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1. Bevezetés, köszöntő  
 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők! 

  

Nagy Örömömre szolgál, hogy bemutathatom Önöknek a településünk arculatát, értékeit és jellegzetességeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet. 

A dokumentáció készítői – a Városökológia Bt. – a közigazgatási területünkön található épített és természeti elemeket rögzítik ebben az impozáns 

Kézikönyvben, amelyben kiemelik Söjtör sajátos, egyedi hangulatát meghatározó részleteit. A jól ismert motívumok, építészeti megoldások, arculati formák 

összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé formálják át az eddig csak részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak települési 

ismereteinkhez, vezetik a szemünket, hogy ezentúl a Kézikönyvben is kiemelt témákra fókuszáljunk, felismerjük és megőrizzük a múlt értékeit és 

mutassanak irányt a jövőre vonatkozóan. 

Jelen kiadvány szemléletformáló célt szolgál a község egészére vonatkozóan. A dokumentum készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság 

biztosításával történt, így mindenki partnerként véleményt nyilváníthatott és tájékozódhatott a Kézikönyv elkészítése során. 

Kellemes olvasgatást, hasznos időtöltést kívánok a településünkről szóló komplex kiadványhoz, amelyet a jövőben folyamatosan frissítve, bővítve, a 

mindenkori településállapothoz igazítva kívánunk Önök elé tárni. 

  

Baráti üdvözlettel: 

Könyves Gábor 

polgármester 
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2. Söjtör bemutatása 
 

Söjtör község Zala megyében, annak közel súlypontjában, Zalaegerszeg és Nagykanizsa között, Zalaegerszegtől 

20 km-re délre fekszik. A község lakónépessége 1.396 fő (2017. KSH). 

Az Árpád-kortól lakott Söjtör a természetes módon kialakult, jellegzetes szalagfalu-szerkezettel bír, mely 

történelme során mellékutcákkal is bővült. A település neve először 1214-ben jelent meg. Jelentése valószínűleg 

a sajtár szóval kapcsolatos, mely egy olyan edény volt, amelyet ókori űrmértékként használtak, a név pedig a 

dombok által közrezárt terület alakjára utal, melyben Söjtör elhelyezkedik. 

Söjtör a Zalai Borvidék Muravidéki körzetébe tartozik és része a Zalaszentgróti hegyközségnek. A településen 

aktív közösségi élet van: évente megrendezésre kerül a Deák Ferenc tiszteletére szóló rendezvénysorozat, civil 

szervezetek fájának elültetése a kastélyparkban (minden évben más szervezet ültet), teljesítménytúra, valamint a 

Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos ceremónia. 
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3. Örökségünk, büszkeségeink 
 

Söjtörön az alábbi országosan védett műemlékek találhatóak: 

• Római katolikus. Templom (202 hrsz.) 

• Festetics kastély (140 hrsz.) 

• Deák Ferenc szülőháza (154 hrsz.) 

A vélhetően a XII. században már volt temploma a falunak egy borona templom. Egy 

1356. évi oklevél már beszél Felsősöjtör Szent Adorján tiszteletére szentelt 

templomáról, valamint Alsósöjtör helyén Remete nevű településről s annak 

templomáról, mely a Boldogságos Szűznek van szentelve. A jelenlegi Szent Jakab 

Apostol Templomot 1756-ban kezdte építeni a helyi birtokosok pénzén, a falu népe.  

A Szent Jakab tiszteletére szentelt épület 1779-ben lett készen. 1824. augusztus 15-

én – Nagyboldogasszony napján – a nagymise alatt egy villámcsapás miatt az egész 

templom leégett. A templomot 1830-ra építették újjá fazsindely tetővel. A 

cserépborítást 1965-ben kapta. A dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, 

poligonális szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, a szentély felől 

kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i és D-i oldalához csatlakozó egy-egy 

félnyeregtetős mellékterekkel, melyekhez Ny felől négyzetes alaprajzú előcsarnokok 

kapcsolódnak. A torony a főpárkányig sávozott, félköríves záródású, zárókődíszes 

bejárati kapuval. A hajó D-i oldalának második tengelyében vízszintes záradékú 

kapu. Csehsüveg boltozatos hajó, fiókos donga és fiókdongával boltozott szentély, a 

hajó bejárati oldalán karzat. A diadalíven kronosztikon: 1779. Falképek: 18. század 

vége. Berendezés: jellemzően 18. század második fele; főoltár, szószék, 18. század második fele; oltárkép, 1779 (Dorffmaister István), restaurálva, 1950. A 

templomot 1756-ban kezdték építeni, de csak 1779-ben szentelték fel. 1824-ben leégett, 1830-ra kijavították. 1987-1989 között helyreállítva. 
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A Festetics kastély saroktelken, egykori parkjának megmaradt területén, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épület. Ny-i 

homlokzata előtt timpanonnal lezárt középrizalit, amely a földszinten hat dór oszloppal alátámasztott kocsiáthajtós, az emeleten ion pilaszterekkel díszített. 

