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BeveZeTés
Zalaszentgrót arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi lXXiv. törvényben megfogalmazott céloknak meg-
felelően a városra jellemző sajátos építészet dokumentálását tartalmazza annak érdekében, hogy rögzítse a település épített 
környezetének napjainkban létező arculatát, feltérképezze, és helyi védelemre javasolja építészetének kiemelkedő, országos 
védelemmel nem rendelkező örökségét, hangsúlyozva, hogy ez az örökség a település identitásának hordozója. 

a dokumentumnak célja, hogy a város épített környezetét, annak sajátos arculatot hordozó egyes részeit meghatározó eszkö-
zöket megfogalmazza, a jellemző építési módokat, építészeti tömegképzést, anyaghasználatot és a városrészre jellemző egyedi 
elemeket meghatározza. kiemelje és megfogalmazza az értékeket. ezzel a vizsgálattal, valamint a dokumentum társadalmi is-
mertetésének, egyeztetésének és elfogadásának folyamatával az önkormányzat tudatosítani kívánja ezen értékeket, a település 
saját arculatának mibenlétét és fontosságát, melynek következtében az értékekhez történő igazodás szabályai felállíthatók és 
megkövetelhetők lesznek.

az arculati kézikönyv dokumentuma a város mai életének, építészetén keresztül rendezettségének és minőségének, gazdagsá-
gának, vagy szegénységének és a lakosság épített környezetében megnyilvánuló értékrendjének. Dokumentuma a mai kornak, 
melyben megjelenik a múlt társadalmának lenyomataként annak még meglévő épített öröksége és korunk ezen örökséghez 
történő viszonyulása azáltal, hogy annak megtartását a település milyen mértékben fogadja el és tartja fontosnak.

ez a könyv nem csak a múlttal teremt kapcsolatot. azáltal, hogy a múlt és a jelen építészetének értékeit felmutatja, javaslatot 
tesz azok védelméről, valamint megfogalmazza ezen értékekhez történő illeszkedés módját, esélyt ad a településnek arra, hogy 
értéket őrizzen és teremtsen a jövő számára.

a dokumentum az épített környezeten túl rögzíteni kívánja a táji és természeti értékeket összhangban azok országos védett-
ségével. Fel kívánja hívni a figyelmet a település zöldfelületeinek, a közterek növényzetének fontosságára, településképet 
befolyásoló szerepére. Javaslatot kíván megfogalmazni a táji és természeti értékek védelmére felülvizsgálva, kiegészítve, vagy 
módosítva a város ezzel kapcsolatos, meglévő szabályozását.

az arculati kézikönyv megalapozó dokumentuma a törvény szerint megalkotandó településképi rendeletnek, melyben az 
önkormányzat döntést hoz az építészeti értékek helyi védelméről, a védelmet biztosító szabályokról és kötelezettségekről, a 
város eltérő építészeti arculattal rendelkező részeit befolyásoló, egységes és sajátos településképet eredményező építési szabá-
lyokról, ennek végrehajtásával kapcsolatos településképi bejelentési és véleményezési eljárási szabályokról és kötelezésekről. 
ez a rendelet az előzőeken túl szabályozni fogja a közterületek alakításának és fenntartásának módját és a település területén a 
reklámok elhelyezhetőségét is.
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ZalasZenTGróT BeMuTaTása 
a város Zala megye észak-keleti szegletében, a Zala folyó észak-dél irányú alsó szakaszának északi végén, a Zalaapáti és a 
Zalavári hátság dombvonulata közötti széles völgyben helyezkedik el. a folyó völgyében, annak bal partján található a városi 
magot alkotó szentgrót (1908-tól Zalaszentgrót), melyhez szervesen kapcsolódik az egykor különálló falu, kisszentgrót 
településrész. a folyóvölgy keleti oldalán a város központi területétől északra Tüskeszentpéter, délre udvarnok elnevezé-
sű városhoz csatolt egykori falvak találhatóak. a Zalától nyugatra szentgróttal szemközt a völgyben aranyod, tőle északra 
Felsőaranyod, délre a domboldalakra húzódva csáford és Zalakoppány városrészek fekszenek. a település területe népessé-
géhez viszonyítottan nagy, 8162 hektár, mely a csatolt falvak területével nőtt ilyen jelentősre.  

a város népessége 6573 fő, melynek számadata az utóbbi években stagnál. a település annak ellenére, hogy városi és járási 
székhely státusszal és intézményrendszerrel rendelkezik az urbanizáció okozta migráció folyamatában vesztesként kerül ki. 
a mai, környező falvakkal növelt terület népessége az 1930-as és 1960-as 8754 és 8748 főről csökken a maira. a vonzáskör-
zeten belüli népességmozgás ugyan növeli a központ, szentgrót és kisszentgrót lakosságát, létrehozza szentgrót városias 
fejlődését, ugyan akkor a városhoz csatolt községek területén a fogyás e növekedéshez képest jelentősebb. az urbanizáció 
időszakában a település népessége más városokkal ellentétben nem növekszik, nem jön létre a város aránytalan növekedése, 
így az egykori kisváros jellege, léptéke és hangulata megmarad, a XX. század második felétől a változások csak részlegesen 
érintik. az urbanizáció során lezajlott népességmozgás a várost kisebb mértékben, vonzáskörzetét, a járás területét jelentős 
mértékben érintette veszteséggel, mely mozgás iránya a térségen kívülre, a keszthely és Zalaegerszeg irányába mutatott.

a város területe az egykor mocsaras folyóvölgy fontos átkelési pontja, ezért kelta és későbbről, a ii-v. századból a római je-
lenlét nyomai maradtak ránk. a magyarság megjelenését követően a gyepüvonal területéhez tartozott, folyamatosan lakott, 
az ország legrégebbi települései között tartják számon. a területen Bulcsú vezér törzse telepedett le. első írásos említése 
1247-ből származik, Xiii. századtól a Türje nemzetség, majd a Hagymási család birtokolja. a 13. században kisszentgrót 
területén a nádas patak partján templom épül, majd a 15. században a Ferencesek kolostorrá alakítják. a város 1654-től a 
felsőarisztokrácia erős tagjának, a Batthyány családnak a tulajdonába kerül és marad a XiX. század végig. szentgrót vára a 
török hódoltság időszakában, majd a rákóczi szabadságharc idején fontos szerepet tölt be, melynek helyén épül fel a Bat-
thyány család késő barokk kastélya 1787-ben. a szentgróti uradalom utolsó birtokosa a károlyi család. a település a Batthyá-
ny család irányítás alatt jelentős mezővárossá vált, 1721-ben országos vásártartási jogot kapott, és a mezővárosra jellemző 
intézményekkel – postamester, fogadó, gyógyszertár,iskola, vámház, stb. –rendelkezett. a Xvii. század végétől a szőlészet és 
borászat fejlődésnek indul, mely napjainkban is meghatározó mezőgazdasági kultúrája a településnek. a Batthyány család tá-
mogatja a városban iparosok, kereskedők és ezzel együtt zsidók letelepedését, melynek következtében a település központja 
rendezett, polgárosodott képet öltött. az 1848-as országgyűlési választások során választókerületi székhely, országgyűlési 
képviselője Deák Ferenc. 1872-től járási székhely, 1883-tól kórházzal rendelkezik, 1892-ben a vasúthálózathoz csatlakozik, 
mely évente hét-nyolc alkalommal tette lehetővé a marhavásárok megtartását. a századforduló környékén két malommal, 
takarékszövetkezettel, távírdával, egy állatorvossal, három orvossal és három okleveles bábával, meteorológiai állomással 
és 600 kötetes könyvtárral rendelkezett. 1910-ben a lakosság 47%-a iparból, 21%-a kereskedelemből és közlekedésből élt, 
a településen 23 üzlet működött. a két világháború között továbbra is járási bírósági és közigazgatási székhely. ebben az 
időszakban téglagyára és vajgyára létesül, a város polgárias fejlődése töretlen.

2



6 | Zalaszentgrót

a második világháború során a város méretéhez képest nagy létszámú zsidóságot elhurcolták, megsemmisítették, a tanult 
polgárság jelentős részét elveszítette a település. a károlyi uradalmat felosztották, az üzemeket államosították. a szocialista 
rendszer által vezérelt változások és annak központosított fejlesztései valósulnak meg ugyan úgy, mint az ország többi ré-
szén. 1950-től 1983-ig terjedő időszakban a környező községeket – kisszentgrót, aranyod, Tüskeszentpéter, csáford, Tekenye, 
Zalaudvarnok, Zalakoppány - közigazgatásilag szentgróthoz csatolják, melyek közül Tekenye 2010-től ismét önálló településsé 
vált. e változások révén jött létre a mai Zalaszentgrót nagy kiterjedésű területe, mely 1983-ban a korábbi nagyközségi státusz 
helyett városi rangot kapott. a gazdaságfejlesztések révén kihelyezett üzem, szövetkezeti szektor és állami gazdaság működött 
a városban. az ipari foglalkoztatottság 1980-ban elérte a 2250, az összes munkavállalók száma a 4000 főt. a településen járási, 
majd városi könyvtár, művelődési központ, gimnázium, szakmunkás képző, zeneiskola és két általános iskola jött létre. a város 
központja a telepszerű lakásépítés és az intézmények elhelyezése révén jelentősen átalakul, kelet felé kibővül. a ma műemléki 
védettséggel rendelkező Batthyány/károlyi kastélyban értelmi fogyatékosok iskolája és bentlakásos intézménye létesült. a város 
gazdasági, közigazgatási, oktatási és kulturális központjává vált a térségnek, a járás településeinek. 

1980-tól a térség és ezzel együtt a város is veszít gazdasági potenciájából, a lakosságmegtartó és eltartó képességéből. 
a térség nagyobb és dinamikusabban fejlődő központjai, keszthely, Hévíz és Zalaegerszeg erősebb vonzása elvándorlást 
eredményez, melynek következtében a város a korábbi intézményeinek egy részét nem tudta megtartani. a rendszerváltást 
követően kialakult közigazgatási rendszer tovább gyengítette a város térségi szerepét, mely állapothoz képest a Zala-kar 
Térségi innovációs Társulásban betöltött központi szerep, valamint a  2013-tól ismét bevezetett járási közigazgatás a térségi 
pozíció erősítését eredményezte. a korábbi gazdaság struktúrájának és tulajdonosi körének radikális változása átmenetileg a 
város fejlődésének megtorpanásához vezetett. napjainkra a gazdaság egyensúlya szerényen helyreállt, kiemelkedő fejleszté-
sek hiányának ellenére is érzékelhető a kiegyensúlyozott stabilitás és a mérsékelt fejlődés.
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a város általános településképe történelmi hagyományaiból és fejlődéstörténetéből adódóan több rétegből tevődik össze. e 
sokrétűség egyike és legmeghatározóbb eleme a történelmi városközpont, szentgrót óvárosa mely az egykori polgári kisvá-
ros jellegét megőrizte. a háború előtti polgárság megsemmisülésének ellenére az épületek többsége, a település karaktere 
fennmaradt. a kisvárosias beépítés jellemzője a zártsorú, vagy közel zártsorú, azonos magasságú térfalak kialakítása többnyire 
földszintes osztatlan egyszerű tömegű épületekkel. e meghatározó karakter mellé főépületként társul a műemléki védettséggel 
rendelkező barokk templom és környezete, valamint a város központi teréhez parkon át csatlakozó barokk kastély épülete. a 
városközpont XX. század második felében történt kiegészítése, illetve átépítése a modern városépítészet telepszerű intenzív 
beépítését hozta létre lakó és intézményépületekkel. a városközponttól távolodva a zárt kisvárosias beépítés folytatásaként a 
két világháború közötti időszakban kisvárosokra jellemző kertvárosias beépítést találunk sokszor villaszerűen kialakított egykor 
gazdagon díszített lakóházakkal, mely területeket a XX. század második felének családi házas beépítései követnek az egyes 
korok építészeti stílusában. 

