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1 

Településünk arculatát épített elemei és közterületeinek minősége, az őt körülvevő tájban való elhelyez-

kedése határozza meg. Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, a 

tájnak a domborzat, a növényzet és tájhasználat sokszínűsége. 

E kézikönyv segítség kíván lenni településünk bemutatásával, értékeink megismertetésével és az épített 

környezet szépségeinek bemutatásával minden itt letelepedni kívánó számára. Bevezeti az olvasót az 

építészeti értékek és a már meglévő követendő példák tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami 

valódi büszkeséggel töltheti el, és a meglévő faluképhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 

Nem kötelező ajánlásokat kívánunk megfogalmazni, hanem csupán iránymutatást szeretnénk tenni, hi-

szen egy település arculata folyamatosan változik, az építészeti korszakoknak megfelelően. Azonban 

mégis úgy érezzük, hogy annak érdekében, hogy településünk megőrizze falusias karakterét, mindenkép-

pen szükség van a szemléletformálásra, az egyes falusi jellegzetességekre való figyelemfelhívásra. 

Köszönöm, ha Ön is megfogadja ajánlásainkat és kis községünk egyik legszebb épületét építi fel a saját 

és közösségünk megelégedésére. 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé 

tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan to-

vábbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy 

ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 

 

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümöl-

cse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek 

egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól egészen az épített környezetünkig. 

 

Tisztelettel: 

Csiszár László 

Polgármester 
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ZALASZENTLŐRINC BEMUTATÁSA 
Korai, XIII. századi története az Egervár Szentlőrinc határában lévő Fancsika középkori faluhoz kötődik. Zentlewrynch formában való első 
említése 1401-ből származik.  Nevét templomának titulusáról, Szent Lőrincről kapta. A falu az Egervári várkastély uradalmához tartozott: 
Egervári László, Nádasdi Tamás, Kanizsai Orsolya, Nádasdy Ferenc voltak az urai.  

A törökök 1664. évi hadjárata alkalmával a falu és Fancsika elpusztult. Nádasdy Ferenc a falut 1670-re újra telepítette. A Wesselényi- 
összeesküvésben elmarasztalt fő és jószágvesztésre ítélt Nádasdy Ferenctől a kincstár vette át javait. 1684-ben ismét török támadás érte, 
melyet évtizedekig nem hevert ki a közösség. 

1697-ben a kincstártól Széchenyi György birtokába került. Lakossága csak lassan növekedett, 1725-re a Széchenyi Zsigmond birtokai 

számára készült összeíráskor 11 jobbágy és 14 zsellér szerepelt a listán. Az összeírás szól az uraság egervári halastaván lévő kétkerekű 

fűrészmalmáról is.  

Az 1770-es évektől a falu a Festetics család birtoka lesz és a kemendi uradalomhoz tartozik 

Szent Lőrinc tiszteletére emeltetett templomáról 1382-től maradt fenn írásos emlék. 1698-ban romos állapotát jegyzi fel a püspöki visitatio. 

1778-ra a templom 300 hívő befogadására alkalmas méretben épült újjá. 

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

2 
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  A XX. század első felében a község a zalaszentiváni körjegyzőségbe és a zalaegerszegi járásba tartozott. Több mint száz lakóépületében 

520 fő élt, többségük katolikus. Iskolája 1905-ben épült, 1925-ig az egervári tanító foglalkoztatásával. 1925-től az egy tantermes iskola már 

saját tanítóval működik.  

A település 1950-ig a zalaszentiváni körjegyzőséghez tartozott, ezt követően tizenkilenc évig önálló tanáccsal működő község volt. A mun-

kalehetőségek hiánya az 1960-as évektől nagymértékű elvándorlást eredméyezett. 1990-től önálló, a falu ügyeiben 6 tagú önkormányzat 

jár el. 

A vasútvonal kiépítése nem hozott lényeges változást a falu életébe. A település határában megnyitottak egy utcát, ami azóta sem épült ki 

teljesen. 

 

.  

Magyarország katonai felmérése 1941      
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  A falu fekvése nagyon kedvező, a szétágazó utcákról szép tágas látvány tárul fel a kertek végével. 

A vasút a patak és a falu között épült ki, ezért az nem játszik szerepet a településkép alakításában. A Sárvíz-patak nyílt árterű vízfolyás, a 

völgytalp átlagos szélessége 200-300 m, heves vízjárású vízfolyás, alsó és felső szakasza került rendezésre. Az alsó szakasz Zalaszent-

iván község belterületi érdekei a felső szakasz a vízgyűjtőn folytatott melorációs munkák miatt került rendezésre. A vízfolyás középső rövid 

szakasza erdőterületen halad át természetes állapotban. Zalaszentlőrinc az ártérhez képest magaslaton fekszik A falukép sok régi eleme 

megőrződött, és Zalaegerszeg viszonylagos közelsége a lakosság csökkenését is mérsékeli. 

