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1. BEVEZETÉS 
1 

Településünk arculatát épített elemei és közterületeinek minősége, az őt 

körülvevő tájban való elhelyezkedése határozza meg. Az építészet 

sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, 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, hiszen egy település arculata folyamatosan 

változik, az építészeti korszakoknak megfelelően. Azonban mégis úgy 

érezzük, hogy annak érdekében, hogy településünk megőrizze falusias 

karakterét, mindenképpen szükség van a szemléletformálásra, az egyes 

falusi jellegzetességekre való figyelemfelhívásra. 

Köszönöm, ha Ön is megfogadja ajánlásainkat és unk egyik legszebb 

épületét építi fel a saját és közösségünk megelégedésére. 

 

Horváth Gyöngyi 

     polgármester 
 



 

 

 

 
 

  

2. ZALAIGRICE BEMUTATÁSA 2 

Zalaigrice község Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban, a Zalai –dombság és ezen 

belül a Zalaapáti-hát területén helyezkedik el. Lakossága 135 fő, területe 7,73 km2.  

Településünk szépen belesimul az őt körülvevő tájba. A lakott részeken az egyedi 

családi házak épültek, körülöttük kertek találhatók nagy zödfelülettel. A belterületet 

széntők és erdők övezik. 

Községünk szerkezete több utcás, szalagtelkes, fésűs beépítésű.  Az épületállomány 

változatos, jellemzően földszintes családi házak találhatók utcáinkban, de található 

néhány tetőtér beépítéses lakóház is.  Tömegarányukat tekintve jellemzően utcára 

merőlegesen telepítették őket, fedésük egyszerű vagy kontyolt nyeregtető, a 

polgáriasabb megjelenésűek manzárd tetővel fedettek. 

Hivatalosan először 1251-ben említik a települést, a pacsai nemesek birtokaiként, a többi 
az igricieké. Akkoriban királyi mulattatók lakták a települést. A kettő szétválasztása 
történt meg az 1252-es határjáráson, amelyen királyi megbízott is részt vett, ezért is 
maradt fent feljegyzés. Az régPacsával, Lei falu határos volt ngyellel és Rokolyánnal is. 
Lengyel és Rokolyán mára már nem létező települések, de Szentpéterúr határában 1-1 
dűlő őrzi nevüket. A mai zalaigricei temetőben terült el az Árpád-kori templom és 
valószínűsíthetően annak környékén terült el a középkori Zalaigrice, amit bizonyít a 
temető környékén fellelt cserépdarabok. 

A falu határának birtoklásáért sokáig viták folytak, különböző földesurak szerették volna 
magukénak tudni. A település környéke a török hódoltság idején elnéptelenedett, s 1574-
ben hódoltság alá kerül. Az 1600-as évek végén kápolnáját felégették. 1750-ben 
Zalaigrice közigazgatásilag Szentpéterúrhoz tartozott. Ekkoriban a település lakosságát 
80 hold szántó, 20 hold tölgyerdő és néhány hold rét tartotta el, a falu többi birtokát 
járhatatlan mocsár borította. 

1785-ben 196-an lakták a települést és 27 ház volt a faluban. 1910-re a lakosság 
lélekszáma megduplázódott és az 1960-as években már az ötszázat is elérte 
(www.zalaigrice.hu) 
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ÁLTALÁNOS 

TELEPÜLÉSKÉP, 

TELEPÜLÉSKARAKTER 

Zalaigrice egy mezőgazdálkodással hasznosított 

természeti környezettel körülvett kis zalai zsákfalu. 

Néhány utcája családi házakkal rendezett sorban 

beépített, külterülete művelt szőlőhegynek is helyt 

ad. 

Az alapfokú intézmények közül a faluház és a 

könyvtár üzemel. A polgárőrség mellett községünk 

fejlődését szolgáló alapítvány is működik. 

A közügyek intézésére a Pacsai Közös 

Önkormányzati Hivatal szolgál. 

Községünkben az épületek falusias jellegűek, 

legfeljebb egy emelet magasak. Egyedi 

épületekből áll a beépített terület, a házak 

leginkább családi házak nagy kerttel, melyen 

konyhakert vagy gyümölcsös, az újabb időben már 

díszkert is helyet kap. A településszövetből a 

templom tornya magasodik ki. 