az építészeti arculatában összetett városközponthoz képest a csatolt városrészek, egykori falvak karaktere többnyire egységes. 
ebbe az értékelésbe a központtal szervesen összenőtt kisszentgrót is beletartozik. ezek a városrészek többnyire megtartották 
falusias karakterüket, XiX. század végéből és a XX. század első feléből származó építészeti arculatukat.  Zalakoppány, csáford 
és Tüskeszentpéter esetében nem jöttek létre új beépített területek, e városrészek karaktere és szerkezete szinte érintetlenül 
őrzi régi állapotát. kisszentgrót, aranyod és udvarnok esetében a régi településrészek mellett a XX. század második felében új 
beépítések születtek elkülönülve a korai falu területétől ezáltal megtartva annak eredeti arculatát.





a várOs FeJlőDésének 
TörTéneTe
Zalaszentgrót építészeti arculatának meghatározása szempontjából elsősorban szentgrót városrész, a település központjának 
fejlődéstörténete a mérvadó. a török hódoltság előtti időkben egy nagybirtok központja, várral rendelkező település volt. az 
egykori vár területének – a mai Batthyány/károlyi kastély helye – környezetében az egykori várvédő katonák és utódai teleped-
tek le. ez a középkori beépítés a Malom csatornától keletre a Batthyány, eötvös utcák és a Tűztorony tér által határolt területen 
helyezkedett el. ennek nyomait ma is őrzi középkori eredetű szerkezete és telekrendszere. a középkor egyetlen ránk maradt 
építészeti öröksége szentgrót középkorban lakott területén kívül, az egykor külső városként nevezett kisszentgrót északi hatá-
rában lévő, a 13. században plébánia templomként épült, majd a 15. században a ferencesek rendházává bővített épület romjai. 

a Batthyány család birtoklásával a polgári fejlődés révén megkezdődött szentgrót központjának kiépítése. a 18. századtól ala-
kul ki a ma is meglévő szerkezete a mai Batthyány, eötvös és Tűztorony utcák által határolt terület és a határoló utcák kétoldalú 
beépítésével, valamint kisszentgrót (egykori külső város), Türje és Tekenye irányába vezető utak mentén történő terjeszkedés-
sel. ekkor jönnek létre a város ma is legfontosabb épületei, barokk kori műemlékei - az egykori vár helyén a Batthyány, később 
károlyi kastély, a kiskastély, 1753-58-ban a katolikus templom és a szentháromság-szobor, barokk lakóház, raktár és istálló a 
Batthyány utca 1, szám alatt, valamint az egykori Mittermayer ház, ma korona étterem az eötvös utca 6. szám alatt. 
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a 19. század során a polgárosodó város 
épített területe kiterjed a Batthyány 
utca déli oldalára a mai széchenyi és 
Malom utcák északi részének kialakí-
tásával. Tovább épül a Batthyány utca 
kisszentgrót irányába, valamint beépül 
a Türje és Tekenye irányába vezető mai 
kossuth lajos utca és e két út között a 
mai Dózsa György utca vonaláig terjedő 
terület. a 19. századból és a 20. század 
elejéről megörökölt városkép egységes 
építészete válik meghatározóvá. ez az 
örökség a barokk uradalmi kastélyok és 
egyházi építészet dominanciája mellet a 
földszintes polgári kisváros zárt térfalak-
kal, egyszerű tömegalakítással, szabályos 
nyílásrenddel és visszafogott homlokzati 
architektúrával kialakított épületekkel. ez 
a városkép napjainkban is meghatározó-
ja szentgrót központjának. 

a 19. és 20. század fordulóján és a két 
háború közötti időszakban megjelenő 
nagyobb és díszesebb épületeket, külö-
nösen középületeket létrehozó eklektika 
ugyan része a város építészeti történe-
tének, de a városképet nem formálta át, 
nem alkotott egységes eklektikus város-
központot. az ebben a korban megvaló-
suló épületek egy része megsemmisült, 
vagy egykori architektúráját elveszítette 
az idők folyamán. a megmaradt épüle-
tek - elsősorban középületek - elszórtan 
helyezkednek el a város területén, így 
azok együttese nem jelöli ki a város 
központját, mint ahogy az sok városban 
megvalósult. a város főutcája, a Zala fo-
lyó hídjának folytatásában elhelyezkedő 
Batthyány utca, valamint a Türje irányába 
vezető eötvös és kossuth utcák mentén a 
ii. világháborút megelőzően több, díszes, 
eklektikus, helyenként kétszintes épület 
jött létre. ilyen volt a város két szállodája, 
a Zala és a korona szálloda, az egykori 
takarékpénztár és az általános iskola 
épülete.
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a városközpont tágabb területén, ebből 
az időszakból a 20. század elején kiala-
kuló Dózsa utcában a mai rendőrség és a 
polgármesteri hivatal eklektikus épülete, 
a Malom utcában a központtól leszakad-
va a polgári iskola romantikus épülete, 
míg a kossuth utcában a már említett 
iskolaépület mellett az evangélikus 
templom és parókia  maradt ránk.

a 19. század végén és a 20. század első 
felében a város beépített területe dina-
mikusan bővül. szentgrót és kisszentgrót 
összeépül, megkezdődik a Batthyány 
utcától délre és keletre a nádas patakig 
terjedő terület beépítése. 1892-ben 
átadták az ukk - csáktornya vonalhoz 
csatlakozó Türje – szentgrót szárnyvas-
utat, felépül a település vasútállomása. 
1895-ben a Zala völgye birtokosainak 
kezdeményezésére és támogatásával 
megépül a vasút déli folytatása Bala-
tonszentgyörgyig. a település területén 
létrejön a Türje és kisszentgrót irányába 
vezető utak, a mai kossuth és Batthyány 
utcák közötti terület feltárása a mai Dó-
zsa György utca kialakításával, valamint 
megkezdődik tőle keletre a vasútig 
terjedő terület úthálózatának kialakítása 
és beépítése. ugyancsak megkezdődik 
a Tekenye irányába vezető Gyár utca 
környezetének beépítése, mely területen 
1928-ban vajgyár, majd a szeszgyár és 
a károlyi imre által építtetett téglagyár, 
valamint munkáslakások jöttek létre.
 
a háborút követően hosszú ideig meg-
torpan a város fejlődése. az ötvenes 
évek építési kora, a szocialista realista 
építészet nem hagy nyomot a település 
építészetén. a modern városépítés nagy 
lendülettel és drasztikusan nyúl bele 
a város 20. század első feléből meg-
örökölt egységes, bár addigra erősen 
lepusztult építészetébe. az eötvös és 
széchenyi utcáktól nyugatra a folyó felé 
eső történelmi központ kevésbé sérül. a 
változás persze ezt a területet sem kerüli 
el, ott az egykori Zala szálloda épülete 
és az eötvös utcai szomszédjai tűnnek 
el, illetve épülnek át egy ruhaipari üzem 
kialakítás során.
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 a modern városépítés a barokk kori 
városterülettől keletre az eötvös, kossuth, 
Dózsa és Batthyány utcák által határolt 
tömböt, valamint a Batthyány utca déli 
oldalán a széchenyi, ady és széchenyi 
utcák által határolt tömböt jelentős rész-
ben átépíti és létrehozza az új modern 
városközpontot. a hagyományos utca 
és térszerkezeteket felbontva telepszerű 
beépítéssel lakó, intézményi és kereske-
delmi épületeket helyeznek el, megszün-
tetve a hagyományos telekrendszert. 
az épületek között közterületi zöldte-
rületeket és a város autóbusz állomását 
alakítják ki. 

e területeken kívül a Batthyány utca 
kisszentgrót irányába vezető szakaszán, 
annak déli oldalán nagy területigényű 
oktatási intézményeket, általános iskolát, 
1952-ben gimnáziumot, 1955-ben 
szakmunkásképző iskolát, valamint egy 
új lakóterületet, a katalin lakótelepet 
alakítják ki.

a 20. század második felében fejező-
dik be a háborút megelőző években 
megkezdődött területek beépítése 
kisszentgrót irányába a Batthyány utcától 
délre lévő területen, valamint a Dózsa 
és Batthyány utcáktól keletre a vasút 
vonaláig. Új területek beépítése a város 
északi irányú terjeszkedésével jöttek 
létre, melynek során új kertvárosias 
lakóterületek és gazdasági területek is 
kialakulnak. a terjeszkedéssel több utca 
jött létre, melyek építészetére beépíté-
sének korára jellemző építési mód volt 
a jellemző. a rendszerváltást követő 
időszakban a város központi beépített 
területe csak kis mértékben bővült. 
észak felé terjeszkedett a családi házas 
beépítés, az 1974-ben megszűnt vasút 
nyomvonalán létrejött a Május 1. utca, 
melynek keleti oldalán sorházak létesül-
tek. a Malom csatorna és a folyó közötti 
területen élelmiszer áruház épült. a 
rendszerváltást követő közel harminc év 
jelentős átalakulást nem eredményezett 
a település szerkezetében. a változások 
a város központi részén a már  beépített 
területek kisebb mértékű átalakításában 
és minőségi fejlesztésében testesültek 
meg.
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Zalaszentgrót történetével szinkron-
ban formálódik az épített környezet. a 
20. század közepéig egy kicsi, községi 
rangban lévő, de városias szerepkörrel és 
épített környezettel rendelkező telepü-
lésről, szentgrótról és a környező, később 
városhoz csatolt falvakról beszélhetünk. 
a 20. század fejlődéstörténetének 
sajátja, hogy a mai város területének né-
pessége 1930-ban és 1960- ban érte el a 
maximumát, majd ezt követően folyama-
tosan csökkent, napjainkban az 1870-es 
adathoz képest kisebb számot mutatva 
stagnál. a 60-as évektől megkezdődő ur-
banizáció népességmozgásai a térségből 
és a városhoz csatolt falvak területéről 
egyrészt a városközpont irányába mutat-
tak, másrészt ellenkező előjellel a várost 
és a térséget is itt hagyó elvándorlás volt 
tapasztalható. e mozgás eredményeként 
a központ városiasodik, népességszáma 
és építettsége növekszik, míg a falvaknál 
ennek ellenkezője valósul meg.
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kisszentgrót 

a nádas pataktól délre a mai kisszentgrót területe, az egykori „külső város” a földműves gazdák, zalai szóhasználattal a polgárok 
települése volt, 1950-ben csatolták Zalaszentgróthoz. ebben a városrészben a szabadság, Bocskai és Zrínyi utcák ma is őrzik az 
egykori falu szerkezetét, telekrendszerét. az országút mentén az 1960-as évektől új családi házas beépítés jön létre, melynek 
a korábban beépített falu területétől eltérően kertvárosias jellege alakult ki. az országút mentén a lakóterületek déli folytatá-
sában az ezredfordulót követően új gazdasági terület, ipari park kialakítása kezdődött meg. a városrész szerkezetére jelentős 
hatással volt a vasút 1974-ben történt megszüntetése, melynek helyén kerékpárút készült.

Tüskeszentpéter

Tüskeszentpétert (korábbi nevén szent péter) 1963-ban csatolták Zalaszentgróthoz. a településrész a központtól északra helyez-
kedik el, szerkezete középkori eredetű, mely napjainkban is megmaradt. lakóterülete csak elenyésző mértékben növekedett a 
korábbi évszázadok beépített területéhez képest a szív és Táncsics utcák kialakulásával, a településrész építészetileg egységes-
nek tekinthető. a városrész beépített területében jelentős változást a malom és a közelmúltban megépült ásványvíz palackozó 
üzem itteni kialakulása eredményezett. a Zala folyó túloldalán, a városrésztől elkülönülten, tőle észak-nyugatra helyezkedik el 
a város 2001-ben megépített termálfürdője, melynek területe beépített területekhez nem kapcsolódik, helyét a fürdőt ellátó 
termálvíz kútjának elhelyezkedése határozta meg.

aranyod

a folyó jobb partján elhelyezkedő aranyod községet szintén 1963-ban csatolták Zalaszentgróthoz. a városrész a központhoz 
közel, a Zala folyó hídjának nyugati hídfőjétől északra helyezkedik el. az egykori falu az országút (aranyodi út) és a dombok irá-
nyába vezető Hegyi út mentén terült el. a város központjának közelsége miatt ennek a városrésznek a beépített  területe bővül 
a legnagyobb mértékben a városhoz csatolt falvak közül. a 20. század második felében déli irányba jelentősen bővül, melynek 
során több új lakóutca jön létre. az új utcák kialakulásával párhuzamosan a falu korábbi beépített területén, különösen az 
országút mentén lévő házak kiüresedtek, az egykori polgári lakóházak eltűntek, vagy üresen és romosan várják pusztulásukat. a 
lakóterületek bővülésén túl a hídfő környezetében és tőle délre új gazdasági területek alakulnak ki. 