Egytraktusos, oldalfolyosós 

elrendezésű földszintje 

boltozott, a síkfödémes 

emelet elrendezése 

nagyrészt átalakítva, 

lépcsőház, 1820 körüli. A 

Festetics család építette az 

1820-as években. 

 

A település nagy 

nevezetessége a Deák ház, 

Deák Ferenc szülőháza. “Itt 

született a haza bölcse 1803. 

október 17-én” hirdeti a ház 

bejáratánál 1897-ben a 

millennium alkalmából Zala 

vármegye közönsége által 

készíttetett és elhelyezett 

fehér márványtábla. A 

szülőház a falu 

központjában áll. 
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Az épület 2003-ban teljes felújításon 

esett át a körülötte lévő impozáns 

parkkal együtt. A létesítmény 

kiállításaival ma is sok látogatót 

fogad. A barokk kúriát egykor a 

megye kezdte építtetni katonai 

szállásháznak. Már álltak falai, 

amikor Deák Ferenc nagyapja, Deák 

Gábor 1768-ban megvásárolta és 

befejezte a félkész épületet: 

boltozatokat, tetőt, a belső vakolást, 

meszelést, az asztalos-, lakatos- és 

üveges munkákat, a cserépkályhákat 

már Ő készíttette. Később Deák 

Gábor idősebbik fia, Ferenc vette 

birtokba a nemesi kúriává alakított 

épületet. 

Ma az épület hitelesen mutatja be 

eredeti állapotában a zalai 

köznemesség életmódját. A korhű 

festett falak, a rekonstruált 18. 

századi konyha és az emeleti 

szobákban a 18-19. századból 

származó bútordarabok elevenítik fel 

a látogató számára Deák korát. Az 

épület szobáinak falait freskók 

díszítették, melyek a hét vezért, 

magyar királyokat és tájképeket ábrázoltak. A földszint egyik termében „A Deák-család és Deák Ferenc emlékezete”, míg a másikban „Zala mezei gazdái” 

címmel látható kiállítás. Deák Ferenc később nem lakott itt, mert édesanyja születésekor meghalt, ezután rokonaihoz Zalatárnokra került. 

A helyiek által kastélynak nevezett szülőház az idők során a falu közösségét szolgálta: volt posta, szolgálati lakás, orvosi rendelő, klubhelyiség, múzeumi 

kiállítóhely. Felújítási munkálatai 1999-ben kezdődtek, melyre a műemlék épületek felújítására kiírt pályázatok adtak lehetőséget. Megújult a tető, majd 2002 

tavaszán az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ munkatársai csodálatos kulturális értéket fedeztek fel: előkerültek a füstös-konyha 

maradványai, valamint az emeleti szobák falfestései. 
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A Gene-hegyi kápolna 1938-ban, a szőlősgazdák adományaiból épült. Szent 

Istvánt ábrázoló oltárképét, Vidóczy Ilona tanító festette. Minden évben, 

Pünkösdhétfőn tartanak itt hegyi búcsút. A Söjtöri szőlőhegy észak-déli fekvésű 

elnyúló alakzatát két völgy határolja. Nyugat felől a Tornyos-dűlő felé ereszkedő 

Csákány-völgy, illetve az ezzel többé-kevésbé párhuzamosan futó s a hegyet keleti 

oldalán kísérő Farkas-völgy. A hegy hivatalos elnevezése az 1910-es évekből ered, 

amikor a söjtöri képviselő-testület döntött róla. A területen számos eredeti 

állapotában felújított présház nyújt archaikus élményt az ide látogatóknak. A 

szőlőhegy része a söjtöri gazdák által is üzemeltetett zalai borútnak. A szőlőhegyen 

számos igényesen felújított pinceház bújik meg a gyümölcsfák árnyékában. A 

szőlőhegy egyik rejtett völgyében a hegyből feltörő forrásra épült az a kút, mely a 

legenda szerint itt bujdokolt 1848 után és itt fogalmazta meg a kiegyezés szövegét 

is. Ezen a hegyrészen feküdt többholdnyi területen a Deák-Oszterhueber család 

szőlője, pincékkel a gerincen. A forrás ma kirándulások célpontjaként kialakított 

helyszín, mely gyalog, de gépjárművel is elérhető. Az ide vezető túraútvonal 

nemcsak a zalai borút része, de az országos kéktúra útvonalának is egy jól kiépített 

szakasza padokkal, asztalokkal, ismeretterjesztő táblákkal, szemetesekkel, 

valamint egy esőbeállóval. A település központjában található I. és II. világháborús 

emlékmű, szintén fontos településképet 

meghatározó objektumok.  