Terület : 489 ha, Lakosok száma : 269 fő, Lakások száma : 124. 
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  XIX.sz-i kataszteri térképen, jól látszik, hogy a falu magja lényegébe változatlan. A vasútépítés után a település határában a tóth-mezei 

részen telkeket alakítottak ki. A falu délkeleti határában É-D irányú utcát nyitottak. 



 

8 | 

  

A tempolmtól nyugatra ma már nem használt temető található.  A Dózsa György utca felöl a templom. 

A Dózsa György utca jellemző épülete.     Régi lakóházak a Petőfi Sándor utcában. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 3 

Zalaszentlőrinc területén védett műemléket nem tartanak nyilván.  

Jelentős régészeti terület és természetmegőrzési terület van a Sárvíz völgyében. Ez a kis falu eddig nem volt kitéve a túlfűtött beruházási 

kedvnek, nagyon szép harmonikus környezetet nyújt az itt élőknek. Zalaegerszeg közelsége lehetővé teszi, hogy az itt lakók a modern 

korban is munkát találjanak 

 

lakóépület az Ady E. utcában        kőkereszt a régi temetőben   Zrínyi utca nyúlványa 
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  Zalaszentlőrinc régészeti lelőhelyei: 

A Zalaszentlőrinc, Kismező (Kisházaki-mező) KÖH nyilvántartási száma: 19302) lelőhely valószínűleg azonos a Zalaszentiván, Nagyfalud 

III. lelőhellyel. 

1. R.k. templom környéke (Régi temető) 

A mai templom a helyiek emlékezete és az egervári plébánia feljegyzései szerint a középkori Szent Lőrinc templom helyére épült. Ezt a 

templomot először 1333-ban említik. Körülötte a középkortól az újkorig használt temető van. A templom környékén a belterület alatt a 

középkori falu maradványai vannak. A falut meglehetősen későn, 1382 körül említik. Minden jel szerint Fancsika nevű birtokból vált ki az a 

falurész, melyen a Szent Lőrinc tiszteletére emelt templom állt. A falut egyébként közös birtoklás kapcsán Nagyfaluval is gyakran említik 

együtt. A 15. század folyamán számos különböző nemesi család birtokában találjuk, az Egerváriak mellett Besenyei, Bucsai, Sidó és Tompa 

családok neveit ismerjük. 

2. Malom-rét (Hosszi rét) I. KÖH nyilvántartási száma: 19300 

Az itt folytatott terepbejárás során újkőkori (dunántúli vonaldíszes kultúra) és római kori településre utaló kerámialeleteket lehetett gyűjteni. 

A zalaegerszegi Göcseji Múzeum adattárában lévő ellenőrizetlen adat szerint itt római kori (urnás) temetkezések kerültek elő. 

3. Malom-rét II. KÖH nyilvántartási száma: 19303 

Terepbejárás során ezen a területen későbronzkori és római kori településre utaló kerámialeleteket lehetett gyűjteni. 

4. Malom-rét III. KÖH nyilvántartási száma: 19304  

A lelőhelyen újkőkori telep- és késő középkori településnyomokat lehetett észlelni. 

5. Fancsika-dűlő (Hosszú-Fancsika) KÖH nyilvántartási száma: 19301 

Részeiben azonos a Temető lelőhellyel. A török időkben elpusztult, az 1335-ben először említett, az Egerváriak birtokában lévő Fancsika 

település maradványai vannak ezen a területen. A falut először Sári Écs fia Salamon birtokaként 1255-ben említik, egy csereszerződés 

kapcsán. A 14. század elejétől az Egerváriak birtokosak itt, valószínűleg több településrészből áll. 1390-ben pl. Fancsika, más néven 

Dávidfölde néven említik, s ekkor leírják ennek a résznek a határait is. 1340-ben feltűnnek Fancsikai előnevű nemesek is. A 15. században 

az Egerváriak birtoka, de laktak itt egytelkes nemesek is. Az a része, amelyen egyháza volt, a 15. században önálló faluvá alakult. 
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6. Temető 

A Göcseji Múzeum adattára szerint a temetőben őskori tárgyak kerültek felszínre. 

