, csak mások az 

arányok, építőanyagok. 

A kertnek különböző részei vannak funkció 

szerint lehatárolva. Beszélhetünk előkertről, 

mely az egész kert bejáratául szolgál és szépen 

keretezi az épületet. Hátsókertről, mely a 

rekreáció, kikapcsolódás színtere, illetve 

oldalkertről, ahol jellemzően a gépkocsibeálló 

és az épület bejárata kerül kialakításra. 

Megfelelő növények alkalmazásával, dús 

növényzettel a kert árnyékoló funkciót is 

betölthet, ami a meleg nyári napokon igazi 

felüdülés. Építkezéskor még a tervezés során 

érdemes végiggondolni, hogy a meglévő 

növényzetből mit lehet megmenteni és az 

épületet ennek függvényében célszerű 

kialakítani. 

 



 

  



 

 

 

  

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
 

A népi építészet egyik jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos 

tornác, melynek kialakítása, elhelyezkedése többféleképpen 

lehetséges. A tornác egy félig nyitott, folyosószerű, fedett tér, mely 

nyáron kiválóan árnyékol, az év többi szakaszában pedig véd az 

esőtől, hótól. Zalaszentiván településen ez a kihalóban lévő 

építészeti elem már csak néhány régi házon maradt meg, amelyek 

felújítása nem történt meg. A település bevezető szakaszán 

készülő felújítás jó példa lehet, hogy a mai kor anyagaival miként 

lehet egy ilyen épületet felújítani. 

Zalaszentiván újonnan beépített kertvárosi lakóterületén az 

emeletes házaknál jellemző az erkély kialakítása. Az épület 

homlokzatával egy síkban, valamint az épületből kiugróan 

helyezkednek el az erkélyek, melyek legtöbbször nem is 

funkcionális szerepet töltenek be az épületeknél, inkább a ház 

díszítéséhez járulnak hozzá. 

DSCF 2816 2882 (általános) DSCF 8438 (erkélyek) 

 



 

  AJTÓK, ABLAKOK 
 

Az épületek külsejére, esztétikai megjelenésére jelentős hatással vannak a 

nyílászárók. Az épület tömegét az ajtókkal, ablakokkal nyitjuk meg a külvilág 

felé, ezért fontos, hogy milyen módon tesszük. A népi építészet házain a fából 

készült, osztott spalettás ablakokat, valamint fa ajtókat alkalmaztak. 

Zalaszentivánon a nyílászárókra leginkább a világos- és sötétbarna, zöld 

színek alkalmazása, valamint a fa anyagú jellemző. Sajnálatos módon 

napjainkban egyre több épület nyílászárójait cserélik az épülethez formailag 

sem illő műanyag nyílászáróra.  

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de leginkább a fa mintázatú, 

vagy erezetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű ablakok beépítése javasolt. A 

nyílászárók javasolt színe világos, közép és sötétbarna, zöld,  

Az álló formátumú ablakok használata előnyösebb, mint a fekvő ablakoké, 

mivel arányaiban jobban illeszkedik az épület tömegéhez. Kerülendő a 

túlzottan díszített, élénk színű ajtók használata, ehelyett az egyszerű, 

hagyományos ajtók részesítendők előnyben. Törekedni kell a hagyományos 

arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. 



 

  HOMLOKZATKÉPZÉSEK 
 

A homlokzat kialakítása nagyon fontos az épületnél, mivel ez az arca a 

háznak. A hagyományos arányok megtartására kell törekedni, a kellemes 

arányú ablak kiosztásra. A homlokzaton a természetes anyaghasználat, 

formák alkalmazása javasolt. A falazott, vakolt felületek részesítendők 

előnyben a homlokzatképzésnél. Az utólagos hőszigeteléseknél tekintettel 

kell lenni az épület eredeti kialakítására, törekedni kell a homlokzat 

egységes kialakítására. 

A magastetős épületek héjalásánál hagyományos sík agyagcserép, 

betoncserép alkalmazható. A tetőfelületek fedésénél kerülendő a fém, 

hullám vagy trapézlemez és műanyag fedés.  

A lakóterületen csak a hagyományokhoz illeszkedő homlokzati megjelenés 

alakítható ki. A 20. századi magyar építészet egyik legjellegzetesebb 

épülete a sátortetős kockaház, melyeknek homlokzati megjelenése 

változó, néhol az utcafrontra egy ablak, néhol pedig két ablak néz.  

DSCF 2868 (homlokzat) DSCF 2814 2878 8415 (általános) 
.  