 

 

 

A település területén 20 db kereszt 

található, valamint 20 lakóház, melyek értékes hagyományos építészeti örökséggel 
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rendelkeznek. A község területén helyi védett épület, objektum nem található. A település fontos emblematikus épületei a Szőlő-hegyen található boronapincék. 
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Söjtör óvodával, iskolával, házi orvossal és védőnővel, gyógyszertárral és egy impozáns 

kulturális közösségi szolgáltató térrel (Festetics Mária IKSZT) is rendelkezik. 

A település híres szülöttei: 

• Itt lakott, földbirtokos volt és elhunyt lovászi és szentmargitai Sümeghy 

József (1757-1832), Zala vármegye alispánja, királyi tanácsos, a zalai aulikusok 

egyik vezetője. 

• Itt lakott, földbirtokos volt és elhunyt séllyei Séllyey Elek (1788–1850), zalai 

alispán, a Dunántúli Kerületi Tábla ülnöke. 

• Itt született 1789. április 15-én Deák Antal (1789-1842) magyar államférfi, 

jogász, zalai alispán, országgyűlési követ. 

• Itt született 1803. október 17-én Deák Ferenc (1803-1876) magyar államférfi, az 

1867-es kiegyezés előmozdítója, igazságügy-miniszter, jogász, országgyűlési 

követ. 

• Itt született 1819. október 19-én lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (1819-

1869) Deák-párti országgyűlési képviselő. 

• Itt lakott, földbirtokos volt és elhunyt gróf tolnai Festetics Mária (1839–1923), 

aki Erzsébet királyné udvarhölgye. 

• Itt lakott, földbirtokos volt és elhunyt boldogfai Farkas József (1857-1951) 

politikus, jogász, a Katolikus Néppárt országgyűlési képviselője, Zala vármegyei 

közigazgatási bizottságának a tagja. 

A településen pezsgő kulturális élet van: évente megrendezésre kerül a Deák Ferenc tiszteletére szóló rendezvénysorozat, civil szervezetek fájának elültetése a 

kastélyparkban (minden évben más szervezet ültet), teljesítménytúra, valamint a Díszpolgári cím adományozásával 

kapcsolatos ceremónia. 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmeghy_J%C3%B3zsef_(zalai_alisp%C3%A1n)
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmeghy_J%C3%B3zsef_(zalai_alisp%C3%A1n)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1757
https://hu.wikipedia.org/wiki/1832
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9llyey_Elek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1788
https://hu.wikipedia.org/wiki/1850
https://hu.wikipedia.org/wiki/1789
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Antal
https://hu.wikipedia.org/wiki/1789
https://hu.wikipedia.org/wiki/1842
https://hu.wikipedia.org/wiki/1803
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_17.
https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_(igazs%C3%A1g%C3%BCgy-miniszter)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1803
https://hu.wikipedia.org/wiki/1876
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiegyez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1819
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_19.
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmeghy_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1819
https://hu.wikipedia.org/wiki/1869
https://hu.wikipedia.org/wiki/Festetics_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/1839
https://hu.wikipedia.org/wiki/1923
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wittelsbach_Erzs%C3%A9bet_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_J%C3%B3zsef_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1857
https://hu.wikipedia.org/wiki/1951
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_N%C3%A9pp%C3%A1rt
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Söjtör település közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben 

kihirdetett, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelettel 

közzétett Natura 2000-es területek közül az Oltárc (HUBF20046) néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti. Továbbá a település 

területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület és az ökológiai folyosó övezetek megtalálhatók. 

 

A terület élőhelyei: 

• éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 

• üde-nedves magaskórósok 

• ártéri mocsárrétek 

• üde magas füvű kaszálórétek 

• illír bükkösök 

• illír gyertyános-tölgyesek 

 

A terület jelölő fajai: 

• Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

• Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

• Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) 

• Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

• Harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) 

• Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

• Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

 
 

. 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek  
 

Söjtör szerkezetét az eredendően nyújtott szalagtelkes, fésűs beépítési mód határozta meg. A településképi szempontból meghatározó, egymástól elkülönülő 

településrészek a község történelmi jellegzetességeit is tükrözik. A különböző beépítési korszakok, a telekszerkezet, a beépítési mód, az épülettípusok jellegzetes 

karakterű falusias településképét mutatják. A falura jellemző az oldalhatáron álló beépítési karakter. Söjtör szalagtelkes faluszerkezetének jellegzetessége a 

mezőgazdasági művelés szokásaiból következik, ahol is a szántóföld egy része a belterületen kap helyet.  