7. Erdő 

Zalaszentlőrinc és Vasboldogasszony között az erdőben halomsírok vannak. A mintegy 12 L alakban fekvő felismerhető halomsír korát 

feltárás nélkül pontosan nem állapíthatjuk meg, de nagyságuk és elhelyezkedésük alapján római koriaknak véljük őket. 

8. Vár 

Fancsika várát 1402-ben Zsigmond király engedélye alapján Egervári Mihály építette. 1476-ban Egervári László engedélyt kap megújítá-

sára, de a munkálatok megindulására nincsenek adataink. A török időkben már nem tesznek róla említést, feltehetően Szulejmán szultán 

1532-es hadjárata pusztította el. Részleges feltárására 1975-ben került sor. A Vándor László által végzett feltárás megállapította, hogy a 

négysaroktornyos szabályos alaprajzú castellumot cölöpökre építették a Sárberki patak árterére. A cölöpökre helyezett nagyméretű kőla-

pokon minden bizonnyal borona szerkezetű építmény állt, mert sem kő, sem téglatörmelék nem jelzett szilárd anyagú épületet. Az előkerült 

leletanyag is 15. századi. A vár természetes védelmét a Sárvíz felduzzasztása képezte. A patakot felduzzasztó középkori töltés maradvá-

nyai ma is jól láthatók, a katonai térkép is ábrázolja. 

9. Farkas domb  

Egy kőbaltát őriz innen a Göcseji Múzeum (Lsz.76.5.1.). 
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A község elhelyezkedése 

 

Zalaszentlőrinc község Zala megye északi részén, 

a Sárvíz-völgye fölötti síkon helyezkedik el. 

A település Magyarország kistájainak katasztere 

alapján a Nyugat-magyarországi Peremvidék nagy-

tájban a Kemeneshát mezorégión belül a Felső- Ke-

meneshát  és a Felső-Zala-völgy mikrorégiókban 

található. 

A községet körülvevő táj ma látható arculatát a rég-

múltban, a földtörténeti korokban (pleisztocén és 

holocén) zajlott események felszínformáló erőinek 

tájformáló munkája során nyerte. A település kör-

nyezete geomorfológiai közelítésben az átlagos 

észak-zalai tájhoz képest szolidnak mondható, a 

dombságban tapasztalható nagy szintkülönbsége-

ket itt felváltja a Kemeneshát kiegyenlített lealacso-

nyodó platója. A táj relatív szintkülönbsége ala-

csony, monotonságát  csupán a három patakvölgy 

szakítja meg.  
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Geológiai felépítés 

A mélybe süllyedt tektonikai aljzaton alapkőzetet a fel-

sőtriász fődolomit alkotja, melyen túlnyomórészt fo-

lyóvízi üledékkel, ős-rábai eredetű, acidofil 

kavicsallúviummal, löszös, vályogos 

képződményekekkel fedett terület található. Ezeknek 

a képződményeknek az elhelyezkedése, felszínkö-

zelsége határozta meg a potenciális vegetáció meg-

jelenését , majd az azon kialakított termőterületek ter-

mékenységét.   

 Jelmagyarázat 
1 Glaciális és alluviális üledékek    
2  Löszös üledékek       
3 Harmadkori és idősebb üledékek 
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Talajok 

A kavicstakarón a jégkorszak utáni erdősülés 

során pszeudoglejes barna erdőtalajok fejlőd-

tek, ezeken sokhelyütt ma is erdők állnak, de 

nagy területen nagyüzemi szántóföldi művelés 

történik. A településen átfolyó patakok, patak-

völgyek közül a Sárvíz mentén mentén lápos 

réti és réti öntéstalajok is megjelennek. A ka-

vicstakaró felszínre bukkanásai mind a belte-

rületen, mind a Gyöpi-hegy nadrágszíjtelkein 

megfigyelhetők. Ezeken a helyeken csak se-

kély váztalaj található.  

Termékenységi besorolásuk VII. kategória. 

 

             Jelmagyarázat 
 
     7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
 
     9 Pszeudoglejes barna erdőtalajok 
 
   27      Lápos réti talajok 
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Ökológiai hálózat 

A település közigazgatási területén az országos öko-

lógiai hálózat kijelölésre került. A községet érintően a 

hálózat kategóriái közül csupán ökológiai folyosó ke-

rült meghatározásra. Az ökológiai folyosó területe a 

Sárvíz-völgyére, a település északi határában a tele-

pülésre benyúló zonális lomboserdeire és az Alibán-

fai-patak keskeny völgyére szorítkozik. 