Építészeti stílusukat tekintve különböző építészeti 

stílusban készültek, az épületeken a XIX. 

századtól folyamatosan megjelennek a különböző 

korok jellegzetességei, építészeti formajegyei. 

 



 

 

 

 

  

ZALAIGRICE TÖRTÉNETE 

Hivatalosan először 1251-ben említik a települést, a 
pacsai nemesek birtokaiként, a többi az igricieké. 
Akkoriban királyi mulattatók lakták a települést. A 
kettő szétválasztása történt meg az 1252-es 
határjáráson, amelyen királyi megbízott is részt vett, 
ezért is maradt fent feljegyzés. Az régPacsával, Lei 
falu határos volt ngyellel és Rokolyánnal is. Lengyel 
és Rokolyán mára már nem létező települések, 
de Szentpéterúr határában 1-1 dűlő őrzi nevüket. A 
mai zalaigricei temetőben terült el az Árpád-
kori templom és valószínűsíthetően annak környékén 
terült el a középkori Zalaigrice, amit bizonyít a temető 
környékén fellelt cserépdarabok. 

A falu határának birtoklásáért sokáig viták folytak, 
különböző földesurak szerették volna magukénak 
tudni. A település környéke a török hódoltság idején 
elnéptelenedett, s 1574-ben hódoltság alá kerül. 
Az 1600-as évek végén kápolnáját felégették. 1750-
ben Zalaigrice közigazgatásilag Szentpéterúrhoz 
tartozott. Ekkoriban a település lakosságát 80 hold 
szántó, 20 hold tölgyerdő és néhány hold rét tartotta 
el, a falu többi birtokát járhatatlan mocsár borította. 

1785-ben 196-an lakták a települést és 27 ház volt a 
faluban. 1910-re a lakosság lélekszáma 
megduplázódott és az 1960-as években már az 
ötszázat is elérte. 

 (forrás: zalaigrice.hu) 
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A térkép tanúsága szerint a jelenleg Pacsai útnak hívott utca 

volt az egyutcás település gerince. 

I Katonai Felmérési térkép (1763-1787) 

 

  

A térképen jól látható, hogy Pacsai útról keleti irányban egy 

újabb utcát nyitottak, ami eltolta a település hangsűlyát. Az 

átrendeződés a korábbi utcáról a hangsúlyt a jelenlegi Fő 

utca felé tolta. A település forgópontja a templom minden új 

és régi utca a templom köré szerveződik. 

ZALAIGRICE SZERKEZETI FEJLŐDÉSE 

II Katonai Felmérési térkép (1806-1869) 
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A település szerkezetében változás nem látható.  

Magyarország Katonai felmérése (1941) 
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Zalaigrice ma több utcás kis község. Fő gerincét a 

Pacsai és Rádói utcák adják, a többi utca erről nyílik. Az 

utcákra merőlegesen szűk szalagtelkek fűződnek fel, 

melyen az épületeket az utca felől helyezték el. A 

lakóépületek mögött kapnak helyet a család ellátást 

szolgáló gazdasági épületek és a konyhakert. A 

beépített területeket szántók, rétek, legelők és erdők 

veszik körbe. A külterületen egy kis méretű szőlőhegy is 

kialakult. 

 

Jelenlegi szerkezet  
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Az épen maradt homlokzati motívumok 
igazi ékességek, ritkaságnak mondhatók 
környékünkön, ezért ezekre kiemelt 
figyelmet fordítunk, s igyekszünk megőrizni 
őket. 
Az ablakok is jellegzetes mintával és 
elosztással készültek: 
   
Az 1930-as évek körül, a pallótokos illetve 
kapcsolt gerébtokos nyílászárók 
megjelenésével a lakóépületek homlokzata 
megváltozott, az álló ablakokat felváltotta a 
fekvő ablak. Az utcai homlokzat ezzel 
jelentősen átalakult. A homlokzat díszítése 
is egyszerűsödött, leginkább a vakolat 
színezésével „játszott” a mester. 
 