 

HAGYOMÁNYOS LAKÓTERÜLET 
A település hagyományos beépítésű területe már a 2. világháború előtt kialakult. Az utcaszerkezet, a beépítés módja, jellege érdemben nem változott, az 

épületállományt is számos régi építésű ház képviseli, noha az jelentős változáson ment át, különösön az 1960-1980-as években. E területen vannak a település 

központi funkciói (önkormányzat, templom, posta, kereskedelmi létesítmények). A fésűs beépítés, az oldalhatáron álló beépítési karakter a meghatározó. Deák 

Ferenc utca, Kisfaludy utca, Szabadság utca, Béke utca, Kossuth utca, Táncsics Mihály utca, Jókai utca, Ady Endre utca, Dózsa György utca. 

 

FEJLŐDŐ LAKÓTERÜLET 
Az épületek nyeregtetővel vagy sátortetővel épültek, jellemzően földszintesen és gyakran tetőtérbeépítéssel. Főként a település keleti oldalán figyelhető meg. 
Petőfi Sándor utca, Kisfaludy utca, Vörösmarty utca. 
 

ÜDÜLŐTERÜLET 
A hegyen található zártkerti részen a szőlőművelés hagyományai 

máig megmaradtak. Az épületek elszórva találhatók meg, funkciójuk 

mára átalakulóban van, a gazdálkodás mellett az üdülési cél egyre 

inkább elterjedt. Vannak régi házak, pincék, s számos épületen az 

organikus építészet jegyei is felismerhetők. A zártkerti részről festői 

látvány tárul a környező táj és a település felé. 

 

KOLÓNIÁS TERÜLET 
A település külterületén található fa kápolnát is magába foglaló 

terület. Kispuszta és a Szénásvölgyi puszta területe. 

ZÖLDTERÜLET 
A futballpálya, közparkok és gyepterület alkotja. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 
A település külterületén elhelyezkedő mezőgazdasági és ipari- kereskedelmi létesítmények. 

TEMETŐ 
A településen két temető is található. 

 

TERMÉSZETKÖZELI KARAKTERŰ TERÜLET, TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL MEHATÁROZÓ KARAKTERŰ TERÜLET 

 

Az ökológia hálózat, NATURA2000, tájképvédelmi szemontból meghatározó kiemelt területek és a földvárak területei tartoznak ide. 

 

EGYÉB KARAKTERŰ TERÜLET 

Erők, szántók és egyéb felhasználású területek. 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások  

 

ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSKÉPI JAVASLASTOK 

 

A földrajzi adottságok és a különböző történelmi periódusokban történt építés meghatározza Söjtör beépített területeit. Ennek következtében különböző 

településrészek alakultak ki, amelyekre többé-kevésbé eltérő építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg. A fejezetben az egységes településkép megőrzése, 

megtartása érdekében sematikus ábrák és jó példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a korábban ismertetett településrészi bontásban. 

Általános alapelvként minden esetben szem előtt kell tartani a meglévő történeti, természeti értékeket, szerkezeti, műszaki, infrastrukturális adottságokat. Az 

építmény és környezete tervezésekor figyelemmel kell lenni azok tájba illesztésére. Az építményt oly módon kell megtervezni, hogy az a tájképi értékek 

fennmaradását és a településkép védelmét ne veszélyeztesse. A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az övezeti előírások szerint 

elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 

A beépítési jelleg vonatkozásában a település léptékéhez, karakteréhez kell igazodni és meg kell őrizni a tájhoz való szerves kapcsolódást is. A meglévő épület 

felújítását, bővítését a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően kell megvalósítani.  

Telepítés 

 

A településkép védelme érdekében az épületeket a lehető legjobban terepre szükséges illeszteni úgy, hogy a 

környezetben kialakult tereprendezés, valamint a terepadottságok legyenek a meghatározóak. 

A településen az oldalhatáron álló és a fésűs beépítés a jellemző. A beépítési mód tekintetében a környező és 

jellemző telepítési módok az irányadóak. 

Az építési helyen belül különálló mellékfunkciójú épületként csak garázs helyezhető el. 

 

  



21 
 

Magasság 

 

Söjtörön a házak magassága egységes településképet eredményez. A meglévő épületek közé épülő új házaknak 

hasonló magassággal ajánlott megépülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek az 

utcaképbe. A többszintes, tetőteres épület az egységes településkép, a kilátás és rálátás védelme érdekében 

kerülendő. 

 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

Söjtörön a nyugodt, egyszerű nyeregtető és a sátortető a meghatározó, hagyományos tetőfedő anyagok 

használatával. A tagolt, zsúfolt tetőformákat, tornyokat, kiállásokat, a sokszor megszakított ereszvonalat 

lehetőség szerint kerülni kell. 

Az épületek csak magas tetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető hajlásszöge lehetőség 

szerint 30-45° közötti legyen.  

Szerelt külső kéményt az épületek utcai homlokzatán ne helyezzünk el. 