Jelmagyarázat 

 ökológiai hálózat 

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 ter-

mészeti területek vonatkozásában elérhető, aktuális 

adatbázis, kimutatás  jelenleg nem áll rendelkezésre  

Érzékeny természeti területek (ÉTT) és Magas Ter-

mészeti Értékű Területek (MTÉT) 

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

megjelölt kiemelten fontos, valamint fontos ÉTT-k lis-

táján a település nem szerepel. 
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Országos védettség 

A település közigazgatási területén országos jelentő-

ségű, természetvédelem alatt álló terület nincs.   

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény-

ben meghatározott ex lege védettségű (forrás, láp, 

barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) ob-

jektum közül a belterületen fakadó források ismertek 

a község területén. 

  Jelmagyarázat 

  

     ●   forrás 

   vízfolyás 

 

Helyi védettség 

A település közigazgatási területén helyi védelem 

alatt álló terület, természeti érték nem található. 

Egyedi tájértékek 

A település vonatkozásában az egyedi tájértékek lis-

tája ez idáig nem készült el. 
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Szőlőhegyek természeti értékei 

A szőlőhegy extenzíven művelt gyümölcsösei tájképi és természetvédelmi 

szempontból is kiemelkedőek 

 

A gyümölcsösök, kaszálók gyakori fajai az ökör-

szemlepke és az agárkosbor 
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Natura 2000 

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a 

község területét az az európai közösségi jelentő-

ségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben kihirde-

tett, majd az érintett földrészletekről szóló 14/2010 

(V.11.) KvVM rendelettel közzétett Natura 2000 te-

rületek közül a HUBF20053 Sárvíz-mente (SCI) ki-

emelt 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) 

Jelmagyarázat 

  Natura 2000 terület 

 

  

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
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Natura 2000 
 

A Sárvíz-patak menti Natura 2000 terület természeti 
és táji értékei 

A Sárvíz-patak menti Natura 2000 élőhelyei: égerligetek, sédbúzás mocsárré-

tek, üde franciaperjés kaszálórétek, vízparti bokorfüzes csoportok és nádas. 

 

A Sárvíz a Halcsontmajorhoz vezető út hídjánál 
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Tájképvédelem 

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a 

község területének nyugati része a tájképvédelmi zó-

nába került. Ezek a belterület, Sárviz-völgy, Tótmező, 

Vizállás és a Tölgyes-erdő területe került kijelölésre.   

  Jelmagyarázat 

    tájképvédelmi terület 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉ-

SZEK 

Egy település esetén az építészeti ka-

rakter a településre jellemző telekszer-

kezet, beépítés, telekhasználat és építé-

szeti megjelenés-tömeg, tetőidom, hom-

lokzati nyílásrend, építészeti részletek- 

alkalmazása, összefüggő együttese, 

mely térben és időben formálódott a mai 

összkép kialakulásáig. 

Zalaszentlőrinc  közigazgatásilag belte-

rületre, külterületre és zártkerti terüle-

tekre tagozódik. A zártkert karakterét te-

kintve inkább a mezőgazdasági terüle-

tekhez tartozik, építményei nem szá-

mottevőek. 

 

Zalaszentőrinc eltérő karakterű telepü-

lésrészeit elegendőnek tartjuk e karak-

ter övezetbe sorolni, mivel a település 

falusias jellegét az egész településen 

szeretnénk megtartani. 

4 
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BEÉPÍTETT TERÜLET 

A falu központjában található a buszmegálló, a templom, a polgár-

mesteri hivatal található. A település közepén gondozott zölfelület 

van. 
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A falu közepén, nem csak lakóházak vannak, hanem egy kisebb 

sertéstelep is.Az épületek léptéke megmarad a falusias méretek-

nél. Az itt kialakított telekek mérete 3000 m2 feletti. 
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Lakóépületek a Dózsa György utcában a település északi felében.  A vasút építés után parcellázott terülten kisméretű konyhakertnek 

alkalmas telkeket parcellátzak, ott egytraktusos nyegertetős házak épültek, amiket napjaink felújítása során előtérrel bővítettek. 
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Ady Endre utca és Kossuth utca 
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A  Zrínyi utca épületei: elhagyott mezőgazdasági épület, lakóház, gazdasági épületek. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mon-
datban válaszolni. 
 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések el-
lenére 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 állást foglalni, 
leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, 
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 
 
„Ne feledjük, egy hely alapvető identitása nem állandó és meg-
ingathatatlan, hanem élő organizmus, ami fejlődik és időről 
időre nyilvánvalóbbá válik. Az évszázadok alatt kialakult telepü-
lések arculatát nem csak korok, stílusok határozzák meg, ha-
nem saját gazdasági és társadalmi adottságaik, egymáshoz vi-
szonyított helyzetük és kapcsolataik is befolyásolták.” (Krizsán 
András és Somogyi Győző szavai) 
 
A falu településképét a kisszámú emblematikus épületen túl a 
családiházas lakóterületek határozzák meg.  
 