Felsőaranyod

aranyodtól északra különállóan elhelyezkedő Felsőaranyod településrész, a csatolt falvak legkisebbikje napjainkra elhagyott, 
lakott épületeinek és lakosságának száma elenyésző. az egykori falu eltűnőben van.

csáford

a Zala nyugati oldalán a Zalaapátiba vezető országúttól nyugatra a dombok között elbújva helyezkedik el csáford, melyet 1970-
ben csatoltak a város közigazgatási területéhez. a településrész azok egyike, ahol az urbanizáció a népesség jelentős csökkené-
sét és a városrész fejlődésének elmaradását eredményezte. az egykori falu beépített területe lényegében nem változott, illetve 
az elhagyott épületek révén valamelyest csökkent. a településben végbemenő folyamatok szerencsére nem egyirányúak, egyes 
épületek felújítása -több esetben külföldiek révén - megkezdődött.

Zalakoppány

a város központjától legtávolabb eső, 1977-ben városhoz csatolt egykori község (régi elnevezése koppány) a folyó nyugati 
oldalán, csáfordhoz hasonlóan az országúttól nyugatra a dombok között rejtőzködően helyezkedik el. szerkezete, beépített 
területe a rendelkezésre álló térképek alapján a 18. századi állapotához képest nem változott. csáfordhoz hasonlóan a 20. szá-
zadban lezajló urbanizáció a települést hátrányosan érintette, lakossága jelentősen csökkent, épületállománya nagy mértékben 
korszerűtlen.
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Zalaudvarnok 

korábbi nevén udvarnok a Zala völgyének keleti oldalán kisszentgróttól délre elhelyezkedő városrész, 1970-ben csatolták a vá-
ros közigazgatásához. a 19. század elejéről származó térkép alapján, valamint a telekszerkezet ismeretében a község középkori 
magja a halmazszerű telekszerkezettel rendelkező északi része, melyhez déli irányba csatlakozik az országút és a vele párhuza-
mos Dobó utca szalagtelkes beépítése. a korai beépítés a 20. század második felében déli irányba bővült az országút mentén. a 
városrész korábbi fejlődése napjainkra megtorpant.





véDeTT épíTésZeTi örökséG – MűeMlékek, MűeMléki 
környeZeT, Helyi épíTésZeTi érTékvéDeleM

Zalaszentgrót napjainkra fennmaradt építészeti öröksége jelentős, mely következik a város sokszínű történelméből, térségi 
központi szerepéből. ez az örökség a felső arisztokrácia, az egyház és a polgárság egykori jelenlétének hagyatéka. a település 
építészetének fejlődéséhez és ennek eredményeként az értékes örökség létrejöttéhez nagyban hozzájárult, hogy az említett 
mindhárom szereplő részese a település múltjának, formálója építészetének. a város középkori történelméről sokat tudunk, de 
a középkor épített örökségéből csak a települések – szentgrót és a kapcsolódó falvak - központi magjának szerkezete, utca és 
telekstruktúrája, valamint egyetlen épület, a külső város, mai kisszentgrót 13. századi plébániatemplom (a 15. század végétől Fe-
rences kolostorrá bővítették) épületének romja és harangtornya maradt fenn napjainkra. a román kori templom maradványon 
túl műemléki védettséggel rendelkező épületek a barokk kor emlékei, melyek jelentős számban, a város arculatát ma is megha-
tározóan helyezkednek el. a 18. században dinamikus fejlődésnek induló településen a Batthyány család építi fel az egykori vár 
helyén kastélyát. Tőle keletre a folyó város felőli oldalán felépül a kiskastély, mely ismereteink szerint a Batthyány-kastélyhoz 
tartozó gazdatiszti épület lehetett. ebben a korban épült fel a város római katolikus temploma, a szent imre plébániatemplom 
és ugyancsak ebből a korból származik a templom előtti szentháromság-szobor. ezeken túl még két barokk kori épület, egy 
Templom téri lakóház, raktár és istálló, valamint az eötvös utcai Mittermayer-ház áll még ma is.

a barokk kor emlékei közé tartozik az ugyancsak műemléki védettséggel rendelkező tüskeszentpéteri szent péter és pál, vala-
mint a zalakoppányi nagyboldogasszony katolikus templom. a csáford városrész központjában található harangtorony szintén 
a 18. századból, annak második feléből származik, de száz évvel később átépítik, romantikus stílusban átalakítják. az építmény 
védettségi fokozata a műemlékekhez képest alacsonyabb, általános műemléki védelem alatt áll. a 19. századból származó emlé-
kek közül műemléki védettséggel rendelkezik az 1844-46-ban a folyó nyugati ágán felépített, ma használaton kívüli négynyílású 
kőhíd, melyet 1996-2001 között felújítottak. a 19. századi a plébánia utca 1. számú lakóház általános műemléki védelem alatt áll.

4
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Ferences Templomrom, 14.századi harangtorony(polgárvárosi torony) – 6538 
szabadság u., hrsz.: 1018
gótikus
15. század
a nádas-patak D-i partján, szabadon álló, keletelt, egykor poligonális szentélyzáródású templom szentélyének é-i fala és a 
hozzá kapcsolódó tornya, valamint a szentély ék-i támpillérének csorbázatos indítása. a szentélyfalon megmaradtak a gyám-
köveken a bordás keresztboltozat indításai. a szentélyből a toronyaljba nyíló, csúcsíves ajtót rekonstruálták. a torony k-i falán 
feltehetően másodlagos felhasználású, román kori félköríves záródású, kőkeretes ablak. a templom a 13. század második felé-
ben épült, egyenes szentélyzáródású, feltehetően plébániatemplom volt. a 15. században szentélyét bővítették, é-i oldalához 
tornyot és egyszárnyú kolostorépületet emeltek. a ferencesek a 15. század végén vették használatba, majd a 16. század közepe 
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Batthyány-kastély (Gyógypedagógiai intézet) – 6539 
Zala u. 1., hrsz.: 248, 0364/4
késő barokk
1787
a Zala folyó völgyében, a Zala folyó és holtága által körülölelt szigeten, parkban álló, u alaprajzú, egyemeletes, kontyolt nyereg-
tetős kastély. a kastély oldalszárnyainak végén egy-egy félkör alaprajzú, kétemeletes torony. a főszárny D-i homlokzatán lévő 
középrizalit timpanonos, manzárdtetős. Főpárkányán disztichonban írt kronosztikon, előtte kocsiáthajtós terasz. é-i homlokza-
tának középrizalitján a károlyi család címere. 
az é-i szárny homlokzatán a kastély középkori periódusának feltárt építészeti részletei. a földszint és az emelet egytraktusos, 
oldalfolyosós elrendezésű, a folyosó csehsüveg boltozatos. a középrizalitban elhelyezett kétkarú lépcső vezet az emeleti, 
holkerpárkányos díszterembe. kőkeretes ajtók, nyílászárók, vasalatok, kandalló és egyéb tartozékok, 19. század vége. Falképek: a 
díszteremben, barokk falkép töredék, az oldalfalakon két monokróm festésű, mitológiai jelenetet ábrázoló medalion. az urada-
lom 1654-ben került Batthyány (i.) ádám tulajdonába. a ma álló kastélyt Batthyány (ii.) ádám építtette, a szentgróti és Berekszói 
Hagymási család 13. században épült várának felhasználásával, a homlokzaton lévő kronosztikon szerint 1787-ben. a 19. század 
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kiskastély (Helytörténeti Múzeum) 9491
Zala u. 3., hrsz.: 251
barokk
18. század
a Batthyány-kastélytól (trsz. 6539) k-re, 
szabadon álló, l alaprajzú, egyemeletes, 
csonkakontyolt nyeregtetős épület. a D-i 
szárny ny felőli harmadik tengelyében 
nyílik a kosáríves hevederekkel tagolt, 
csehsüveg boltozatos kocsiáthajtó. a k-i 
szárny, udvari homlokzatát a földszin-
ten és az emeleten kosáríves árkádok 
tagolják. a földszinti teremsor csehsüveg 
boltozatos. az épület é-i részén falépcső 
vezet a lakások kialakítása miatt átépített 
emeletre. épült a 18. században. 1985-
ben helyreállítva.

kőhíd – 6541 
hrsz.: 0364/4
1846
a Batthyány-kastélytól (trsz. 6539) ny-ra, 
a Zala folyó holt ágán átívelő, négy nyí-
lású, két hídfőre és három középpillérre 
támaszkodó, kőből épült híd. a Batthyá-
ny család 18. századi fa vámhídja helyén 
épült 1844–1846-ban. 1996–2001 között 
újjáépítve.

Mittermayer-ház (kiskorona fogadó) – 
9362 
eötvös károly u. 6., hrsz.: 355/1
barokk
18. század
Falazott kerítéssel körbevett saroktelken, 
az é-i telekhatáron álló, téglalap alapraj-
zú, földszintes, nyeregtetős épület. az 
utca felőli falazott kerítésben kosáríves 
kapu. D-i homlokzatán kosáríves árkád-
sor. egytraktusos, oldalfolyosós elren-
dezésű, teknő-, donga- és csehsüveg 
boltozatos helyiségekkel. Falképek: a 
teknőboltozatos helyiségben, 19. század. 
a k-i telekhatáron álló újabb téglalap 
alaprajzú szárny l alaprajzúvá bővíti az 
épületet. épült a 18. században, újabb 
szárnya a 20. században. 1984–1985-ben 
helyreállítva.
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római katolikus templom 
Templom tér, hrsz.: 319
barokk
1758
Település központjában, szabadon álló, 
keletelt, egyhajós, poligonális szen-
télyzáródású, ny-i homlokzati tornyos 
templom, a szentély felől kontyolt 
nyeregtetővel, a szentély é-i és D-i olda-
lához csatlakozó, íves oromfallal lezárt 
emeletes sekrestyével és kápolnával. a 
torony emeleti szintjén, a ny-i oldalon, 
a Batthyány család címere. csehsüveg 
boltozatos hajó, fiókos dongával fedett 
szentély, a hajó bejárati oldalán fakar-
zat. a boltozatokon stukkódísz. a ny-i 
bejárat előtti járófelületben, vasráccsal 
védve, Béri istván és egervári veronika 
sírköve, 1515. Berendezés: jellemzően 18. 
század második fele; főoltár, mellékoltá-
rok, szószék, orgona, szent ince vértanú 
üvegkoporsóban elhelyezett ereklyéje, 
barokk, 18. század második fele; Győztes 
immaculata, olajkép, 1758–1760 körül. 
a sekrestyeajtó feletti kartusban lévő 
építési dátum szerint 1753–1758 között 
építtette a Batthyány család. a templom-
kertben: szent József-szobor, 18. század 
második fele; szent Flórián-szobor, 18. 
század második fele; Madonna-szobor, 
19. század vége; szent Gellért-szobor, 

2002.
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szentháromság-szobor 
Templom tér, hrsz.: 316
barokk
1767
az r. k. templomtól (trsz. 6537) Dny-ra, 
volutákkal díszített, ívháromszög alapraj-
zú posztamensen álló pillérre helyezett 
szentháromság-szoborcsoport. a posz-
tamens mindhárom oldalán és a pilléren 
kronosztikon, a posztamens párkányán 
három angyal térdel. 1767-ben állíttatta 
a Batthyány család. az oszlop 1943-ban 

Barokk lakóház, raktár és istálló – 6542
Batthyány u. 1., Hrsz: 320
késő barokk
1787 körül
a település központjában, a r.k. temp-
lomtól D-re, saroktelken, szabadon álló, 
u alaprajzú, földszintes, csonkakontyolt, 
nyeregtetős épület. a k-i szárny három-
hajós, kőpillérekre támaszkodó csehs-
üveg boltozatos. kéttraktusos elrende-
zésű é-i és d-i szárnyában hevederekkel 
tagolt, csehboltozatos helyiségek. az 
é-i szárny kosáríves árkádokkal nyílt az 
udvar felé. épült 1787 körül a Batthyány-

kastéllyal egy időben, annak része volt.