Tetőablakot javasolt tetősíkban elhelyezni.  

 

  



22 
 

Anyaghasználat, színek 

 

Anyag- és színhasználat tekintetében új épület építésénél vagy meglévő felújításánál a helyi építészeti hagyományokat 

szükséges preferálni. Az ezzel ellentétes megjelenés nem illeszkedik Söjtör arculatába.  

Az épületeket igényesen, a térségi építészeti hagyományokat követő módon, természetes építőanyagokat alkalmazva javasolt 

kialakítani.  

Új épület esetén a tetőfedés anyaga elsősorban égetett kerámiacserép legyen: lehetőség szerint piros vagy natúr színben. 

Tetőhéjazatként kerülendő a bitumenzsindely, a mesterséges pala, hullámpala használata, műanyag és fém hullámlemez pedig 

nem alkalmazható. Ne alkalmazzunk kék, zöld színű tetőfedést. A lakófunkciót kiegészítő épület fedése színében illeszkedjen 

a főépület fedéséhez.  

Az épületek részleges homlokzati felújítása csak teljes utcai homlokzatonként történjen. Az épületek színezése a 

hagyományos színválasztás (fehér vagy pasztellszín) szerinti legyen. A lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak 

megfelelően vakolt megjelenéssel alakíthatók ki. A szín kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az épület 

többi eleméhez való harmonikus illeszkedést. A rikító színezés kerülendő. Nem javasolt a ragasztott kőfelületek alkalmazása. 

 

 

Héjazat 
A tetőfedőanyag a településen álló épületeknél leginkább égetett kerámiacserép. Felújításnál törekedni kell a hasonló színű és formájú cserepek alkalmazására. Javasolt a matt 

égetett természetes alapszínű, nem engóbozott agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig), használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez.  

Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép anyaga és 

színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a 

túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Kis tetőfelületen ezek a cserepek torzítják a ház külalakját.  
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Ugyanezen ajánlások vonatkoznak a portán belüli melléképületekre is, hiszen látványukkal ezek is hozzájárulnak a településképhez.  

Javaslatok: A településre jellemző kisebb felületű tetőkre ne helyezzünk nagyméretű cserepeket! A cserép színe minden esetben az égetett agyag színe vagy annak 

közeli árnyalata legyen! 

Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel! Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt felületképzések idegenek a településrész hagyományától. Nem elfogadható 

a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. A homlokzat túldíszítettségét mindenképpen kerülni kell, az utca sajátos hangulatának megtartása 

érdekében. 
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Nyílászárók  
A hagyományos házakon, az utcafronton 2 vagy 3 ablak található, melyek osztottak és álló formátumúak. Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyújtott arányúak, 

azaz magasabbak, mint szélesebbek. Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő megjelenést, hangulatot ad a háznak.  

Az ablakok stílusát a modern, hőszigetelt nyílászárokkal is tökéletesen lehet érvényesíteni. Nyílászárók felújításánál mindenképpen a fa használata javasolt. A keret 

színezésénél használjuk föld színeket!  

Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatú, lehetőleg a nyílással azonos színű árnyékoló szerkezetek elhelyezésének 

lehetőségét. A lamellás kialakítású zsalugáter mellett jó 

megoldás lehet a tömör kialakítású külső spaletta 

elhelyezése! Kerüljük a fehér műanyagredőnyöket, 

törekedjünk a pasztellszínű redőnyök használatára, és arra 

hogy a redőnytokok az épületen belülre kerüljenek 
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Kerítés 

 

A telkeket a helyben kialakult anyag és formavilágú és színben a tájba illeszkedő kerítéssel javasolt bekeríteni. Kerítések 

létesítésénél az áttört, természetes anyagok használata ajánlott.  

Településképi szempontból nem javasolt a nádszövettel való zárás. 

 

Közparkok, közterületek, zöldfelületek 

A közparkot állandóan növényzettel fedetten kell kialakítani. Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése kizárólag kertészeti kiviteli terv 

alapján történhet.  

A zöldterület kialakítása, növénytelepítés során honos, az ökológiai adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok alkalmazandók. A területen agresszív 

pollentermő növényeket (pl. kanadai nyárfa) ültetni tilos. Az utak mentén egyoldali fasort kell telepíteni, lombos fákkal, kertészeti terv alapján. A település 

zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a hatályos jogszabályok betartásával lehet. 

A település utcái mentén a zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni. A beépítésre szánt területen 

belül a meglévő fák kivágása – indokolt eset kivételével – elkerülendő. 