. 
 

5 
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TELEPÍTÉS 

 
A telepítés módját a helyi építési szabály-
zat és szabályozási terv egyértelműen 
meghatározza. 
Foghíj telkek beépítése esetén többféle kö-
vetelménynek kell eleget tenni.  
Egyszerű a helyzet, ha egységes utca-
képbe kell beilleszkedni. 
Ez esetben kerülendő  

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

- a falusi beépítésre jellemző mellék-
építmények utcafronton való meg-
jelenése, jellemzően alacsonyabb 
épülettömegük, miatt. 

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

- a foghíjbeépítéseknél alkalmaz-
kodni kell a kialakult beépítési vo-
nalhoz 

- a tetőidom elhelyesézi módjához 
- a külterületi kapcsolat kialkításhoz. 

A hagyományos falukép kötöttebb, oldal-
határon álló beépítésű. 
A kertes családiházak változatosabb tö-
megformálásúak, szabadon álló beépíté-
sűek. 
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  TEREPALAKÍTÁS 
 

Zalaszentlőrinc változatos domborzati viszo-
nyai miatt fontos szempont az épületek elhe-
lyezésénél a terepalakítás, hogy az épületek 
illeszkedjenek a környezetükhöz. A települé-
sen meglévő széles közterekhez való kapcso-
lódás kiemelkedően fontos. 
Az épületek elhelyezésénél törekedni kell a 
meglévő terephez való igazodáshoz, nem 
szerencsés az épület földbe vájása, mivel így 
az esővíz elvezetése megoldatlan, valamint 
az épületek fontos kertkapcsolata is elvesz-
het. 
Az épület feltöltésre történő elhelyezése is ke-
rülendő, mivel így a tervezett épület kiemelke-
dik a környezetből, ezért nem illeszkedik a 
szomszédos épületekhez, és zavaró utcakép 
alakulhat ki. 
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  ÉPÜLETEK MAGASSÁGA 
 

A településen elhelyezhető épületek magassági 
jellemzőit a helyi építési szabályzat határozza 
meg, jelenleg ez 4,5 m. 
Zalaszentlőrinc falusias beépített területén a sza-
bályozási tervnek megfelelő magasságú lakóépü-
letek találhatók, amelyek viszonylag egységes ut-
caképet mutatnak, változatos tetőformákkal.  A 
változatos domborzati viszonyokhoz igazodó la-
kóépületek barátságos, falusias utcaképet alkot-
nak. 
Az új építéseknél javasolt a maximum F + tetőtér 
magasságú épületek tervezése. 
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TETŐ KIALAKÍTÁSA 
 

A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tető-
fedés anyagát, az épület tömegformálá-
sát a környezethez illeszkedve kell kiala-
kítani. A meglévő épületek tetőformái is 
változatos képet mutatnak, az eredeti fa-
lusias épületek jellemzően utcára merő-
leges nyeregtetősek, sok helyen fiók te-
tőkkel. Az 1960-70-os évek Magyaror-
szágára jellemző sátortetős házak is je-
lentősek. A tetőfedés anyaga jellemzően 
égetett cserép.  
A településen megépült új foghíjbeépíté-
seknél a lakóépületek tetőformája nem il-
leszkedik a hagyományokhoz, sok eset-
ben túlságosan tördelt, az anyaguk 
azonban figyelembe veszi a környező 
beépítéseket. 
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  Az új épületek tervezésénél kerülendő 
a környezethez nem illeszkedő tördelt 
tetőformák alkalmazása. 
Javasolt az egyszerű nyeregtetőjű épü-
letek tervezése, de a környezethez il-
leszkedés a főszabály a tetők kialakítá-
sánál. A Magyarországra nem jellemző 
45˚-nál meredekebb tetők alkalmazása 
mindenképp kerülendő. 
Továbbá nem támogatható a lakóépü-
letek tetejére nem jellemző erős színek 
használata (pld. kék, sötétzöld), helyet-
tük a településre jellemző piros ill. 
barna árnyalatai javasoltak. 
A tetőfedés anyagára kiselemes agyag 
ill. betoncserép használata javasolt. 
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  ANYAGHASZNÁLAT, SZINE-
ZÉS 
 