A lakóépületek mellett nélkülözhetetlen volt 
a családok számára a gazdálkodáshoz 
szükséges istállók, pajták és ólak 
létesítése. 
Ezek a melléképületek közvetlenül a 
lakóház mögött helyezkedtek el, azzal 
egybeépítve. A lakóudvart a gazdasági 
udvartól kerítés választotta el, melyek 
nagyrészt ma is fennmaradtak. 
 
 
A gazdasági épületek anyaga jellemzően 

tégla falazat, fedése natúr cserépfedés. 

Alaprajza egyszerű téglalap, magassága 

földszintes. 

 

 

  



 

A gazdasági épületek anyaga jellemzően 

tégla falazat, fedése natúr cserépfedés. 

Alaprajza egyszerű téglalap, magassága 

földszintes. 

Vidékünkre is jellemzőek az ásott kutak 

létesítése. Szinte minden háztartásban 

megtalálható volt, hiszen az ivó- és 

használati vizet ezzel tudták biztosítani 

elődeink családjuk és az állatok, vagy a 

kerti növények számára. A kutak a talajvíz 

összegyűjtésére voltak hivatottak, melyet 

egy dobra feltekert láncon függő vödörrel 

emeltek ki, majd a kút káváján keresztül 

öntötték a vízhordó vödörbe. Fontos, hogy 

fedett volt és magas kávával kellett 

rendelkeznie, főként biztonsági okok miatt. 

A városunkban lévő kutakatkerekes 

kútnak hívjuk, a nagy kerék alakú felhúzó 

szerkezet alapján. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 9 
Községünk épített öröksége vallási 

és építészeti értékekből áll. 

Megtalálható templom, több feszület, 

emlékmű és népi lakóépületek. 

Természeti értékeink közt tartjuk 

számon természeti környezetünket, 

erdőink, mezőink gazdag növény- és 

állatvilágát, továbbá tájképi 

adottságainkat.  

Fontos számunkra épített 

örökségünk megőrzése, hiszen az itt 

élők múltja ezen épületekkel 

követhető nyomon, fontos 

identitásunk megőrzése és 

hagyományaink ápolása érdekében. 

A Szent Anna római katolikus 

templom fontos szerepet játszik a 

település életében. A templom és a  

templomot övező park a település 

utcáinak az összemetsződésében 

helyezkedik el. A település minden 

fejlődési szakaszának ez a terület a 

fix pontja, mintegy origót képezve 

Zalaigrice közepén. 



 

Feszületek, vallási szobrok 

Községünk lakosainak legnagyobb 

része római katolikus vallású, ami 

évszázadok óta meghatározza 

életüket. Legékesebb bizonyítékai a 

település teljes területén elszórtan 

elhelyezkedő feszületek és vallási 

szobrok. 

A feszületeket hálanyilvánítás miatt 

helyezték el, általában családi vagy 

közösségi események emlékéül. A 

feszületek megszentelt 

képzőművészeti alkotások, melyeket 

utak, dűlők szélén, katasztrófák 

helyszínén vagy családi házak 

kertjében helyeztek el. Ha nem 

megszentelt helyen állították fel őket, 

akkor kerítéssel jelölték a szent 

területet, s ez még a legelésző 

állatok ellen is védelmet nyújtott. 
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  A népi építészeti értékek közül 

lakóépületek a XIX. század végéről és 

a XX. század elejéről maradtak ránk. 

Ezek közül több eredeti állapotában 

megőrződött, néhányat azonban már 

felújítottak. 

Az eredeti állapotban megmaradt 

lakóépületek a vidékre jellemző 

építészeti jegyekkel rendelkeznek. 

Rendszerint utcára merőlegesen 

telepítették őket, egyszerű téglalap 

alaprajzúak és egyszerű nyeregtetővel 

fedettek. A bejáratot vagy kódisállással 

vagy keresztszárnnyal hangsúlyozták ki.  

A keresztszárny fedésénél előfordul a 

kontyolás. A homlokzat vakolt felületű, 

ami ha egy színű, akkor 

vakolatdíszekkel ellátott, ha nem készült 

vakolatdísz, akkor több színnel 

színezték ki, s ez adta a díszítést. Az 

utcai homlokzat jellegzetessége az 

osztópárkány, az oldalfalon két 

függőleges ablak és az oromfalon kettő 

lőrés szerű szellőzőnyílás. Az ablakok 

fából készültek, osztott üvegezéssel, az 

ajtók szintén fából voltak, kazettás 

kivitelben. A ház falazatának anyaga 

korábban vályog, majd később égetett 

agyagtégla. 