A telkek területének a HÉSZ-ben meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani vagy kertként kell hasznosítani. A telken belüli beépítési 

kötelezettségű területet többszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényzettel kell kialakítani és fenntartani kertészeti terv alapján. Kertészeti 

szakvéleménnyel kell igazolni, ha a zöldfelület aránya a HÉSZ övezeti előírásánál kisebb, ugyanakkor a zöldfelület környezeti értéke nem lehet az előírtnál 

kisebb. Lakóövezetben az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét kétszintű (cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet 

alkalmazásával ajánlott kialakítani.  

A közterületek egységes jellege, karaktere érdekében a zöldterületek térbútorait egységes koncepció alapján kell megvalósítani. Az anyaghasználat során 

természetes anyagokat javasolt alkalmazni (kő, tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem támogatottak.  

 

Reklámtáblák, cégérek 
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Cégérek, reklámok, hirdetőtáblák méretét, kialakítását és elhelyezését épülethomlokzaton történő elhelyezés esetén a homlokzattal együtt kell engedélyeztetni. 

Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla csak a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, engedély alapján helyezhető el.  

Üzletfelirat, cégtábla, cégér esetében kerülni kell a rikító színhasználatot. Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást vagy ártó fényhatást okozni, egyéb 

ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad. 

A település közterületein hirdető és reklám berendezés elhelyezése a közlekedési szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával lehetséges, amennyiben az nem 

zavarja a köz- és közlekedés biztonságot. Mezőgazdasági területen, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, ökológiai hálózat magterületén és 

ökológiai folyosó területén, egyedi tájérték, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken reklámhordozó és reklám nem helyezhető el. 

 

Egyéb 

Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból a beépített és beépítésre szánt területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, illetve utak szilárd 

burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózat létesítésénél, ill. meglevő hálózat rekonstrukciójánál a földkábeles földalatti elhelyezés javasolt. A 

földfeletti vezetés a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban és a beépítésre nem szánt területeken egyelőre fennmaradhat, de területgazdálkodási okokból, 

valamint az utcafásítás és utca-bútorozás lehetőségének biztosítására új hálózatépítés esetén, a hírközlési szabadvezetéket, légkábelt és a villamosenergia 

elosztást, a közvilágítási szabadvezetékeket és légkábeleket közös oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. 

Közszolgálati, iparági hírközlési antenna, létesítmény csak a polgármesteri hivatallal történő egyeztetéssel helyezhető el.  

 

Védett épületekre vonatkozó ajánlások 

A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban, az épületek beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg kell őrizni. A 

használat nem veszélyeztetheti ezek fenntartását. 

A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és tömegétől jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény 

nem engedélyezhető, a kialakult telekviszonyok nem változtathatók meg. A védettség alatt álló épület környezetében közterületről látható hirdető berendezés, 

felirat, reklám, cégér és egyéb szerelvény csak a környezethez illeszkedő módon helyezhető el. 
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HAGYOMÁNYOS LAKÓTERÜLETEK, KOLÓNIÁS JELLEGŰ TERÜLETEK 

Az épületek és kerítések hagyományos jellegét meg kell tartani. A településrészen csak igényesen tervezett és kialakított, a védett utcaképbe illő épület 

(magastetős, hagyományos szín és formaválasztás) helyezhető el.  



29 
 

 

Telepítés 

Új épület építésénél az utcai épületelhelyezés ritmusával megegyező, tömegében is ahhoz alkalmazkodó kialakítás a kívánatos.  

 

Magasság 

 

 

Új épület építésénél vagy meglévő épület átalakításánál a házaknak hasonló magassággal kell 

létesülniük, mint környezetük.  

A szomszédos házakhoz képest eltérő magasságot mutató épületek törést eredményeznek az 

utcaképben, a kialakult egységet megbontják. A településrészen a földszintes beépítés jellemző, ennek 

megtartása javasolt. 

 

 

 

 

Homlokzatalakítás, nyílászárók 

Az épületek hagyományos tetőformáját, homlokzati kialakítását, homlokzati kiosztását, az egyéb építészeti díszítő elemek jellegét szükséges megtartani. 

Kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez való alkalmazkodás.  
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Anyag- és színhasználat 

A településrészben az épületek homlokzata, a kerítések, kapuk anyaghasználata, színezése a környezethez illeszkedő módon, a hagyományos jelleget megtartva 

alakítandó ki.  

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen igényesen tervezett és kialakított, az utcaképbe illő épület (magastetős, hagyományos színezés és formaválasztás) helyezhető el. A tető 

hajlásszöge: 30-45° között ajánlott. A településrészben új, vagy átalakított fő rendeltetésű épület tetőidoma lehetőség szerint sátortető, nyeregtető vagy 

nyeregtetők kombinációja legyen.  

 

Kerítés 

 

 

 
A kerítések hagyományos jellege az anyagválasztást és a díszítő elemeket tekintve megtartandó. A 

kerítés kialakításánál teljes átlátást biztosító és a részben zárt kialakítás növényzettel való kombinálása 

javasolt. A természetes anyagok használata ajánlott a bástyák és lábazatok esetében.  