A településen jellemzően vakolt felü-
letű épületek találhatók, fehér ill. vilá-
gos pasztell szinekkel. 
Az egy telken lévő építmények töme-
gét és szinezését úgy kell kialakítani, 
hogy azok egymással összhangban 
legyenek, és egységes épület hatását 
keltség. 
Az új épületek homlokzatképzésében 
a hagyományos anyagokat, felületet 
javasolt alkalmazni. (fa, tégla, kő) 
A homlokzat szinezésénél kerülni kell 
a rikító, túl sötét színek alkalmazását, 
javasolt a környezethez igazodó vilá-
gos pasztell szinek alkalmazása, a ki-
alakult utcaképhez igazodva. 
A  meglévő épületek felújítása során 
javasolt az épületek szineinek megtar-
tása, mindenképp a teljes épület hom-
lokzatának egységes kialakítására kell 
törekedni, kerülve a szinek síkban tör-
ténő váltását. 
Az ablakcserék során nem megenge-
dett a homlokzat oly módon történő ja-
vítása amely megszünteti azok egysé-
ges megjelenését. 
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  KERÍTÉSEK 
 

Zalaszentlőrinc területén a  meglévő 
kerítések magassága jellemzően 
megegyező, áttört kialakítású. Az 
anyaguk az építési kornak megfele-
lően fa, fém ill. betonból készült. 
Mivel az épületek jellemzően előker-
tes kialakításúak, így az utcafronti 
kerítések jelentősen meghatározóak 
az utcakép alakításában. Ezért a ke-
rítések építésénél fontos szempont 
az illeszkedés, mind a környezetük-
höz, mind a telken lévő épület stílu-
sához, kialakításához. 
Kerülni kell a falusias beépítéstől 
idegen tömör kerítések kialakítását, 
valamint az áttört kerítések 
szinezésénél a feltűnő, rikító szinek 
alkalmazását. 
A kerítések magassága az utcában 
meglévőekhez igazodjon, a bejárati 
kapuk a kerítésekkel megegyező 
anyagból, és stílusban kerüljenek ki-
alakításra. 
A közterület felöli kerítés mögött a 
belátást gátló, zaj ill, por szennyező-
dés csökkentésére élősövény ülte-
tése ajánlott. 
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  Zalaszentlőrinc  területén az épület állományhoz hasonlóan a kerítések kiala-

kítása is vegyes képet mutat. Legtöbbször az épület és a kerítés stílusában 

sincs összhangban, legtöbbször az építés kori divat és lehetőség alakította a 

megjelenésüket. Mint az épületek esetében a kerítések kialakításánál is aján-

lott a hagyományos, természetes anyaghasználat. 

A kerítéssel körbehatároljuk a telkünket, épületünket, ezért fontos, hogy össz-

hangban legyen az épülettel. Az épületnél alkalmazott színek, formák, anya-

gok megjelenése a kerítésnél is alkalmazható, sőt fontos is, hogy alkalmazzuk. 

A bemutatott példák is jól mutatják, hogy a kerítések is milyen sokszínűek le-

hetnek, és legtöbbször nem csak az anyaga határozza meg a megjelenését, 

az egyszerű formák ezen 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 eredmé-

nyez, mindig újfajta megjelenést ad a területnek. 

 

 



 
 

| 37 

  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 ugyanak-

kor haszonkertként is megjelenhet. A for-

mák, 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 te-

vékenységek helyszíne, csak mások az 

arányok, építőanyagok. 

A kertnek különböző részei vannak funkció 

szerint lehatárolva. Beszélhetünk előkert-

ről, mely az egész kert bejáratául szolgál 

és szépen keretezi az épületet. Hátsókert-

ről, mely a rekreáció, kikapcsolódás szín-

tere, illetve oldalkertről, ahol jellemzően 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 so-

rán érdemes végiggondolni, hogy a meg-

lévő növényzetből mit lehet megmenteni és 

az épületet ennek függvényében célszerű 

kialakítani. 
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  ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
 

A népi építészet egyik jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor-

nác, melynek kialakítása, elhelyezkedése többféleképpen lehet-

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

nyáron kiválóan árnyékol, az év többi szakaszában pedig véd az 

esőtől, hótól. Zalaszentlőrinc településen ez a kihalóban lévő épí-

tészeti elem már csak néhány régi házon maradt meg, amelyek 

felújítása nem történt meg.  

A hagyományos falusi épületek felújítása során több estben tö-

rekedtek az építtetők a tornácok újjáépítésére, de az eredmény 

nem minden esetben jó megoldás.  