 

11 



 

 

  

A gazdasági épületek anyaga jellemzően tégla falazat, fedése natúr 

cserépfedés. Alaprajza egyszerű téglalap, magassága földszintes. 

Népi építészeti értékeink közé tartoznak a szőlőhegyi pincék is. 

Községünk zártkertjében ma is találhatók eredeti állapotban lévő 

présházak, bár már a zsúptetőt felváltotta a natúr agyagcserép. Falazatuk 

azonban megmaradt: korábban favázra tapasztott agyagból (boronafal), 

majd később égetett agyagtéglából készült. 

Külső megjelenésük is egységes, fehérre meszelt oldalfalak, nyílászáróik 

zöld, kék vagy sötétbarna színűre festett. Az oromfal készülhetett a 

falazat anyagából vagy deszkából, ami szintén a nyílászárók színére volt 

festve. Az ablakokat zsalu védte. 
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A KÖZSÉG 

ELHELYEZKEDÉSE 

 

Pacsa város Zala megye középső 

részén helyezkedik el. 

 A település Magyarország kistájainak 

katasztere alapján a Nyugat-

magyarországi Peremvidék nagytájban a 

Principális-völgy, Zalaapáti-hát 

mikrorégióban található.  

A völgyben az egykor kiterjedt, 

lefolyástalan lápterület a csatorna 

megépülése és az utóbbi időszak 

intenzív tájhasználanak folytán mára 

gyepeket találunk, a lápi vegetáció 

töredékére csökkent. A Zalaapáti-hát 

változó magasságú meridionális 

domsora itt alacsony és kiegyenlített. 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 
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TERMÉSZETVÉDELEM 



 

GEOLÓGIAI FELÉPÍTÉS 

 

A mélybe süllyedt tektonikai aljzaton 

alapkőzetet a felsőtriász fődolomit 

alkotja, felette a földtörténeti korokban 

képződött pannoniai üledékek találhatók. 

A felszín mai formáját a szerkezeti 

mozgások, folyóvízi erózió, defláció és 

tömegmozgások folyamatai során nyerte 

 

 

 

 Jelmagyarázat 
 

1 Glaciális és alluviális üledékek    
   

2  Löszös üledékek       
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TALAJOK 

A völgyben a lefolyástalan lápokon az anaerob 

folyamatok során változó vastagságú tőzeg 

fejlődött. A lecsapolások során mára kotusodott 

és telkesített síkláp talajokat talállunk. A 

magasabb térszíneken homokos, agyagos 

talajok a meghatásozók, ezeken szántóföldi 

művelés folyik.  

A várost körülölelő fennsík is hasonló 

adottságú, melyből csupán a szőlőhegy vélik el 

az előbukkanó homokos, löszös talajával. 

 

             Jelmagyarázat 
 
     7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
 
   29 Lecsapolt és telkesített síkláp talajok 
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A város közigazgatási területén az országos 

ökológiai hálózat kijelölésre került. A községet 

érintően a hálózat kategóriái közül ökológiai folyosó 

és magterület került meghatározásra.  

Jelmagyarázat 

  ökológiai hálózat 

          magterület 

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. 
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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) nem ismert a község 

területén. 

  Jelmagyarázat 

 

        ____     vízfolyás 

      tó 

Helyi védettség 

A település közigazgatási területén helyi 

védelem alatt álló terület, természeti érték 

nem található. 

Egyedi tájértékek 

A település vonatkozásában az egyedi 
tájértékek listája nem készült el. 

 

  

  



 

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 

HUBF20045 Szévíz-Principális völgy  (SCI) kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési terület érinti.  