 
 

 

 

 

FEJLŐDŐ LAKÓTERÜLETEK 
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Telepítés 

  

A lakóépületeknél az oldalhatáron álló beépítés jellemző. Új épület építésénél az 

utcaképhez illeszkedő beépítési formát kell követni. 

Magasság 

 

 
A lakóházak jellemzően földszintesek, többszintes, tetőtérbeépítéses 

lakóépületek. A szomszédos házakhoz képest eltérő magasságot mutató 

épületek törést eredményeznek az utcaképben, a kialakult egységet megbontják. 

Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük 

kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 
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Tetőhajlásszög, tetőforma 

 
 

A településrészen az utcára merőleges, az utcával párhuzamos egyszerű nyeregtető és a sátortető 

egyaránt előfordul. Az öncélú, tört formai kialakítás elkerülése javasolt. A tetőhéjalás anyagában 

és színében illeszkedjen a szomszédos ingatlanok kialakításához. 
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ÜDÜLŐTERÜLET 

Telepítés 

Az üdülőterületen szabadon álló beépítés jellemző. A kialakult természetes terepfelszín megőrzendő, az épületek feltöltésen nem helyezhetők el. A meglévő, 

vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő 

védelme kötelező. A tájképi adottságokat figyelembe vevő, a táj jellegét gazdagító egyszerű, hagyományos épületek létesíthetők.  
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Magasság, tetőforma, anyaghasználat 

Az épületek csak természetes építőanyagokból épülhetnek (kő, 

tégla, vályog), a tető hajlásszöge 25-45 fok közötti.  Igényesen 

kialakított, a térség építési hagyományai szerinti (hagyományos 

tömeg-arányok, homlokzati kialakítások, tetőformák, nyílászárók 

kialakítása) magastetős épületet lehet építeni. Az épületek 

homlokzatát a településre jellemző, természetes anyagokkal és 

színekkel javasolt kialakítani. A homlokzatképzésnél 

kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala nem 

alkalmazható. 

Tetőhéjazatként elsősorban cserépfedést javasolt alkalmazni. 

Bitumenzsindely alkalmazása kerülendő. 

 

Kerítés 

A táj sziluettjének védelme érdekében épített kerítések nem 

létesíthetők, csak maximum 1,2 m magas drótfonatos 

sövénykerítések telepítése lehetséges.  
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Zöldfelületek 

Csak gyümölcsfák és más tájba illő növények telepíthetők. A telkek legalább felét zöldfelülettel javasolt borítani, s a zöldfelülettel borított rész legalább felén 

kétszintű növényzetet (cserje- és lombkoronaszint együttesen) ajánlott alkalmazni. 

 

Egyéb 

Mellékfunkciójú épületként csak a főtömeggel egybeépített gépjárműtároló, ill. garázs létesíthető az övezeti előírásoknak megfelelően, tető hajlásszög 5-50 

fokos lehet. 

EGYÉB KARAKTERŰ TERÜLETEK 

 

Telepítés 

Mezőgazdasági területen építés csak a HÉSZ övezeti előírásainak megfelelően lehetséges.  

Védetté nyilvánított természetvédelmi területen bármilyen tevékenység folytatása, épületek, építmények létesítmények elhelyezése csak a mindenkori 

természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet. A tető hajlásszög 35-45 fokos lehet. A táj domborzati jellegének megőrzése, a jellegzetes növény- és 

állatállomány és a táj változatos területhasználatának megőrzése érdekében a tájképileg védendő területen a beépítésre szánt területeken kívül építményt nem 

lehet elhelyezni. 

 

Zöldfelületek 

Tájvédelmi szempontból az utak és a vízfolyások menti fasorok védelméről, fenntartásáról gondoskodni kell. A jelentősebb külterületi feltáró utak mentén a 

fasorok telepítése honos, vagy hagyományos fajokkal történhet (vadgesztenye, hárs, tölgy, dió). A hiányos fasorok pótlásáról gondoskodni kell, akác nem 

telepíthető. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 

 

Telepítés 

Épületek a településrészben csak szabadon álló módon helyezhetők el. A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az övezeti 

előírások szerint elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

A tervezett ipari és raktárépületek igényes kialakítású, legalább 38-42 fok közötti hajlásszögű magastetős épületek legyenek. Gazdasági területen az épületek 

fedése az általános előírásoktól eltérően is kialakítható. Az eltérő tetőkialakítás településképhez illeszkedését látványtervvel kell igazolni. 

Az építőanyagok megválasztásánál a hagyományos, természetes anyagokat kell előnyben részesíteni. 