Zalaszentlőrinc újonnan épült 2 szintes lakóépületeinél találunk 

emeleti erkélyt, melyek legtöbbször nem is funkcionális szerepet 

töltenek be az épületeknél, inkább a ház díszítéséhez járulnak 

hozzá. 
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  AJTÓK, ABLAKOK 
 

Az épületek külsejére, esztétikai megjelené-

sére jelentős hatással vannak a nyílászá-

rók. Az épület tömegét az ajtókkal, ablakok-

kal nyitjuk meg a külvilág felé, ezért fontos, 

hogy milyen módon tesszük. A népi építé-

szet házain a fából készült, osztott spalettás 

ablakokat, valamint fa ajtókat alkalmaztak. 

Zalaszentlőrincen a nyílászárókra leginkább 

a világos- és sötétbarna színek alkalma-

zása, valamint a fa anyagú szerkezet jel-

lemző. Sajnálatos módon napjainkban 

egyre több épület nyílászáróját cserélik az 

épülethez formailag sem illő műanyag nyí-

lászáróra. 

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. 

Az álló formátumú ablakok használata elő-

nyösebb, mint a fekvő ablakoké, mivel ará-

nyaiban jobban illeszkednek az épület tö-

megéhez. Kerülendő a túlzottan díszített, 

élénk színű ajtók használata, ehelyett az 

egyszerű, hagyományos ajtók részesíten-

dők előnyben. Törekedni kell a hagyomá-

nyos arányok megtartására, a kellemes ará-

nyú ablakok megfelelő kiosztására. 
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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 homlokzatkép-

zésnél. Az utólagos hőszigeteléseknél tekintettel kell lenni az épület eredeti ki-

alakítására, törekedni kell a homlokzat egységes kialakítására. 

A magastetős épületek héjalásánál hagyományos sík agyagcserép, betoncse-

rép alkalmazható. A tetőfelületek fedésénél kerülendő a fém, hullám vagy tra-

pézlemez és műanyag fedés.  

A lakóterületen csak a hagyományokhoz illeszkedő homlokzati megjelenés ala-

kítható ki. A 20. századi magyar építészet egyik legjellegzetesebb épülete a 

sátortetős kockaház, melyeknek homlokzati megjelenése változó, néhány eset-

ben az utcával párhuzamos síkja a meghatározó méretű. 
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RÉSZLETEK 
 

A bölcsek azt mondják, a titkok a részletekben rejlenek. Sok 

esetben nem tudjuk megfogalmazni, mi az, amitől egy telepü-

lés vonzóvá válik. Talán attól, hogy minden szempontból vál-

tozatos. Bár az épületek illeszkedése egymáshoz alapvető 

építészeti elvárás, mégis mindegyik kicsit más, vagy színben, 

vagy homlokzat kialakításban, vagy valamilyen egyedi elem-

ben térnek el egymástól. 

Az egyediség és az illeszkedés egyensúlyán múlik, hogy a te-

lepülés összképe milyen benyomást tesz az ide látogatókra. 

Zalaszentlőrinc utcaszerkezete és széles zöldfelületi terei ön-

magukban is kellemes látványt nyújtanak az ide látogatóknak. 

Ahhoz, hogy egy településnek mindenki számára élhető kö-

zösségi terei legyenek, az utcák a település egyéniségét és 

történelmét meghatározó részeivé váljanak, ezt mind azok az 

apró részletek határozzák meg, amelyeket e fejezethez mellé-

kelt képekkel tudunk illusztrálni. 
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RÉSZLETEK 
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MAI PÉLDÁK 

Ebben a fejezetben a településen lévő 

esztétikus, követendő épületeket mu-

tatjuk be. Új ház építésekor, átalakítá-

sakor fontos, hogy az épület tömegala-

kítása, homlokzata illeszkedjen a tele-

pülésképbe. 

Az épületek léptéke mindenkor igazod-

jon a telek méretéhez és terepviszo-

nyaihoz is, a szűk telkek túlépítése él-

hetetlen települést és zsúfolt utcaképet 

eredményez.  

Az épületek tömegalakítása a kör-

nyező épületek tömegétől nagyban 

függ. Az utcakép összhatását rontják a 

túl nagy tömegű, terjengős épületek, 

melyek elnyomják a kisebb épületeket. 

Javasolt a hagyományos tömegalakí-

tás, a nem túl széles épületek kialakí-

tása, melyek igazodnak a falusi utca-

képhez. 

Az anyaghasználat esetében minden-

képpen a természetes anyagok kő-, fa-

burkolat, vakolt falfelületek és a vissza-

fogott színezés részesítendők előny-

ben.  