Hamburger Jenő háza – 6778 
szabadság tér 7. – plébánia u. 1., hrsz.: 
268
historizáló
20. század eleje
a település központjában, az r. k. plébá-
niatemplommal (trsz. 6537) szemben 
lévő
saroktelken, zártsorú beépítésben, a 
telekhatár két oldalán álló, téglalap és l 
alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épüle-
tek. a szabadság téri telekhatár mellett 
álló téglalap alaprajzú lakóház ablakai 
szalagkeretesek. az utcai homlokzat 
oromzatán két keskeny padlásablak nyí-
lik, a földszinti ablakok között utólagosan 
elhelyezett, egykor emléktáblát hordozó 
kőkeret. az l alaprajzú oromzatos, nye-
regtetős ház és a melléképület belseje 
átépített, több lakással. Dr. Hamburger 
Jenő körorvos lakott a házban. épült a 20. 
század elején.
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római katolikus templom (szent péter és 
pál) – 6524 (Tüskeszentpéter) 
hrsz.: 1505/1
barokk
1776
Település szélén, szabadon álló, keletelt, 
egyhajós, poligonális szentélyzáródású 
templom, ny-i homlokzata előtt torony-
nyal, a szentély felől kontyolt nyeregtető-
vel, a szentély
é-i oldalához csatlakozó sekrestyével. 
csehsüveg boltozatos hajó, a hajó bejá-
rati oldalán karzat. Berendezés: jellem-
zően 18–20. század; főoltár, barokk, 18. 
század második fele; oltárkép, 1776 körül 
(Dorffmaister istván). épült 1776-ban. a 
templomkertben: kőkereszt, 20. század 
eleje; nepomuki szent János-szobor és 
Mária a gyermek Jézussal, 20. század 
eleje.

római katolikus templom (nagyboldog-
asszony) – 6536 (Zalakoppány) 
Templom u. 27., hrsz.: 4956
barokk
1756
Támfallal kerített területen, dombon, sza-
badon álló, keletelt, egyhajós, egyenes 
szentélyzáródású templom, ny-i hom-
lokzata előtt toronnyal, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel, a szentély é-i és 
D-i oldalához csatlakozó négyzet alap-
rajzú sekrestyével és melléktérrel. a ny-i 
homlokzatának tengelyében nyíló kapu 
fölötti szoborfülkében szűz Mária-szobor. 
csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a 
hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 
jellemzően 19–20. század; szószék, 18. 
század. épült 1756-ban.
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római katolikus harangtorony – 6502 
(csáford) 
váci u. 1. sz. előtt, hrsz.: 5276
–
19. század
négyzet alaprajzú, két, téglából falazott, 
félköríves nyílással áttört, pillérre támasz-
kodó, nyeregtetővel fedett harangláb. a 
18. századi harangtornyot a 19. század 
végén újjáépítették.

az országos szintű műemlék védelem 
elsősorban a barokk kori, vagy annál 
régebbi épületeket veszi számba. a 
19. század és a 20. század első felének 
építészeti örökségéből csak néhány 
épület rendelkezik országos védettség-
gel, ezért a város egykori arculatából a 
legértékesebb elemek megőrzése helyi 
védelemmel valósítható meg. a város 
2014-ben jóváhagyott építési szabályzata 
és a szabályozási terv az akkor elkészített 
értékvizsgálat alapján meghatározta 
azokat az épületeket és építményeket, 
melyek helyi védelem alá kerülnek, 
valamint a szabályozás rendelkezett az 
így védett értékek építésével kapcsolatos 
általános szabályokról. a helyi védelem 
26 épületre, szoborra és emlékműre 
valamint néhány központi területen az 
utcakép védelemre terjed ki, melyek 
védelmével megőrizhető az egykori 
polgári város hagyatéka. a védelemben 
részesített épületek egy része azok a 
középületek, melyek a 19. és 20. század 
fordulóján jöttek létre a település térségi 
központi funkciójával összefüggésben. 
ilyen épület a kossuth utcai általános 
iskola eklektikus szárnya, az evangélikus 
templom, a rendőrség és a polgármesteri 
hivatal épülete, valamint Zalaudvarnok 
római katolikus temploma.
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védettek a kisvárosi eklektika napjainkra 
megmaradt, korábban közfunkciót ellátó 
épületei annak ellenére, hogy a funkció-
változások és átalakítások sok kárt tettek 
építészeti értékeikben. ilyen az egykori 
korona szálló ma lakóházként működő 
épülete, és a ma szállodaként hasznosí-
tott egykori Takarék pénztár.

a védelem alá helyezett épületek egy 
jelentős csoportja az egykori polgári 
kisváros földszintes zártsorúan elhelye-
zett lakó és kereskedőházai, melyek ma 
is meghatározó elemei a város 20. század 
közepe előtt kialakult részének.

a védelem alá helyezett épületek egy 
jelentős csoportja az egykori polgári 
kisváros földszintes zártsorúan elhelye-
zett lakó és kereskedőházai, melyek ma 
is meghatározó elemei a város 20. század 
közepe előtt kialakult részének.

a két világháború közötti időszakban új 
épülettípus, a kertvárosias villaépületek 
jelennek meg. ennek a kornak, az előkert-
tel kialakított új építési módnak is több 
épületére vonatkozik a védelem.

a védett épületek között szerepel néhány 
népi lakóház az egykori falvak területén. 
az előzőekben felsorolt épületeken túl 
védelem alá helyezett az önkormányzat 
több szakrális emléket és néhány ipari 
épületet, az egykori szeszgyárat és a 
tüskeszentpéteri malom régi épületét, 
valamint egy, az 1960-as években épült 
karakteres modern épület, a Dózsa 
György utcai mentőállomás épületét.

az országos műemléki védelem mellett 
a már elhatározott helyi védelmek meg-
tartása és hatékony működtetése fontos 
annak érdekében, hogy a város bizonyos 
elemeket megőrizzen egykori arculatából 
és ezzel megőrizze identitását.
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5
elTérő karakTerű TerüleTek isMerTeTése

Zalaszentgrót eltérő karakterű településrészeinek lehatárolása a település fejlődéstörténetével összefüggésben valósítható 
meg. az egyes beépített területek építészeti arculatát általában annak a kornak az építési szokásai és gazdagsága határozza 
meg, amikor az a terület - utca, vagy településrész – elsődlegesen beépült. ez alól kivételt képeznek a régóta lakott területek, 
melyek a folytonos átépítések révén abban a karakterben rögzültek, ahol az átépítés jellege általános, léptéke meghatározó volt 
és az azt követő változások az építészetet jelentősen nem írták át. Zalaszentgrót esetében elsődleges építési móddal és karak-
terrel a csatolt települések, az egykori falvak régóta lakott területei rendelkeznek. ezek a területek egyes esetekben a falu egész 
területét lefedik, míg aranyod, kisszentgrót és Zalaudvarnok esetében a 20. század közepét követően új beépítések jönnek 
létre. az egykori falvak területének 20. század közepe előtt kialakult része, az ófalu egy sajátos építészeti karakterrel rendelkező 
településrész, mely annak ellenére elkülönül a később beépített területektől, hogy a későbbi építések révén a korábbitól eltérő 
épületek is megjelennek a területén.

a város történelmi központja folyamatos változás révén jött létre és a modern városépítéssel nem érintett részeken rögzült a 
19. század második felére, 20. század elejére jellemző zárt kisvárosias beépítéssel, valamint a várost meghatározó barokk kori 
műemléki védettségű épületekkel. ebbe a településképileg elkülönülő sajátos zónába a városközpont azon területe sorolható, 
ahol a 20. század közepe után történt építések nem váltak meghatározóvá. ide tartozik az eötvös utcától nyugatra lévő terület, a 
kossuth utca mentén található beépítés, valamint a Batthyány utca déli oldalának egy kis része.

a 20. század második felének modern városépítészete drasztikusan változtatta meg a városközpont keleti és déli felét. a koráb-
ban beépített területek struktúráját, építési módját és léptékét átírta, ugyan akkor néhány korábbi, jobb minőségű épületet is 
megtartott. az így kialakult, helyenként egységesen, helyenként részlegesen átépített, és területében bővített központ a város 
következő, az előzőektől elkülönülő arculati zónája.

a város központi területén és az egykori falvak új beépítésű területein a 20. század második felétől megvalósuló építési mód 
kertvárosiként jellemezhető, mely sokszor keveredve jött létre a korábbi ugyancsak kertvárosias beépítéssel. a meglévő beépí-
tés, valamint a már beépített területeken megvalósuló új építések eltérő építészete különböző minőségű és vegyes architektú-
rájú utcákat hozott létre. építési korukkal összefüggésben az egyes utcák arculata eltérő, de a beépítés jellegének és léptékének 
azonossága miatt egy arculati zónába, a kertvárosias lakóterületek zónájába javaslom sorolni őket. 

az előzőekhez képest beépítettségében elenyésző a város külterülete, ugyan akkor a nagy kiterjedésű kertes mezőgazdasági 
területek, a domboldalak építésének módja meghatározó a tájra és általa a városra is. Településképi szempontból kiemelt terü-
letnek kell tekinteni a zártkertet, vizsgálatára és a szabályozásra vonatkozó ajánlásra is ki kell térni e dokumentum keretében.

sajátos, rendeltetésük által meghatározott építészeti karakterrel rendelkeznek az ipari, a kereskedelmi és szolgáltató rendelteté-
sű gazdasági, a mezőgazdasági üzemi területek, valamint a különleges területek. az utóbbiak közé a rendeltetésnek megfelelő 
sajátos építészeti arculat tartozik. ilyen különleges területek a temetők, a sportterületek, a kastélyban működő szociális otthon 
és a termálfürdő. ezeket az eltérő és sajátos területeket a vizsgálatban és a szabályozásban is külön kell kezelni. 





5.1
várOsköZpOnT a 20.sZáZaD köZepe előTT

a város központi részének, szentgrótnak 
a nyugati fele, valamint a Türje és Teke-
nye községek irányába vezető kossuth 
utca környezete megőrizte a város 19. 
század végének, 20. század elejének 
hangulatát, építészeti arculatát. ezen a 
területen a világháborút és az ezredfor-
dulót követően is történtek beavatko-
zások, de a létrejött új építkezések nem 
változtatták meg a városrész egységét. 
a rendszerváltást megelőző időszak 
építései közül e területen csak az egykori 
Zala szálloda megsemmisülése, helyén 
a ruházati üzem felépítése okozott 
jelentős arculati sérülést. a rendszer-
váltás után megvalósuló fejlesztések a 
városszerkezetet, a kialakult térfalakat és 
a terület beépítésének léptékét figye-
lembe vették, építészeti kialakításaik 
nem váltak agresszívvé környezetükben 
és megtartották a városrész arculatá-
nak egységességét. a változások során 
épületek cserélődtek, valamint koráb-
bi épületek homlokzatát alakították 
át, újították fel. általában a rosszabb 
minőségű épületek tűntek el a minőség 
irányába szelektálva ezzel a korabeli 
épületállományt. a homlokzatokat érin-
tő változások sajnos legtöbb esetben az 

SZENTGRÓT

épületek architektúrájának romlását, vagy teljes megváltoztatását eredményezték. Mindezek mellett a ii. világháborút megelő-
zően született építészeti örökség ezen a területen ma is egységesnek tekinthető, településképi szempontból azonos arculattal 
rendelkező zónaként írható le. 

a történelmi városközpont meghatározó épületei a barokk kori épületek, a római katolikus templom, a közeli ugyancsak barokk 
kori lakóház, raktár és istálló épülete. a város szimbólumává vált Batthyány kastély a templommal szemben a park és a Malom 
csatorna (egykori folyómeder) nyugati, a város folyóvölgy felőli szélén helyezkedik el. Tőle keletre a park északi térfalának része-
ként, meghatározó elemeként a szintén barokk kori kiskastély található.