 



 

 

  
RÉSZLETEK 
 

A bölcsek azt mondják, a titkok a 

részletekben rejlenek. Sok esetben nem 

tudjuk megfogalmazni, mi az, amitől egy 

település vonzóvá válik. Talán attól, hogy 

minden szempontból változatos. Bár az 

épületek illeszkedése egymáshoz 

alapvető építészeti elvárás, mégis 

mindegyik kicsit más, vagy színben, vagy 

homlokzat kialakításban, vagy 

valamilyen egyedi elemben térnek el 

egymástól. 

Az egyediség és az illeszkedés 

egyensúlyán múlik, hogy a település 

összképe milyen benyomást tesz az ide 

látogatókra. 

Ahhoz, hogy egy településnek mindenki 

számára élhető közösségi terei 

legyenek, az utcák a település 

egyéniségét és történelmét meghatározó 

részeivé váljanak, ezt mind azok az apró 

részletek határozzák meg, amelyeket e 

fejezethez mellékelt képekkel tudunk 

illusztrálni. 

DSCF 8462 2854 (részlet) DSCF 8495 

2837 8517 2859 2804 2849-50 bal oldala 

(általános) 

 



 

 

 

 

  

RÉSZLETEK 



 

  

6. MAI PÉLDÁK 

1.kép 

Ebben a fejezetben a településen lévő 

esztétikus, követendő épületeket 

mutatjuk be. Új ház építésekor, 

átalakításakor fontos, hogy az épület 

tömegalakítása, homlokzata 

illeszkedjen a településképbe. 

Az épületek léptéke mindenkor 

igazodjon a telek méretéhez és 

terepviszonyaihoz is, a szűk telkek 

túlépítése élhetetlen települést és 

zsúfolt utcaképet eredményez.  

Az épületek tömegalakítása a 

környező épületek tömegétől nagyban 

függ. Az utcakép összhatását rontják a 

túl nagy tömegű, terjengős épületek, 

melyek elnyomják a kisebb épületeket. 

Javasolt a hagyományos 

tömegalakítás, a nem túl széles 

épületek kialakítása, melyek 

igazodnak a falusi utcaképhez. 

Az anyaghasználat esetében 

mindenképpen a természetes anyagok 

kő-, faburkolat, vakolt falfelületek és a 

visszafogott színezés részesítendők 

előnyben.  

 



 

  

Az 1. képen látható épület Zalaszentivánon a Hunyadi utcában található, meglévő épület bővítésével, felújításával jött létre.  Az épület jelen pillanatban 

sajnos még nincs befejezve, de jó példája annak, hogy a meglévő falusi lakóépületek bővítése megoldható úgy is, hogy az eredeti értékrendet megtartva, 

modern anyagokkal és stílusjegyekkel a mai kor elvárásainak megfelelő lakóépület jöjjön létre. Az épület nyugati oldalán megépített tornácos megoldás 

hangsúlyozza az épület falusias jellegét, az utcai tömeg változatlan hagyásával az épület bővítése után is jól illeszkedik az utcaképbe. 

A 2. számú képen látható lakóépület a Zrínyi utcában található. A lakóépület annak ellenére bekerült a példák közé, hogy az épületnek vannak olyan 

részei, melyek átgondolása elvárható lett volna a tervező részéről. Ennek ellenére az épület visszafogottsága, a színezése, valamint a kivitelezés 

minősége miatt ajánlásra érdemesnek találtuk. Sajnálatos, hogy a kertvárosi beépítésű területen épült lakóépületek tervezői nem is törekedtek egységes 

utcakép kialakítására, mindenki csak a saját házával törődött, így nem használták ki azt a lehetőséget, hogy a településnek ez a területe viszonylag egy 

időben épült be.  

2.kép 3.kép 



 

 

 

 

 

  

5.kép 

A 3. képen lévő épület szintén a település viszonylag új házai között található, és bemutatja, hogy lejtős terepen mennyire fontos az épületek terepre 

illesztése. A garázs a pinceszinten került elhelyezésre közvetlen a terepre, míg a lakószint ugyan az emeleti részre került, de a tereplejtésből adódóan 

a kerttel való kapcsolata megmaradt. Az épület színezése és minősége megfelel a mai kor elvárásainak. 