 

1.kép 

6 
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Az 1. képen látható épület Zalaszentlőrincen a Kossuth Lajos utcában található, jól láthatóan több ütemben épült. Az ’L’ alakú lakóépület 

mindkét szárnya egyforma szélességű, így az elfogadható méretű szárnyak viszonylag kis tetőtömeget eredményeznek. A homlokzati 

anyagok, a zsalugáteres ablakok jól illeszkednek a falusias beépítéshez, kár hogy a terasz utólagos lefedése sem, anyagában sem kiala-

kításában nem illeszkedik a főépülethez. 

A 2. számú képen látható lakóépület szintén Kossuth Lajos utcában, az Ady utca sarkán található. A lakóépület annak ellenére bekerült a 

példák közé, hogy az épületnek a tömege a falusias beépítésnél megszokottnál valamivel nagyobb. Ennek ellenére az épület visszafogott-

sága, a színezése, valamint a kivitelezés minősége miatt ajánlásra érdemesnek találtuk. A nagyméretű telek, és a kerttel való kapcsolatra 

való törekvés az épület értékét növeli. 

A 3. képen lévő épület a település kevés közintézményeinek egyike. Az épület közponzi elhelyezkedése miatt is meghatározó jellegű, 

felújítása követendő példa lehet a településképileg jelentős épületek megtartására. A felújítás során megmaradtak az épület ablakszerke-

zetei, homlokzati díszei, valamint a tetőszerkezete is. Az épület színezése és minősége megfelel a mai kor elvárásainak is, az épület 

fenntarthatóságához szükséges a bent lévő funkciók megtartása. 

 
 

2.kép 3.kép 
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  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 földszinti homlokzatán megjelenő szoknyák csökkentik a tetőtér beépítésű 

épület homlokzati felületeit, igazodva a falusi beépítéshez. 

Az 5. képen lévő épület szintén egy középület, de ez az épület egy foghíj saroktelekre tervezett új épület. Az épület építészeti programjához 

képest a telek viszonylag kisméretű, így a tervezett épület beszorult a szomszédos épület és az utca közé. Az épület tervezője próbálta 

felhasználni a falusi beépítésre vonatkozó építészeti elemeket, amely jó léptéket biztosít az épületnek. A felhasznált anyagok minősége a 

mai kor elvárásainak megfelel, az épület visszafogott színezése igazodik az utcaképhez. 
 

4.kép 5.kép 



 
 

| 47 

 

 

 

 

  

UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK 

Az élhető, esztétikus és barátságos településeknek a hozzátartozói a gondozott virágos, zöld utcák és terek. A falusias környezet legfon-

tosabb 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. 

Zalaszentlőrinc területén az utcák változatos vonalvezetésűek, legtöbb utcában a zöldfelületei dominálnak. Az utcák menti zöldfelületek 

minősége, fásítása jellemzően növeli az ott lakók életminőségét. A településen található teresedéseken is a zöldfelületek dominálnak. A 

település külterületei felé vezető utakról gyönyörű kilátás nyílik a környező dombok felé. 

Az épületek előkertje sok helyen virágokkal beültetett, a kerítések gondozottak. A lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a közvetlen környe-

zetükkel 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. 

Zalaszentlőrincre Szentiván irányából érkezve a Petőfi és Jókai utca csomópontjában egy gondozott zöldfelület fogadja a látogatót, amely-

hez rendezett magánkertek csatlakoznak. 

Sajnos, mint a legtöbb kis településen itt is vizuális konfliktust okoznak a közterületeken kialakított betonoszlopok, a légvezetékek pókhálója, 

melyek az egész településen megjelennek.  
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8 SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 

Zalaszentlőrinc beépítésre szánt területén a közműszolgáltatók által elhelye-
zett közterületi szekrények, illetve az előkertekbe telepített mérőórák talál-
hatók. Ezen építmények eltakarása minden esetben szerencsés lenne, mi-
vel az utcaképet erőteljesen befolyásolják, és legtöbbször elhelyezésük is 
esetleges.  
A településen reklámhordozók elvétve találhatók. Legtöbbször útbaigazító 
és tájékoztató táblák, cégfeliratok és kulturális célú utcabútorok jelennek 
meg az utcaképben. 
Egyéb műszaki berendezések közül az épületek homlokzatán megjelenő pa-
rabola antennák és a falusias környezetben szerencsére még kevésbé jel-
lemző 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 utcaké-
pet. Ezen rendszerek felújítása során javasolt azokat földkábeles elhelye-
zéssel kiváltani. 
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www.zalaszentlorinc.hu 
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