 

Az érintett területen található jelölő élőhelyek: 

 

 

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 
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A PRINCIPÁLIS MENTI NATURA 2000 TERÜLET TERMÉSZETI ÉS TÁJI ÉRTÉKEI 

A Principális völgyének Natura 2000 élőhelyei: 

égerligetek, sédbúzás mocsárrétek, üde franciaperjés 

kaszálórétek, vízparti bokorfüzes csoportok  

 

 

 
A Principális vízi élőhelyei: vízi harmatkásás, 

víziboglárkás, keserűfüves,békaszőlős 

élőhelykomplexek 
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Szőlőhegyi panoráma a fennsíkra és a 

mögötte emelkedő Vergyálo és a Keszthelyi-

hegység tömbjére 

 

 

Szőlőhegyi öreg pincák, gyümölcsösök 

TÁJKÉPI ÉRTÉKEK 
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TÁJKÉPVÉDELEM 

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a 

település területén ek nyugati része a tájképvédelmi 

zónába került. Ezek a belterület, Sárviz-völgy, 

Tótmező, Vizállás és a Tölgyes-erdő területe került 

kijelölésre. 

   

  Jelmagyarázat 

  

    tájképvédelmi terület 

 

t 

 
 



 

  

 

  

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Egy település esetén az építészeti 

karakter a településre jellemző 

telekszerkezet, beépítés, 

telekhasználat és építészeti 

megjelenés-tömeg, tetőidom, 

homlokzati nyílásrend, építészeti 

részletek- alkalmazása, 

összefüggő együttese, mely 

térben és időben formálódott a 

mai összkép kialakulásáig. 

Zalaigrice közigazgatásilag 

belterületre, külterületre és 

zártkerti területekre tagozódik. A 

beépítésre nem szánt területen az 

általános mezőgazdasági, kertes 

mezőgazdasági területeken kívül 

erdőterületek a jellemzőek. 

Zalaigrice eltérő karakterű 

településrészeit elegendőnek 

tartjuk 3 karakter övezetbe sorolni, 

mivel a település falusias jellegét 

az egész településen szeretnénk 

megtartani. 
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BEÉPÍTETT TERÜLET 
 

Zalaigrice község beépítésre szánt területének 

építészeti karaktere sem egységes, mivel az 

épületekre tekintve látszik, hogy az egy hosszú 

fejlődés eredménye, és az épületek magukon viselik 

az építés idejének stílusjegyeit. 

Egy település megítélése külső szemlélő számára 

sokrétű lehet, de talán a legfontosabb a táji 

környezet. 

Zalaigrice a többi zalai falusi beépítésekhez 

hasonlóan a hosszúkás szalagszerű telkek jellemzik, 

sűrűn egymás mellett álló lakóépületeket. 

Az épületek oldalhatáros elhelyezésűek, esetünkben 

a telekszerkezetnek megfelelően az keleti és az 

északi telekhatáron, így kihasználva a telek 

adottságait és a legtöbb benapozást biztosítva az 

udvar számára. Ezeken a területeken elhelyezett 

újabb lakóépületek is igazodtak ehhez a tradícióhoz,   

 



 

  SZŐLŐHEGY 

A település déli területén önálló zártkerti 

szőlőhegyek találhatók, amely területen 

régi építésű pincék találhatók. A zártkerti 

rész megközelítése autóval Pacsán 

keresztül történik.  A területen új építés 

nem várható, a többi zalai településhez 

hasonlóan inkább ezeken a telkeken is 

visszaszorul a szőlőművelés és a terület 

más irányú hasznosítása kerül előtérbe. 