A 4. képen szereplő épület egy újonnan épített lakóház, amely léptéke az ’L’ alakú elrendezésnek köszönhetően megfelel az elvárásoknak. A 

szimmetrikus nyeregtető, valamint az épület megfelelő szélessége eredményezi, hogy az épület illeszkedik a település utcaképébe. Az ablakok mérete 

és aránya tovább erősíti ezt a jelleget. Az épület végében épített garázs kialakítása és túlzó teteje sajnos az épület összképét rontja. 

Az 5. képen lévő épület a település egy régi szűk lakóutcájában található. Az épület léptéke meghaladja a környező épületek tömegét, ennek ellenére a 

kialakításának köszönhetően nem tűnik zavarónak az utcában. Ebből is látszik, hogy az építészet nem egzakt tudomány, és egy telek beépítésének 

megítélése nem csak az épület tömegétől, hanem a közvetlen környezetétől, valamint a felhasznált anyagok minőségétől és felhasználásától is függ. 

 

4.kép 



 

 

 

  

Az élhető, esztétikus és barátságos településeknek a hozzátartozói a 

gondozott virágos, zöld utcák és terek. A falusias környezet 

legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület 

mennyisége és minősége.  A közterületeken, utcákon, tereken lévő 

növényzet fontos szerepet tölt be a település lakóinak életében, ezért 

a cél ezek megőrzése, fenntartása és újabbak kialakítása. 

Zalaszentiván településen az utcák kialakítása sokrétű, a településen 

átmenő nagy forgalmú állami út melletti területek nehezebben 

élhetőek. A Csány László utca és Arany János utca által határolt 

lakóterületen átmenő forgalom nincs, ezen lakóterületek zöldfelületei 

ennek ellenére sivárak, közterületeken se járdák, se fák nincsenek. A 

Nefelejcs utcához kapcsolódó dombon készült viszonylag új építésű 

kertvárosi  területen az utca szabályozási szélesség megfelelő, de a 

közterületek rendezetlenek, a nyílt csapadék elvezető árok rontja a 

településképet. A területen átvezető kerékpárút és környezete 

rendezett, szükséges lenne a többi közterület rendezésére is. 

Az épületek előkertjei és kerítései is változatos képet mutatnak, 

szükséges lenne a tulajdonosokban tudatosítani ezen részletek 

fontosságát. 

A lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a közvetlen környezetükkel 

harmonikus kapcsolatban vannak, a település pedig akkor lesz élhető 

és szerethető, ha annak minden eleme összhangba van egymással, és 

az amúgy kis részek egységes egészet tudnak alkotni. 

Zalaszentivánra Zalaegerszeg irányából érkezve egy gondozott pihenő 

park a hozzá tartozó vízfelülettelt fogadja a látogatót, amely a település 

egyik ékköve. 

A településen közterek nem jellemzőek, a Polgármesteri Hivatal előtti 

teresedésen egy pihenésre is szolgáló park került kialakításra.  

A kertvárosi jellegűen beépített lakóterületen szükségesnek tartjuk egy 

közpark létrehozását, amely az ottani közterületeket minőségét is 

javítaná. 

Sajnos, mint a legtöbb kis településen itt is vizuális konfliktust okoznak 

a közterületeken kialakított betonoszlopok, a légvezetékek pókhálója, 

melyek az egész településen megjelennek.  

 

7. UTCÁK, TEREK 



 



 

   

 

 

Zalaszentiván beépítésre szánt területén a közműszolgáltatók által elhelyezett közterületi szekrények, illetve az 
előkertekbe telepített mérőórák találhatók. Ezen építmények eltakarása minden esetben szerencsés lenne, mivel 
az utcaképet erőteljesen befolyásolják, és legtöbbször elhelyezésük is esetleges.  
A településen reklámhordozók leginkább a Polgármesteri Hivatal környéki teresedésnél találhatóak, más 
területeken inkább saját tevékenységet hirdető cégtáblák jelennek meg. 
Legtöbbször útbaigazító és tájékoztató táblák, cégfeliratok és kulturális célú utcabútorok jelennek meg az 
utcaképben. 
Egyéb műszaki berendezések közül az épületek homlokzatán megjelenő parabola antennák és a falusias 
környezetben szerencsére még kevésbé jellemző légkondicionálók kültéri egységei a megtalálhatók. Ezek 
elhelyezése mindenképpen csak alárendelt homlokzatokon támogatható. 
A közterületen a település ellátását biztosító elektromos légkábelek, illetve az internet és televíziós villanyoszlopon 

történő vezetése rontja az utcaképet. Ezen rendszerek felújítása során javasolt azokat földkábeles elhelyezéssel 

kiváltani. 

 
 

8. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, 

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
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