a nagyobb léptékű épületek környezetében földszintes zársorú épületsor alkotja a térfalakat, melyek jellemzője az egyszerű 
fegyelmezett tömegalakítás, szerény homlokzati architektúra, szabályos ablakrend, közel azonos párkánymagasság, azonos 
tetőhajlásszög és az agyagcserép héjazat használata. az ezredfordulót követően a templom környezetében a tér és a templom 
körüli térfalak néhány eleme megújult, melyeket a környezetének alárendelten, kiváló minőségben építettek meg. a templom 
mögött a korona utca megbontott keleti térfalát, az eötvös károly utca felőli köz torkolatát új üzletsor zárja le. a templomtól 
délre lévő szabadság tér megújításával egyidejűleg új épület épült a tér déli térfalának fokhíján. a földszintes, tömbbelső 
irányába a teret átjáróval megnyitó közfunkciójú épület egyszerű és környezetéhez maximálisan illeszkedő tömegalakítása, 
visszafogott anyaghasználata valamint a kortárs építészeti eszközök használata révén a történelmi városközpont példaértékű 
épületévé vált. az új épületek mellett a tér épületeinek karbantartása, felújításai folyamatosak, az épületek és a tér építészetét 
tiszteletben tartják. a tér egysége és minősége az egykori polgári kisváros kiemelt öröksége, mely ma a város legfontosabb tere, 
rendezvények és a piac helyszíne.
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a Batthyány utcától északra, az eötvös károly utcától nyugatra található óváros napjainkban is megőrizte középkori szabálytalan 
utca és telekszerkezetét, jellemzően földszintes, előkert nélküli zárt városias beépítését. a terület szerves folytatása a templom 
környezetének. a szövetszerű városrész funkcionálisan és építészetileg hangsúlyosabb része a szabadság tér mellett a terület 
peremét képező két legfontosabb utca, a város két főutcája, a Batthyány és az eötvös utcák.
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a Batthyány utca korabeli léptékében 
és arculatában megmaradt nyugati 
szakaszán új építések és a 20. század 
közepét megelőző időszakból ránk 
maradt épületek egyaránt előfordulnak. 
az utca déli oldalának hídfőhöz közeli 
tömbje egy emeletes épületekkel épült 
át, mely szakasz annak ellenére megtar-
totta korábbi térfal jellegét, hogy az új 
épületek ezredfordulóról származó, az 
eklektikát visszaidéző romantikus és azt 
követő posztmodern stílusa nem követi a 
korábbi korok fegyelmezett architektúrá-
ját. a déli oldalon a széchenyi és Malom 
utcák közötti térfal épületeinek nagyobb 
része a régi polgári város földszintes 
kereskedő és lakóházai, melyek avultsága 
és funkciónélkülisége azok megszűnését, 
a terület központi elhelyezkedéséből 
adódóan a tőle nyugatra lévő térfalhoz 
hasonló intenzívebb fejlesztést fog 
generálni.
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az utca északi oldalán az eötvös károly 
utcai torkolatig az egykori térfal léptéke 
megmaradt, épületei közül az egykori 
korona szálloda eklektikus kétszintes 
épülete, valamint a szabadság tér felőli 
földszintes barokk műemléki épület őrzi 
eredeti architektúráját. az egykori szál-
loda épület mellett északi irányba nyíló 
keskeny utcácska, a korona utca a város-
központ jellegzetes kisvárosias, földszin-
tes beépítéssel, üzletekkel kialakult és 
napjainkban is működő, jól karbantartott 
része. a templom körüli tér és a kétszin-
tes beépítésű tágas főutca között ezen a 
kis utcán keresztül létrejövő térkapcsolat 
mutatja meg legkarakteresebben a kisvá-
ros arculatának örökségét
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a város másik főutcája, az eötvös károly utca korabeli építészeti egysége kevésbé maradt fenn. 
egykori épületeiből ma szállodaként működő valamikori Takarékpénztár, a vendéglőként és 
panzióként hasznosított barokk műemlék épület, a szomszédos gyönyörűen felújított cukrászda 
eklektikus épülete, valamint az utca északi végének földszintes zártsorú beépítése maradt meg. 
a későbbi beépítések közül kiemelkedő minőségű, illeszkedésében példaértékű és architektúrá-
jában kortárs a Fiáker vendéglő és panzió épület-felújítása és bővítése. 
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a 20. század közepe előtti városközponttól területileg leszakad, de funkciójában és építészeti karakterében vele egy arculati 
zónát képez a kossuth lajos utca beépítése. a vasútállomás, Türje és Tekenye irányába vezető út beépítése a barokk korból ránk 
maradt térképek alapján is beépített. Jellemzően földszintes, előkert nélküli, utcával párhuzamosan elhelyezett épületek és nye-
regtetők határolják. a beépítés jellege zártsorú, de sok helyen az épületen átvezető kapuzat helyett a beépítés megszakításával 
közelíthető meg a telek. az épületek homlokzatának díszítésének mértéke változó, általános az ablakok egyszerű vakolatkerete-
zése és a vakolt tagozott ereszpárkány kialakítása. Tehetősebb házak esetén magasabb lábazat és térdfal kialakításával növelték a 
homlokzat magasságát, és díszesebb eklektikus vakolt homlokzatokat hoztak létre. napjainkra a homlokzatok architektúrája sok 
esetben megsemmisült, vagy jelentősen károsodott, de a még létező örökség alapján az utca eredeti arculata fenntartható, egyes 
elemei visszaállíthatók.

a lakóházak sorában középületek, általános iskola kétszintes eklektikus épülete és annak modern kori bővítése található. az utca 
északi oldalának középső szakaszán az iskola szomszédságában a város evangélikus temploma és parókiája épült fel.
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5.2
 Falvak 20. sZáZaD köZepe előTTi örökséGe – óFalu

Zalaszentgrót külső városrészeinek, az 
egykori falvak területeinek jelentős része 
a háború előtti időszakban már beépített 
volt. ezek a területek a korabeli katonai 
térképek ismeretében csak kis mérték-
ben változtak, növekedtek az 1700-as 
éveket követően. a változás ezeken a 
területeken napjainkig folytonosnak 
tekinthető, melynek során a telkeken  
rosszabb minőségű épületek cserélődnek 
ki, épülnek át. a falvak ezen részein a 
meghatározó építészeti örökséget a ki-
emelkedő fejlődési korszakot jelentő 19-
20. század fordulója és a 20. század első 
fele jelentette, településképi karakterét 
ennek a kornak az építészete határozza 
meg. ez az örökölt építészet folytonos 
fejlődés során alakul ki, anyaghasznála-
ta egyszerű, formai eszközrendszere a 
tájra jellemző sajátos. ugyan akkor ez az 
építészeti örökség sem tekinthető homo-
génnek. az építés korától, a kor építési 
szokásaitól, az építtető foglalkozásától, 
gazdagságától függően a 20. század első 
feléből ránk maradt örökség is sokszínű.
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CSÁFORD
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a földműveléssel foglalkozó szegényebb 
lakosság jellegzetes épülettípusa az egy 
traktusú, általában 5-6 m szélességű, 
szimmetrikus, 35-40 fok hajlásszögű 
cserép héjazatú tetővel fedett hosszház. 
az épületet általában alacsony lábazattal 
építették és oldalhatáros beépítési mód-
dal, többségében előkerttel helyezték el 
a telken. a korabeli épület jellegzetessé-
ge az utcafronti két kisméretű pallótokos 
ablak, melyre gyakran zsalugáteres külső 
szárny került elhelyezésre. a tető utca-
fronti lezárása vagy falazott oromzattal, 
vagy – általában a szegényebb épületek 
és falvak esetében – kontyoltan került ki-
alakításra. a városhoz tartozó falvak közül 
az egykor szegényebb településeken, a 
nyugati oldalon lévő Zalakoppányon és 
csáfordon gyakoribb a tetők utcafronti 
kontyolása.
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a népi lakóház ezen alaptípusa több vál-
toztatással és kiegészítéssel jelenik meg. 
Tehetősebb porták esetében az épület 
szélessége meghaladja a fa mennyezeti 
gerendával áthidalható szélességet, az 
épületek a szokásoshoz képest széleseb-
ben, értelemszerűen nagyobb tetőzet-
tel és tömeggel jönnek létre. Gyakori 
kiegészítés a hosszház oldalsó bejára-
tának lefedése, úgynevezett „kódisállás” 
építése, melynek továbbfejlesztésével 
zárt előterek, verandák alakulnak ki. nem 
általános, de néhány épület esetében 
előfordul az épület oldaltornácos kialakí-
tása, melynek lefedése néha a megnövelt 
tetőzettel, de legtöbbször kisebb hajlás-
szögű féltetővel történik.
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az egykori parasztporta gazdasági épületei a lakóház folytatásában felfűzve helyezkedtek el, melyek szerepe napjainkra jelentő-
sen csökkent, a lakófunkciók pedig a helyükön hátrafelé bővültek. a népi lakóházak kerítései néhány méteres előkert elhagyásá-
val áttört fa léckerítésként, fa, vagy falazott oszlopokkal épültek. a múlt század első feléből származóan sok helyen épültek előre 
gyártott betonkerítések, melyek sajátos építményei az általában vasúttal, így szállítási lehetőséggel rendelkező településeknek. 
ezeknek a kerítéseknek a mintázata, díszítése és igényessége, valamint a napjainkban fellelhető állapota változó, de mindenkép-
pen karakteres elemei az ófalú örökségének.
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a népi lakóház alaptípusa a két háború közötti időszakban úgynevezett hajlított házzá alakult. ez az épülettípus utcafronton 
már két szobával rendelkezik, tetőzete utcával párhuzamos irányba fordul át, így tetőzete az utcafronton két irányból kontyolt 
hosszanti tetőzetté alakul. Meglévő épületek továbbépítésével és új épületként is létrejön ez a fajta épület. ez az épülettípus a te-
hetősebb lakosság épülete, melyből kevés található az egykori falvak területén, ugyanis vélhetően ők a központban, szentgróton 
építik fel házaikat. ezen okokból az egykori falvak területén nem épültek a múlt század első feléből származóan a népi lakóházak-
nál díszesebb és gazdagabb kertvárosias villaszerű épületeket.
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a falvak többségében elvétve, aranyo-
don nagyobb számban találunk olyan 
20. század első feléről származó épülettí-
pust, amikor az épületek az utcafronttal 
párhuzamosan, előkert nélkül kisvárosias 
jelleggel alakultak ki. ezek az épületek 
nem a földművesek, hanem többnyire 
a kereskedők, iparosok és a falu értel-
miségének házaiként létesültek a falu 
központjában. aranyod esetében kiemel-
kedően sok ilyen épület található, melyek 
gazdagon díszített mívesen megépített 
épületek. vélhetően ezek az egykor itt 
nagyobb számban élő zsidó lakosság 
egykori épületei, melyek többsége napja-
inkra elhagyott és romos.