JELLEMZŐEN BE NEM 

ÉPÍTETT TERÜLET 

A település külterületi, beépítetlen 

mezőgazdasági- és erdő-területeit 

foglalja magába. Itt csak foltszerűen 

találunk beépítést. Külterületen 

történő épület-elhelyezésnél a tájba 

illesztésre fokozott gondot kell 

fordítani, vagy ahol ez nem 

megoldható, ott védőfásítással 

célszerű a tájban okozott 

beavatkozások negatív hatásait 

enyhíteni.  
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MEGHATÁROZÓ KARAKTER 
LAKÓTERÜLET  
 Zalaigrice építészeténél fogva több meghatározó karakterű 
településrész kijelölése értelmetlen volna, mivel a település 
organikusan, tudatos tervezői beavatkozás nélkül, a 
környezetéhez és a falusi társadalom fejlődéséhez igazodva, 
fokozatos fejlődésben alakult. 
A település szerkezetét a tulajdonviszonyok, a 
természetföldrajzi körülmények és a mezőgazdasági termelés 
alakították. 
A meglévő szerkezet valószínűsíthető, hogy nem fog változni. A 
lakóterületeken fejlesztés nem várható.  új beépítések a 
meghatározó területen régi épületek bontásával kialakuló 
foghíjakon várható, amely esetekben a meglévő épületekhez 
történő illeszkedés a fő szabály. A meglévő épülletek felújítása 
során javasolt minőségi építőanyagok használata. A 
felújításoknál törekedni kell az épületek egységes természetes 
megjelenésével. 

 

 

 

 

  

Központi lakóterület 
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A terepadottságoknak megfelelően 

helyezkednek el az épületek, illeszkednek 

a környezethez. 

5. ZALAIGRICE ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
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, mondja Kant. 
 
A szépség sokféle lehet.  
 
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 megingathatatlan, hanem 
élő organizmus, ami fejlődik és időről időre 
nyilvánvalóbbá válik. Az évszázadok alatt 
kialakult települések arculatát nemcsak 
korok, stílusok határozzák meg, hanem 
saját gazdasági és társadalmi adottságaik, 
egymáshoz viszonyított helyzetük és 
kapcsolataik is befolyásolták.” 
Krizsán András és Somogyi Győző szavai 
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  TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 

Zalaigrice belterülete tipikus zalai 
falusias lakóterület beépítésű, a 
beépítés a Pacsai és Fő utcára 
koncentrálódik. 
A szabályozási terv szerint ezek a 
területek oldalhatáros beépítésűek, 
max 4,5 m építménymagassággal. 
Ezen karakterek megfelelnek a 
település esetleges további 
fejlődésének. Az utcákon 
végigsétálva az építészetileg nem 
nyújt egységes képet, a különböző 
korok építészeti stílusai erősen 
keverednek. Az utcakép tudatos 
tervezői beavatkozás nélkül a falusi 
társadalmi környezethez idomulva 
alakult ki. 
Zalaigricén új falusi lakóterületeken 
fejlesztések nem kezdődtek el, így a 
jövőben, lakóépület építések is 
inkább csak foghíjszerűen 
várhatóak, valamint a meglévő 
leromlott állapotú lakóépületek 
felújításai jelenthetnek fejlődési 
lehetőséget.  
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TELEPÍTÉS 
 

Zalaigrice beépítésre szánt 
településrészein az épületek 
telepítésének módját a helyi építési 
szabályzat és a szabályozási terv 
egyértelműen meghatározza.  
A már beépült területeken általában 
foghíj telkeken van új építési 
lehetőség, ebben az esetben 
mindenképp a meglévő utcaképhez 
kell igazodni, ebben az esetben 
kerülendő az új épületek telken 
történő hátrahúzása, utcával 
párhuzamosan nagy épülettömegek 
kialakítása.  
A falusi beépítésre jellemző 
melléképítmények utcafronton való 
megjelenése kerülendő, a jellemzően 
alacsonyabb épülettömegük, a 
főfunkciójú épületek mögött 
oldalkertesen kerüljön telepítésre 
A meglévő építmények bővítése nem 
az utcafronton javasolt mivel ilyen 
jellegű átépítés megbontja az 
utcaképet. A bővítéseket a telek hátsó 
területe felé javasoljuk, a tetőidom 
magasságának növelése nélkül. 
 

30 



 

  TEREPALAKÍTÁS 
 

Zalaigrice beépítésre szánt területei 
viszonylag sík területen helyezkednek 
el, így a tervezésnél csak ritkán okoznak 
problémát a változatos terepviszonyok. 
A legváltozatosabb terepviszonyok a 
szőlőhegyen találhatóak, ezeken a 
területeken kiemelkedő szempont a 
terepalakítás, hogy az épületek 
illeszkedjenek a környezetükhöz.  
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 természeti kapcsolata is 
elveszhet. 
Az épület feltöltésre történő elhelyezése 
is kerülendő, mivel így a tervezett épület 
kiemelkedik a környezetből, ezért nem 
illeszkedik a szomszédos épületekhez.  
.  
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  ÉPÜLETEK MAGASSÁGA 
 