 

Zöldfelületek  

Gazdasági területeken a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét javasolt háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet 

alkalmazásával kialakítani. Az oldal és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sávot, az előkertben legalább kétszintű 

növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzetet javasolt létesíteni. A parkolókat telken belül, fásítva javasolt kialakítani. A növényfajok 

kiválasztásakor a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növényfajok alkalmazása javasolt.  

 

TERMÉSZETKÖZELI KARAKTERŰ TERÜLET, TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL MEHATÁROZÓ KARAKTERŰ TERÜLET, 

ZÖLDTERÜLETEK, TEMETŐ 

 

Telepítés 

Épületek a településrészben csak szabadon álló módon helyezhetők el. A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az övezeti 

előírások szerint elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 
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Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

A tervezett ipari és raktárépületek igényes kialakítású, legalább 35-45 fok közötti hajlásszögű magastetős épületek legyenek. Gazdasági területen az épületek 

fedése az általános előírásoktól eltérően is kialakítható. Az eltérő tetőkialakítás településképhez illeszkedését látványtervvel kell igazolni. 

Az építőanyagok megválasztásánál a hagyományos, természetes anyagokat kell előnyben részesíteni. 

 

Zöldfelületek  

Gazdasági területeken a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét javasolt háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet 

alkalmazásával kialakítani. Az oldal és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sávot, az előkertben legalább kétszintű 

növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzetet javasolt létesíteni. A parkolókat telken belül, fásítva javasolt kialakítani. A növényfajok 

kiválasztásakor a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növényfajok alkalmazása javasolt.  
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6. Jó példák: Épületek, építészeti részletek 

Utcakép 

Az egységes utcakép jól tükrözi a telkek, házak és utcák viszonyát, a település szerkezetét, éppen ezért fontos, hogy harmonikus módon alakítsuk ki. 
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Épületek 

Új ház építésekor, vagy meglévő átalakításkor az épület tömegalakítása településképi szempontból is kiemelkedő szereppel bír. 
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Anyaghasználat 
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Ajtók, ablakok 

Az épületek megjelenését és hangulatát az ajtók, kapuk, ablakok nagyban befolyásolják. A zárt épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem 

mindegy milyen módon tesszük ezt. 
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Az üdülőterületen lévő épületek esetében az ajtók, ablakok kialakításánál, felújításánál igyekezzünk a táji környezethez illő formákat, anyagokat használni, 

illetve megőrizni. 
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Tetők, kémények 

A tetők, kémények szerves részét képezik az épületnek, így formájukban, anyaghasználatukban, méretükben összhangban kell lenniük. 

  



52 
 

Áttört fa kerítések tégla lábazattal. A sötétebb falazott lábazat, áttört fém kerítéssel is tud az utca dísze lenni. 
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Kertek, zöldfelületek 

A rendezett kertek, zöldfelületek szerves hozzátartozói az épületeknek és az utcaképnek, éppen ezért 

kialakításukra, gondozásukra kellő figyelmet kell fordítani. Különösen a házak előtti közterületek 

gondozottsága alakítja a településképet. 
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7. Jó példák: Sajátos építményfajták 

Utcabútorok 

A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület arculatához. 
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Reklámok, cégérek 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület 

stílusához, az egységes környezethez illeszkedően kell elhelyezni. 
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Napelem, napkollektor 

Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelem, napkollektor esetében a technológia adott, a napelemek, napkollektorok kinézetén 

esztétikailag nem lehet javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni több szempontból is. 

Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például a hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a 

paneleket egy tömbben tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.  

Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat 

esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, esetleg a kerítésre való telepítésük. 

 

 

Parabola, légkondicionáló, parapet, riasztó 

Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső egységét, illetve ha lehet parapetet se, valamint közművezetéket 

közterületről látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is, ha egy szépen felújított épületről beszélünk. Ezek 

kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére. 
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A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a 

főhomlokzat közepére helyezni, hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy takart hely, hiszen a legtöbb 

esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. 
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Kedves Olvasó!  

  

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről változást hozott mindennapi életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az 

épített- és táji környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden településen, immár külön, helyi rendelet kell 

alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, átalakítások, felújítások során. A helyi településképi 

rendelet megalkotásához, jelen Településkép Arculati Kézikönyv nyújtja a szakmai alapot.  

A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető formában hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti 

irányokat és javaslatokat, amit a település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára alapul kell venni. Többnyire a „Hogyan?” 

kérdésre ad egzakt választ, a településen már fellelhető jó példákkal és egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a közérthetőség, a mindennapi felhasználást 

szolgálja és segíti.  

A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra 

helyezése. Bízunk benne, hogy a Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy sikeresen megvalósítsa céljait, 

ezzel is gazdagítva a települést!  

Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és egyben a település folyamatos fejlődését!  

 

Virág Attila 

geográfus 
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