Zalaeszentgrót| 53



54 | Zalaszentgrót

az ófalu épületeinek homlokzati archi-
tektúrája az aranyodi épületek kivéte-
lével egyszerűen kialakított. Díszítését 
vakolattagozással alakították ki, beépített 
díszeket nem alkalmaztak. az épületek 
homlokzata vakolt és festett volt, melyet 
később, a cement általános használatával 
párhuzamosan több helyen felváltott 
a kőporos vakolat, napjainkban pedig 
a szemcsés vékonyvakolat. az ablakok 
kisebb méretű, osztott felületű, kétszár-
nyú, pallótokos, majd később kapcsolt 
gerébtokos szerkezetek voltak. a házak 
gazdagságától függően az ablakokat 
egyszerűbben, vagy mívesebben alakí-
tották ki, és gyakran használtak zsalu-
gátereket. sok épület elveszítette régi 
ablakait és az új ablakok beépítésével 
megváltoztatták a homlokzat nyílás-
rendjét, ezzel együtt a ház karakterét, a 
homlokzati felületek arányait. azonban 
a közelmúltban felújított épületek ese-
tében  már a homlokzati nyílásrendet és 
korabeli ablak jellegét megtartó új kor-
szerű fa szerkezetek kerültek beépítésre. 
a tetők egykori héjazata cserép, melynek 
használata napjainkban is megmaradt. 
általános, hogy a héjazat cseréje alkalmá-
val ismételten cserepet alkalmaznak.
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a 20. század első feléből ránk maradt falu 
egykori világából az épületeken túl sok 
helyen megtalálhatók a fedett kerekes 
kutak, még megvannak az egykori 
istállók és pajták, közterületeken, az 
előkertekben pedig gyakran találkozunk 
kőkeresztekkel. ez utóbbiak a kőből fara-
gott műemléki védettségűek kivételével 
betonból készültek a múlt század első 
felében. a keresztek korpusszal és általá-
ban szűz Mária szoborral készültek.
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az ófalu területén a 20. század második 
felében és az ezredfordulót követő-
en is épültek új házak. ezek – néhány 
kivételtől eltekintve – az építési kor 
gyakorlatát és stílusát követő épületek. 
néhány új épület esetében a környezeti 
illeszkedés elvét figyelembe véve a népi 
építészet karakterét megtartva példaér-
tékű eredmény jött létre. az esetenként 
eltérő karakterű épületek ellenére az 
ófalu területe építészetileg egységesnek 
tekinthető, melynek építészeti arculatát 
az előzőekben leírt forma és anyaghasz-
nálattal létrejövő népi építészet határoz-
za meg. 
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5.3
várOsköZpOnT a 20. sZáZaD köZepe uTán - 
MODern várOsépíTésZeT, TelepsZerű lakóTe-
rüleTek

SZENTGRÓT

a városközpont keleti része, valamint a 
Batthyány utcától délre lévő területek 
a múlt század közepe után jelentős 
mértékben átépültek. ezek a területek a 
háborút megelőző időszakban is beépí-
tettek voltak, így az épületek egy része 
a korábbi korok öröksége. a két háború 
közötti időszakban épült ki a Dózsa 
György utca, ahol az értékesebb épületek 
napjainkban is állnak. itt épültek fel az 
egykori közigazgatás épületei, a mai 
rendőrség és a polgármesteri hivatal. a 
magyarországi városok építéstörténeté-
hez hasonlóan a 20. század első felének 
gazdag eklektikus korszakában épültek 
fel a középületek, az általános iskola, 
polgári iskola, az említett két közigazga-
tási épület, valamint a város két szállo-
dája. ezen épületek közül a Zala szálloda 
egykori architektúrája az átépítés során 
megsemmisült, a két iskola épülete a 
hozzá nem értő felújítások révén jelentős 
mértékben elveszítette eredeti karakte-
rét. ez a két eredeti homlokzattal rendel-
kező középület így a két háború közötti 
időszak fontos építészeti emléke.
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a háború előtti építészet emléke a 
középületek mellett néhány polgári la-
kóház, melyeket ellentétben a korábban 
keletkezett zárt térfalat alkotó kisvárosias 
beépítéssel az építési korának megfelelő-
en előkerttel, díszes homlokzati archi-
tektúrával, mozgalmas tömegalakítással 
villaszerű épületként hoztak létre. ezek az 
épületek megtartották egykori archi-
tektúrájukat és a már ismertetett óváros 
karaktere mellet a város építészeti arcula-
tának az előzőektől eltérő új szegmensét 
képviselik.
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a Dózsa, Batthyány, eötvös és kossuth 
utcák által határolt tömb belsejében, 
a Batthyány és eötvös utcák térfalának 
egy részén az egykori beépítést a 20. 
század második felének dinamikus 
városfejlesztése eltörölte. Helyette a 
modern városépítés elveinek megfe-
lelően új városközpontot alakítottak ki 
középületekkel, üzletekkel és többszintes 
lakóépületekkel. az épületeket építé-
si telek nélkül, közterületbe ágyazott 
úszótelkeken, telepszerűen helyezték el, 
a korábbi struktúrát, térfalakat semmibe 
véve alakították ki az átépített városrész 
tereit. az egykori épületek, különösen a 
lakóépületek az építési korának megfe-
lelően alacsony színvonalon valósultak 
meg és sajnos többségüknél a felújítás és 
korszerűsítés még várat magára. a terület 
értéke a gazdag növényzet, az épületek 
parkba ágyazottsága, melyek gondo-
zottsága valamelyest oldja a modern 
városépítés okozta disszonanciát.
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ezen a területen a rendszerváltást kö-
vető időszakban is épültek új épületek. 
látva a modern központ beépítésének 
anomáliáit és igénytelenségét, ezeknek 
a beruházásoknak építészeti koncepci-
ójában szerepelt, hogy a 70-es években 
kialakult modern épületeket a történel-
mi központtól elszeparálja, takarásba 
helyezze, továbbá a központ jellegét az 
új épületekkel és üzletek elhelyezésével 
térfalakban és funkcionálisan is valame-
lyest visszaállítsa. így jött létre a Batthyá-
ny utcai fronton az új üzletsor, mellyel 
takarásba kerülhetett a művelődési 
központ. ezzel egyidejüleg új épület pó-
tolta a főutca megsemmisült térfalát. az 
új épületet nagy tömegű magastetővel, 
igényes romantikus architektúrával hoz-
ták létre. ehhez az építészeti együtteshez 
kapcsolódóan, az üzletsor folytatásaként 
fa szerkezetű kapuzatot képező tetőszer-
kezettel zárták le a Művelődési központ 
előtti modern tér déli oldalát, lehatárolva 
a teret a Batthyány utcától. ennek az 
építészeti koncepciónak részeként a tér 
keleti oldalán lévő igénytelen négyszin-
tes lakóépület földszintjéhez az épülettől 
idegen, fa szerkezetű előtetőket helyez-
tek el. azonban ezzel a hozzáépítéssel 
sem sikerült korrigálni az épület  igényte-
lenségét, hibáit. 
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az új városközpont területén a Batthyány utcai üzletsor és térfal építésén túl a rendszerváltást követően új épületek jöttek létre a 
tömbbelsőben, az eötvös utcai fronton, valamint a Dózsa utca északi végén. a két-három szintes beépítések során a területen új 
építészeti stílus, a posztmodern építészet tette le kézjegyét. a különböző korok épületeinek egymás melletti megjelenése sajnos 
nem eredményezett egységet, azok változó minőségű eklektikus városrészt hoztak létre
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a közelmúlt felújításai során a terület 
minőségének javulása tapasztalható. 
látható, hogy ellentétben például a 
Művelődési központtal szembeni lakóház 
korábbi átalakításával, vagy az előtetők 
épülettől idegen kialakításával, azok a 
felújítások és átépítések tudnak minőségi 
változást eredményezni, melyek az épü-
letet egységben kezelve teljes egészében 
megújítják és új stílusjegyekkel alakítják 
ki annak architektúráját, vagy az eredeti 
építészeti koncepció tiszteletben tartá-
sával valósítják meg a rekonstrukciót. ez 
utóbbi szellemben újult meg a közel-
múltban a 60-as évek karakteres modern 
építészetét képviselő mentőállomás 
épülete, az orvosi szakrendelő, valamint 
a járási hivatal épülete. Új építészeti arcu-
lattal épült át a Dózsa utcai bank épülete

a városközpont Batthyány utcától délre 
lévő része a korábbi földszintes kisvárosi 
térfal elbontásával jött létre. ennek a 
területnek az átépítésénél is a modern 
városépítés elvei szabták meg a kere-
teket. Telepszerű, úszótelkes beépítés 
jött létre többszintes lakó-, és szaba-
don állóan elhelyezett kereskedelmi és 
vendéglátó épületekkel. a változás révén 
a korábbi földszintes zárt térfal változó 
magasságúvá alakult, az egykori zártsága 
felbomlott és vonalvezetése bizonyta-
lanná vált. a közelmúltban a földszintes 
üzletek magastetővel és tetőtér beépítés-
sel egészültek ki átalakítva és javítva az 
utca déli térfalát és ezzel kissé háttérbe 
helyezve a telepszerű beépítés modern 
építészetét
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a múlt század közepe után kialakult vá-
rosközpont a Batthyány utca mentén déli 
irányba kibővült. az utca keleti oldalán 
jöttek létre a városközponti funkciók. a 
két tömb főutcához kapcsolódó részén 
iskolák, az egykori gimnázium és a 
szakközépiskola, valamint a város másik 
általános iskolája található. az általános 
iskola modern épületének rendezett és 
fegyelmezett architektúrája a felújítás so-
rán visszanyerte eleganciáját, középületi 
rangját. Déli irányba haladva telepszerű 
lakóterület, a katalin lakótelep helyez-
kedik el, mely ugyan nem városközponti 
funkció, de a terület beépítésének inten-
zitása, valamint építészet arculata a 20. 
század második felében kialakult központ 
arculati zónájába helyezi a területet.
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5.4
kerTvárOs

SZENTGRÓT

ebbe a településképi zónába a város-
központ és a csatolt községek külön-
böző építési korban és különböző épí-
tészeti stílussal beépített családi házas 
területei tartoznak, melyek együttesen 
nem alkotnak olyan egységes tele-
pülésképet, mint az óvárosként, vagy 
ófaluként csoportosított városrészek. a 
zóna területeinek többsége a 20. század 
második felében családi házakkal épült 
be, melyek karakterét az elsődleges 
építés kora és annak építési kultúrája 
határozza meg. a zónához tartozó 
területek között a város központi terü-
letén, szentgróton vannak olyan részek, 
melyeken a beépítés a két világháború 
között megkezdődött, de a terület teljes 
beépítése a 20. század második felében 
fejeződött be. e területek korábban 
beépült részeire jellemző, hogy az 
elsődleges beépítés épületei mellett 
a későbbi korok épületei és építészeti 
stílusa is megjelennek, valamint gyakori 
az egy időszakban létező, de eltérő 
stílusok keveredése. ennek eredménye-
ként ezek a területek nem rendelkeznek 
a zóna teljes területét lefedő egységes 
arculattal, ugyanakkor egyes részein, 
a különböző utcákban vagy utcasza-
kaszokon a beépítés egységes képet 
hozott létre.
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a kertváros zónájához tartozó területek-
ben közös, hogy a beépítés karaktere 
kertvárosi jellegű, az épületek általában 
oldalhatáron álló építési móddal, előkert-
tel épültek. a falusias karakterű területek-
hez képeset szembetűnő, hogy ezekben 
az utcákban a népi lakóház, az egy 
traktusú hosszház típusa és építési módja 
nem lelhető fel, lényegesen kevesebb 
gazdasági épület található a lakóházak 
mögött, az épületek lábazata a falusias 
beépítéshez képest magasabb, tömege 
általában nagyobb és mozgalmasabb.

a 20. század első felében beépült 
kertvárosi zónához tartozó területek és 
az óváros között nehéz éles határokat 
húzni, és természetesen ezek a határok 
vitathatóak is. ebbe a zónába soroljuk 
a központi városrész két háború között 
részben beépült, de teljes kiépülését a 
század második felében elnyerő területét, 
a Batthyány utcától délre, illetve nyugatra 
lévő, a nádas patakig terjedő területet, 
valamint a Dózsa - Batthyány utcák és a 
vasút közötti városrészt. ezeken a terüle-
teken a két háború közötti időszakból az 
óváros épülettípusához tartozó utcával 
párhuzamos, nyeregtetővel kialakított 
épülettömeg és a szabályos nyílásrend 
is megtalálható, mely épületek gazdag 
homlokzatdíszítéssel készültek.