Zalaigrice településen az 
elhelyezhető épületek magassági 
jellemzőit a helyi építési szabályzat 
határozza meg, jelenleg ez 4,5 m. 
Zalaigrice falusias beépített területén 
a szabályozási tervnek megfelelő 
lakóépületek találhatók amelyek 
viszonylag egységes utcaképet 
mutatnak, változatos tetőformákkal. 
Az új építéseknél javasolt a max. 
F+tetőtér magasságú épületek 
tervezése. 
A meglévő épületek bővítése csak 
vízszintesen ajánlott, az utólagos 
tetőtér beépítések és 
emeletráépítések nem támogatottak, 
mivel azok nem illeszkednek a 
környezetűkhöz. 
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  TETŐ KIALAKÍTÁSA 
 

A tetőformát, a tető hajlásszögét, a 
tetőfedés anyagát, az épület 
tömegformálását a környezethez 
illeszkedve kell kialakítani. A meglévő 
épületek tetőformái változatos képet 
mutatnak, az eredeti falusias épületek 
jellemzően utcára merőleges 
nyeregtetősek, sok helyen fiók tetőkkel, 
az 1960-70-os évek Magyarországára 
jellemző sátortetős házak is jelentősek. 
A tetőfedés anyaga jellemzően égetett 
cserép.  
Az épületek felújításánál és bővítésénél 
törekedni kell a hagyományos egyszerű 
falusi tetőidomok megtartására, 
bonyolult fióktetők és tetőfelépítmények 
kialakítása nem támogatható. 
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  TETŐ KIALAKÍTÁSA 
 

Az új épületek tervezésénél kerülendő a 
környezethez nem illeszkedő tördelt 
tetőformák alkalmazása. 
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 tetőfedés anyagára kiselemes agyag 
ill. betoncserép használata javasolt. 
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  ANYAGHASZNÁLAT, 
SZINEZÉS 
 

A településen meglévő épületek 
jellemzően vakolt felületű épületek 
találhatók, fehér ill. világos pasztell 
színekkel. 
Az egy telken lévő építmények 
tömegét és színezését 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 színezésénél kerülni 
kell a rikító, túl sötét színek 
alkalmazását, javasolt a 
környezethez igazodó világos 
pasztell színek alkalmazása, 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. 
Az ablakcserék során nem 
megengedett a homlokzat oly 
módon történő javítása amely 
megszünteti azok egységes 
megjelenését. 
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  KERÍTÉSEK 
 

Zalaigrice területén a meglévő kerítések magassága 
jellemzően megegyező, áttört kialakításúak, 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 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 és a zaj 
ill. por szennyeződés csökkentésére élősövény ültetése 
ajánlott. 
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KERÍTÉSEK 
 

Zalaigricén 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 

eredményeznek. 

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. 
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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 és településkép 
egyik meghatározó elem. 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. 
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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 növényalkalmazással, 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. 
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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. Zalaigrice 

településen ez a kihalóban lévő építészeti elem már csak néhány régi 

házon maradt meg, amelyek felújítása nem történt meg. 

Zalaigrice lakóépületeinél csak néhány több szintes épületnél találunk 

emeleti erkélyt, melyek legtöbbször nem is funkcionális szerepet 

töltenek be az épületeknél, inkább a ház díszítéséhez járulnak hozzá. 

A hagyományos falusi épületek felújítása során törekedni ajánlott a 

falusi tornácok újjáépítésére, mivel az arculati jellegén túl funkcionális 

szerepe is van. 
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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. Pacsán a nyílászárókra 

leginkább a világos- és sötétbarna színek 

alkalmazása, valamint a fa anyagú szerkezet 

jellemző. Sajnálatos módon napjainkban egyre 

több épület nyílászáróját 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,  

A meglévő épületek felújításánál legtöbbször az 

ablakok cseréje is megtörténik, fontos 

szempont, hogy a beépítendő ablakok ne 

változtassák meg az épület jellegét. 

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. 
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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 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, amelyek Zalaigrice lakóterületeinek 

fejlődésével átvették a szerepet a tradicionális falusias beépítéstől. 
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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. 
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RÉSZLETEK 
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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 rontja 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.  