a két háború közötti időszak gazdagabb 
polgári lakóházainál a korábbi feszes 
tömeg és homlokzatképzést felváltja a 
kertvárosias villa jellegű építés. ennek az 
épülettípusnak sajátja az előkerttel tör-
ténő épületelhelyezés, a kontyolt tetőzet 
kialakítása, valamint a főhomlokzati sík 
kimozdítása középső, vagy oldalsó rizalit 
elhelyezésével. ezzel együtt gyakran 
megmozdul a tető tömege síkváltással, 
vagy felépítmény kialakításával
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Gyakori, hogy a vakolt falfelület mellett 
megjelenik a ciklop rakású kő lábaza-
ton, vagy egyes hangsúlyozott falfelü-
leteken – pilasztereken, nyílásparapet 
mezőjében, stb. a homlokzati vakolatok 
díszítése is megváltozik, a korábbi eklek-
tikát felváltja a szecesszió és a romantika 
díszítése, az előre gyártott ornamentikás 
díszítő elemek helyett csak egyedi vako-
latdíszek készülnek. a homlokzati nyílás-
rend gyakran elveszíti szabályosságát, 
és ahogy a homlokzati felület egy része 
hangsúlyt kap, úgy azt követi az eltérő 
méretű, gyakran három osztatú ablak 
elhelyezése. ebben a korban általánossá 
válik a redőny használata. a korábban 
kizárólagosan használt cserép héjazat 
mellet megjelenik a rombuszpala fedés. 
a kerítés áttört, kő, vagy tégla falazott 
oszlopokkal és fém kerítésmezőkkel épül.

a két háború között kiépült, az előzőek-
ben ismertetett kertvárosias területen 
és a Gyár utcában létrejött egy-egy 
környezetéhez képest nagyobb léptékű 
épület. a Malom utcában építik fel az 
egykori kétszintes polgári iskolát, a Gyár 
utcában pedig egy klasszicizáló stílusú, 
ugyancsak kétszintes, palota léptékű 
épület jött létre.
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a háborút követően nagyobb meny-
nyiségben a 60-as évektől épülnek új 
épületek. ebben az időszakban tovább 
épülnek a központi városrész előzőek-
ben említett kertvárosias területei, új 
utcák jönnek létre a kossuth utcától 
északra, valamint folytonosan beépül a 
vasúttól keletre a Gyár utca. szentgróton 
kívül a városhoz csatolt falvak közül 
Zalaudvarnok, kisszentgrót, aranyod és 
Tüskeszentpéter területén jönnek létre 
az ófalu területét kiegészítve új utcák, 
kisebb-nagyobb újonnan beépülő terüle-
tek. egységes beépítést és utcaképet hoz 
létre a városrészekben a 60-70-es évek 
építési korának épülettípusa, az úgyneve-
zett „kockaház”. ezek az épületek a két há-
ború közötti kor villaépületének egysze-
rűsített, és leszegényített épülettípusa, 
mely sokak számára elérhetően a korábbi 
népi lakóházakhoz képest lényegesen 
jobb lakhatási körülményeket teremtett 
strukturált alaprajzával. ezek az épületek 
egységesen emelt, kő, vagy előre gyár-
tott beton elemekből épített lábazattal, 
utcára nézően két, nagy ritkán három 
szobával, és kontyolt tetőzettel készültek. 
a tető héjazatának anyagaként cserepet 
és palát egyaránt használtak. ennél az 
épülettípusnál általánossá vált a beton 
és vasbeton használata. a nyílászáróknak 
iparosított gyártású, azonos mintára 
készült szerkezeteket, utca felől redőny-
nyel ellátott három osztatú ablakokat 
építettek be. Jelentős változást jelentett a 
cement általános használata, melynek se-
gítségével a korábbi festett falfelületeket 
felváltotta a kőporos vakolat. a homlok-
zatképzés új anyaga a kapart és simított 
felület vegyes használatával, geometrikus 
mintákkal új díszítést eredményezett. 
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az úgynevezett „kockaházak” életkora elérte az 50 évet, új generációk új igényekkel lakják ezeket az épületeket. Megkezdődtek az 
épületek megújításai, mely folyamat településképi szempontból a tető héjazatának és ablakainak cseréjét, a homlokzati felüle-
tek hőszigetelését, új vakolását és színezését eredményezik. a jó minőségű új anyagok és új színek használata, a kerítések divat 
szerinti megújítása korszerű arculatot ad a már megfáradt hangulatú épületeknek, és ezzel a megújuló utcaszakaszoknak. 
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a korábban ismertetett korszakot a 70-es 
évek második felétől követően egy másik 
építési gyakorlat követi. a korábban 
épült kockaházak térdfallal emelt tető-
terének építése, az új kétszintes, vagy 
térdfallal emelt tetőteres épületek a 
korábbihoz képest jelentősen nagyobb 
épületeket és tetőtömegeket eredmé-
nyeztek. ennek a kornak jellemzője volt, 
hogy a nagyméretű nyeregtető az utcára 
merőlegesen, csonkakonty kialakításával, 
utca felől nagy oromzattal, erkéllyel, vagy 
loggiával épült. az új építési gyakorlat 
ugyan változó minőséggel, de egységes 
beépítéseket eredményezett.
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 80-90-es évek ismét új időszakot jelen-
tenek a lakóház építés stílusvilágában. a 
korábbi, sokszor aránytalanul nagy töme-
gű épületeket felváltotta egy tagoltabb, 
mívesebb tömegalakítás. ez a változás a 
korábbi egalizált társadalom és építészet 
arctalan egyformaságának ellenpontja-
ként sokszor extrovertált megjelenést 
eredményezett. egymással párhuzamo-
san több irányzat épületei valósulnak 
meg ebben az időszakban. az egyik álta-
lánossá vált irányzatban nagyon jelentős 
a népi építészet elemeinek alkalmazása, 
melynek során a korábbi tagolatlan 
épülettömeg és tetőzet osztottá válik, a 
tető tömegét meghatározó épületszéles-
ség és ezáltal az épület tömege csökken. 
Jellemző az oromzatok csonkakontyos 
kialakítása, valamint a népi építészet 
egyéb elemeinek – tornác, kódisállás, 
faburkolatos oromzat, stb. – alkalmazása. 
Jellemző, hogy ezeket az eszközöket a 
kor építészete sokszor nem az eredeti 
arányrendszerben, az egyes elemeket 
eklektikusan keverve használja. az 
ellentmondások mellett ennek a kornak 
az épületei sokszor alkotnak jó minőségű 
egységes utcaképet, a közel egy időben 
kiépült utcák a hasonló építészeti elemek 
alkalmazása révén  egységes arculattal 
rendelkeznek. ennek a korszaknak saj-
nálatos velejárója a tetőtér beépítéssel, 
nagy tömegű tetőzettel kialakított épü-
let, a tetőzet 40-45º-os hajlásszöge, az 
ebben a korban megjelent betoncserép 
alkalmazása. Több egységesen használt 
elem mellett a tetőhéjazat anyagának és 
színének vegyes használata sok esetben 
bontotta meg a kialakuló rendet. a város 
arculatának szempontjából lényeges, és 
pozítiv változás, hogy a kertek kialakítá-
sára, a növényzet minőségére a korábbi 
időszakhoz képest nagyobb hangsúlyt 
fektetett a lakosság. az eltelt idő során a 
növényzet erősödésével az egységesség 
teljesebbé vált.
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a 80-90-es évek építészetének, a ma már posztmodern korként nyilvántartott időszaknak van egy kísérletező rosszabb iránya. 
ahogy a rendszerváltást követően az egyén keresi helyét a társadalomban, és esetenként tévesen jelöli meg azt, úgy épületeinek 
stílusát, formavilágát is sokszor nem a kornak és a társadalmi helyzetnek megfelelően választja. így jönnek létre tornyokkal és 
bábos korláttal kialakított kiskastélyok, egyéb, néha torz és eklektikus formai kísérletek, extrém anyag és színhasználatok. 

az előzőekben leírt építészeti korok és stílusok a 20. század második felében beépített területeken egymásra rakódtak, a többe-
dik életszakaszát megélt területek folyamatosan átépültek. elsődleges arculatukat beépítésük időszakának építészete határoz-
za meg, mely mindig változott a későbbi korok stílusában megvalósuló átépítésekkel. az így átépült területek korábbi feszes 
egysége felbomlott, de szerencsés esetben a tetők hajlásszögének közel azonos kialakítása, valamint az azonos színű és anyagú 
héjazata a beépítés karakterének harmonikus változását eredményezte. egy terület építészeti arculatának rendezettségéhez nem 
csak az építészeti elemek egységes használata szükséges. elengedhetetlen az épületek minőségének, rendezettségének és a kör-
nyezet – zöldfelület, kerítés, stb. – ápoltságának egyenletes jó színvonala, mely a lakosság közel azonos egzisztenciális szintjén, 
egzisztenciális szegregációja esetén valósul meg.

a rendszerváltást követően felnövő új generációk új világot kívánnak teremteni, más példákat és mintákat követnek és ezzel 
összefüggésben az életterüket, házaikat is a korábbi időszaktól eltérően, új eszköz és formavilág alkalmazásával hozzák létre. 
ahogy a társadalom értékrendjében, úgy az építészetben sincs folytonosság, a megújulás, az új teremtésének vágya hatja át az 
építészet formanyelvét. az ezredforduló környékén a társadalom nyitottságával összefüggésben az építészetet új hatások érik, és 
az újonnan beépülő területeken nem a korábbi korok megújult világa, hanem egy új arculat alakul ki. ezeknek az újonnan egy-
ségben beépült területeknek az építészete, sajátos hangulata nem a helyhez, a városhoz, hanem a korszakhoz kapcsolódik. az 
ezredfordulót követően a korábbiaktól eltérő új építészettel összefüggően beépült terület viszonylag kevés alakult ki, hiszen az új 
építések nem csak ezeken a területeken, hanem elszórtan a korábban beépült utcákban és a zártkerti területeken is megjelennek. 
az új stílus jegyeit egyöntetűen magán hordó területek szentgrót északi részén, a szentpéteri, Bartók és kisfaludi utcák északi 
részén jöttek létre

az új arculatot jelentő építési kor egyik épülettípusa az úgynevezett „mediterrán” stílusú lakóépület. Jellemzője ezeknek az 
épületeknek a földszintes beépítés, az alacsony hajlásszögű általában minden irányból kontyolt tetőzet és a mozgalmas tö-
megalakítás. Tetőtéri, vagy emeleti szint kevés épületnél jelenik meg, ott is csak az épület alapterületének kisebb hányadán. 
Gyakori a tetőfedés anyagaként nagy hullámú beton-, vagy agyagcserép héjazat használata és a falfelület egyes szakaszainak 
kővel, téglával, vagy fával történő burkolása. a héjazat anyaga és színe ebben a korban is változatos, de látható, hogy egységes 
településkép azonos anyag és főleg színhasználat esetén érhető el. a színhasználat során többséget jelent a piros agyagcserép 
használata, mely néhány utcában egységesen jött létre harmonikus épített környezetet alkotva az utcában és a tájban. ez azért is 
fontos, mert a földszintes, alacsony hajlásszögű kontyolt tetővel rendelkező és általában növényzettel és kerítéssel takart épüle-
tek esetében a tetők alkotják az utcakép fő karakterét. Településkép szempontjából lényeges változás, hogy az épületek a korábbi 
korokhoz képest rejtőzködően épülnek. az udvar gazdasági szerepe megszűnt, annak szerepe átértékelődött. utcafrontra kerül-
nek a garázskapuk és ezzel megszűnik az udvarok járműforgalma. a lakás fő helyiségei és teraszai az udvar irányában rejtetten 
helyezkednek el. az udvarokat épített és gazdag örökzöld növényzettel kialakított kerítéssel zárják. az épületek homlokzatára és 
az udvarokra korlátozott rálátás nyílik. 

a korábbi építészeti hagyományokhoz nem köthető új építési mód, a faház, vagy rönkház alkalmazása is megjelenik az új kertvá-
rosokban. az általa képviselt stílus és anyaghasználat eltér környezetétől, ugyanakkor a különbözőség a zöldfelületbe bújtatott 
épületek esetében nem zavaró.

az új kor új stílusú épületei mellett van folytonossága a 80-90-es évek építészetének is. letisztultabban tovább épül az előző kor 
stílusa, melynek elemeinél gyakran alkalmazzák a táj ás a népi építészet hagyományait.