Zalaigrice területén az utóbbi 15-20 

évben új lakóépület nem nagyon épült, 

ennek ellenére nem szeretnénk más 

településről példamutató házakat 

bemutatni, inkább a faluban felújított 

házakat fogunk bemutatni. 
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1.kép 
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Az 1. képen  látható épület Zalaigricén a Pacsai utcában található, a falu elején. A meglévő lakóépület utcafrontja a felújítás után is 

megőrizte az eredeti léptékét, míg az oldal kert felé néző földszintes rész egy fa burkolattal ellátott emeleti tömeggel bővült. Ez a bővítés 

ugyan modern kialakítású, de nem illeszkedik az épület léptékéhez, szerencsésebb lett volna a kevésbé hangsúlyos bővítés. A felújítás 

minősége előre mutató, a tulajdonosok az épület környezetének gondozottságával, valamint új kerítés építésével növelték az épület 

építészeti értékét. 

A 2. számú képen látható épület a Fő utcában található, ugyan még nincs befejezve, de az épület tömege már kialakult. A tervező 

törekedett az utca léptékéhez igazodó épület tervezésével, de az utcai tömeg szélessége indokolatlanul megnövelt, így a falusias 

beépítéshez nem illeszkedik. Jó megoldás a fő tömeg utcafrontra merőleges elhelyezése, így a tetőgerinc iránya követi a falura jellemző 

kialakítást. A garázsszárny léptéke kisebb a fő épületszárnynál, ami szerencsés megoldás, az utcafontról történő hátrahúzása pedig a 

falusias beépítéshez igazodik. 

A 3. számú képen látható épület a Temető utcában található, szintén egy meglévő épület felújításával jött létre. Ez az épület sincs még 

befejezve, de az épület tömege, a felújítás iránya már megítélhető. Szerencsés az épület utcafronti arculatának és léptékének 

megtartása. valamint az ablakok anyaga és kialakítása is jó megoldás. A falusi tornácos épületek modern megfogalmazása is 

támogatható, valamint a hátsó kert felé történő bővítés is jó irány. A tetősíkok épületen belüli ilyen változtatása semmiképpen nem 

elfogadható, a két épülettömeget szükséges lenne egyforma hajlású tetősíkkal fedni.  

3.kép 2.kép 



 

 

 

 

  

A 4. képen szereplő épület egy korábban is lakóházként funkcionáló épület felújításával és bővítésével lett kialakítva. Az épület 

arányrendszere nem szenvedett csorbát az átépítés során. A lépték et sikerült a tervezőnek jól továbbvinnie, így a formák, a hagyomány 

és a visszafogott építészeti eszközei okán kerülhetett az épület a kézikönyvünk követendő példái közé. A felhasznált anyagok minősége, 

valamint a homlokzat színezése tovább erősíti az épület egységes kinézetét. 

Az 5. képen lévő épület tervezője az ezerdeti épület kubusát teljesen megtartotta. A felújítás során minden hagyományos részletet 

igyekeztek helyre állítani, de modern építészeti eszközöket is alkalmaztak. Az eszközök jó érzékű összekomponálása mellett az épület 

léptéke, az anyaghasználat és a színek továbbra is illeszkednek a falu szövetébe, ami jószándékú észrevétlenséget kölcsönöz az 

épületnek. Az udvar és a kert, valamint a bennük fellelhető elemek jól illeszkednek az építészeti megfogalmazáshoz. Követendő példa. 
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4.kép 5.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. 

Zalaigrice településen az utcák kialakítása sokrétű, a kevés 

lakóház és az egyéb építmények alacsony száma ellenére is. 

A településen átmenő forgalom nincs, a lakóterületek 

zöldfelületei ennek ellenére sivárak, közterületeken se járda, 

se fák nincsenek, a templom környezetének kivételével. A 

nyílt csapadék elvezető árok rontja a településképet.  

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 

A településen közterek nem jellemzőek, a templom környéki 

teresedésen került egy pihenésre is szolgáló park 

kialakításra.  

Ott szükségesnek tartjuk egy élhetőbb közpark létrehozását, 

amely a 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.  
 

49 7. UTCÁK, TEREK 
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Zalaigrice 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.  
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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