az említett építészeti irányzatok sok esetben nem tisztán, egymástól elválva jelennek meg. az elemek és anyagok használatában 
átfedések találhatók, melyek a beépítések egységességének irányába mutatnak. a területek építészeti elemei, stílusa folyton 
változik, így a csak néhány évvel eltérő építési korok is finom eltérést jelentenek az utcák hangulatában. Fontos megemlíteni az 
utcákat, az épületek és közterek viszonyát meghatározó kertek kialakításának gyakorlatát. Jelentős változás történt ezen a terüle-
ten is, az új építésekhez legtöbbször rendezett és jó minőségben megépített kerítés, kert és az épületet jelentősen elrejtő előkerti 
növényzet kapcsolódik.
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5.5
ZárTkerTek

a várost keletről és nyugatról határoló 
dombok a zártkertek kiterjedt világa, az 
itteni szóhasználattal a hegyek területe. 
a több mint 8 ezer hektár területű város 
hatalmas kiterjedésű zártkertekkel ren-
delkezik, melyek területileg a folyóvölgy 
két oldalán  lévő dombokon találhatók. 
a zártkertek nagyobb része az egykori 
falvakhoz, Felsőaranyodhoz, aranyodhoz, 
csáfordhoz és Zalakoppányhoz tartozó 
területek a folyóvölgy nyugati oldalán, 
az apáti hátság keleti lejtőin helyez-
kednek el. a folyóvölgy keleti oldalán a 
Zalavári hátság nyugati lejtőin szentgrót, 
kisszemtgrót és Zalaudvarnok zártkert-
jei találhatók. a hatalmas kiterjedésű 
zártkertek területére általánosan jel-
lemző, hogy a mezőgazdasági termelés 
visszaszorult, a domboldalak jelentős 
része spontán beerdősült. a zártkerteken 
korábban megvalósuló elsősorban önel-
látást szolgáló kert-, szőlő- és gyümölcs-
művelést sok esetben felhagyták, és csak 
kevés helyen váltotta fel azt árutermelés 
szintjén működőképes gazdálkodás. 

az előzőekben leírt általános folyamatok 
mellett a város domboldalainak jó ter-
mőhelyi adottságaira és a szőlőtermelés 
hagyományára alapozva több üzemszerű 
szőlészet és borászat működik, melyek ál-
tal művelt terület napjainkban szerencsé-
re bővül. a kialakuló nagyobb gazdasá-
gok a hozzájuk kapcsolódó lakóházakkal, 
pincészetekkel és vendégházakkal a 
korábbi beépítéshez képest nagyobb, a 
tájban karakteresen megjelenő épülete-
ket hoznak létre. a megvalósult új épü-
letek őrzik a táj hagyományos építészeti 
karakterét tömegformálásban, tetőzetük 
kialakításában és anyaghasználatban, jó 
példái a hegyek további építésének.
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az aranyod feletti dombtetőn, nagyobb telkeken új lakóépületek épültek az elmúlt évtizedben kihasználva a város viszonylagos 
közelségét és a csodálatos panorámát. e területek beépítése általában nem a mezőgazdasági tevékenységhez kötődik, az épü-
letek létrejöttét a gyönyörű kilátás, a tágasság és a város viszonylagos közelsége determinálta. az itteni épületek kivétel nélkül a 
tehetősebb lakosság nagy méretű és jó minőségben megépített lakóházai, melyek karakteresen szegélyezik a várossal szemközti 
domb peremét. az épületek építészeti stílusa eltérő, de a kialakult sokszínűség nem zavaró, ugyanis kevésbé az épületek karak-
tere, inkább a tetők azonos anyaghasználata dominál a tájban. ezek egységesen piros színű kiselemes héjazatú magas tetők. 
ezen a területen kivűl a lakóházak zártkertbe építése nem vált jellemzővé, az aranyod feletti domboldal mellett csáfordtól délre a 
Felsőhegy területén találkozunk néhány új lakóépülettel és vendégházzal. 
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a zártkert jellemző beépítését mégsem az előzőekben ismertetett épülettípusok adják. a hegyek építészeti karakterét a terület 
hagyományos műveléséhez kapcsolódó gazdasági épületek határozzák meg. ezek többsége a huszadik század első feléből, vagy 
még régebbről származnak, egyszerű tömegalakítású, egytraktusú hosszházak szimmetrikus cserép héjazatú nyeregtetővel. Bájos 
egyszerű kis épületek, melyek a táj sajátosságává váltak.
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a régi zártkerti épületek mellett a múlt 
század második felében is épültek épü-
letek, melyek építészete már nem olyan 
egységes. az anyaghasználat és az építési 
mód megváltozása a korábbi építészet 
hagyomány elhagyását eredményezte, 
ugyan akkor az épületek kis léptéke, 
tájban rejtőzködő elhelyezése nem vál-
toztatta meg a zártkertek karakterét. 

az utak irányából az épületek kevésbé 
láthatók, így nem jön létre klasszikus 
értelemben utca, utcakép. az épületek 
tájban, a domboldalakon, vagy a dom-
bok gerince mentén történő megjele-
nése látható távolról, melyek együttese 
a tájat alakítja a növényzettel, művelési 
kultúrákkal együtt. az épületek tájba il-
lesztése szempontjából az épület és tető 
tömegének kialakítása, valamint a magas 
tetők héjazatának anyaga a meghatáro-
zó. ennek rendezettsége, egységessége 
és harmonikussága alkotja a zártkertek 
építészeti arculatát.





5.6
GaZDasáGi TerüleTek

a város építészeti arculatának ismertetése ez idáig nem tért ki a gazdasági, a  kereskedelmi, valamint ipari funkciókkal rendelkező 
területekre. a város beépített területének jelentős részét alkotják, és jellemzően összefüggő területegységekben helyezkednek el 
a város belterületének külső peremén és a város irányába vezető országutak mentén. a város fejlődésének különböző korszaka-
iban jöttek létre, az új fejlesztések többsége zöldmezős beruházással, mezőgazdasági területek beépítésével jött létre, de a koráb-
ban kialakult gazdasági területek is megújulnak, tulajdonosváltást követően újraépülnek, korszerűsödnek. 

a kereskedelmi és az ipari fejlesztések építési módjára jellemző, hogy nem hordoznak településre jellemző építészeti elemeket, 
így azok helye kevésbé beazonosítható. az építés korában szokásos építési technológia, multinacionális cégek esetében a rend-
szer egységes megjelenésének követelménye határozza meg az épületek arculatát. a gazdasági területek építészeti arculatának 
egységesítésére az előzőek értelmében szabályokat alkotni nem szükséges, azok építészete szabályozással kevésbé befolyásolha-
tó. 

napjaink ipari építészetére az előre gyártott, szerelt, elsősorban fémből készült szerkezetek alkalmazása a jellemző, mely elegáns, 
feszes és sokszínű épületek létrehozására alkalmas. a korábbi épületek felújítása, átépítése is az új technológiák és anyagok 
használatával történik, így ezen területek építészete folytonosan változik, korszerűsödik. a gazdasági területek épített minősége 
a vállalkozások gazdasági potenciájától függ. a nagyobb gazdasági potenciával rendelkező cégek nagyobb méretű telephelyei 
és épületei általában rendezettebbek a kisvállalkozások által elfoglalt területeknél. az utóbbiak esetében gyakori probléma a 
telephelyek kis mérete és zsúfoltsága, a korábbi barnamezős iparterület felaprózódásából keletkezett rendezetlenség és beszorí-
tottság. 

az új gazdasági területek a lakóterületektől elkülönülve, tőlük nagyobb távolságra a fő közlekedési utak mentén alakulnak ki 
elkerülve a zavaró környezeti hatásokat, a város belterületének forgalomterhelését.
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különleGes TerüleTek

5.7

a településkép szempontjából a fonto-
sabb területek ismertetését tartalmazták 
a korábbi fejezetek, melyek a város fejlő-
dése, a városközponthoz való közelsége, 
a városszerkezetben elfoglalt helye, 
beépítésének sajátos módja alapján osz-
tályozta a területek sajátos településképi 
arculatát. az ismertetett területek a város 
intézményi és lakóterületeit, valamint a 
zártkertjeit ölelték fel. e területeken túl 
számos olyan beépített terület található, 
melynek használata speciális, és beépíté-
sének módja a használattal összefüggő-
en egyedi. ilyenek a város és az egykori 
falvak temetői, valamint a termálfürdő. 

ezeket a területeket a településképi arcu-
lat vizsgálata szempontjából különleges 
területeknek tekintjük. az általában nagy 
kiterjedésű területeknek a funkcióból 
adódóan nagyon eltérő építményei csak 
ritkán befolyásolják a város építésze-
ti arculatát, az itt található épületek, 
építmények építészeti megjelenését 
elsősorban a terület rendeltetése deter-
minálja. ebből következően építészeti 
arculatuk befolyásolását, szabályozását 
a településképi rendeletben nem tartjuk 
szükségesnek. ismertetésük ennek elle-
nére indokolt, hiszen mindegyike a város 
fontos intézménye, építményei pedig a 
város ikonikus elemei.





aJánlásOk – épíTésZeTi ÚTMuTaTó elTérő karakTe-
rű TerüleTenkénT

6

az eltérő karakterű zónák 5. fejezetben ismertetett építészetének megtartása, minőségének javítása érdekében ebben a feje-
zetben megfogalmazásra kerülnek a területek arculati fejlesztésének legfontosabb céljai. Javaslatot adunk a területen történő 
építések arculatot meghatározó elemeinek kialakítására, illetve azok településképi rendeletben történő szabályozására. 

a helyi építési szabályzat az Országos Telelepülésrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelettel szinkron-
ban általános elveket fogalmaz meg a meglévő épített környezetbe történő új építés illeszkedésére vonatkozóan. ezeket 
a szabályokat a településkép védelméről szóló törvény értelmében az építési szabályzatból törölni szükséges, ugyanakkor 
javasoljuk a településképi rendeletbe általános elvként történő beillesztését. az említett szakasz a következőket tartalmazza:

az övezetek és építési övezetek területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell 
létesíteni és fenntartani. az övezet területének a meglévő állapothoz illeszkedő szabályozása esetén az övezetek 
rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve úgy kell eljárni, hogy a létesítmény ne zavarja 
a szomszédos telkek és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a 
környezet és a környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. az építészeti adottságokhoz és környezethez 
történő illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait és az épület 
terepre illesztését. az övezet területének jelentős megújulása, vagy beépítési intenzitásának változása esetén járuljon 
hozzá a táj- és településkép esztétikus, a kor építészeti szellemének megfelelő és minőségi alakításához.

a zónák meghatározásakor, illetve ismertetésekor a város épített területét 7eltérő karakterű zónára osztottuk. a zónák épített 
környezetének ismertetése során a 7-es sorszámú különleges, valamint a 6-es sorszámú gazdasági területek bemutatásánál 
már említésre került, hogy ez a két terület olyan sajátosságokkal rendelkezik, melynek révén annak építészete nem a tele-
pülésrészt jellemző arculati egységhez, hanema különleges rendeltetéséhez kapcsolódik. ennek következtében e területek 
építészeti arculatának befolyásolására célok és megvalósításukhoz eszközök meghatározása nem lehetséges és nem is szüksé-
ges. ugyanakkor az ismertetett eltérő karakterű településrészek első kilenc zónájával kapcsolatosan a településképi célokat e 
dokumentum a továbbiakban megfogalmazza és ajánlást tesz a településképi rendelet segítségével megvalósítható eszközök 
meghatározására.
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1, a 20. század közepe előtti városközpont - óváros építészeti ajánlásai

a városközpont e legrégibb területének építészeti karakterével kapcsolatos cél a terület kisvárosias építészeti egységének meg-
tartása, építészeti minőségének javítása. a számos védett épület, köztük több barokk kori műemlék környezetében előjogot kap 
a 20. század első feléből származó építészeti és városépítészeti szemlélet, melynek értelmében a területen a kortárs építészetnek 
tömegalakításban, térfal-képzésben és bizonyos elemekkel az anyaghasználatban is illeszkednie kell a korábbi építészethez. a 
zóna területének városképet befolyásoló építészeti szabályait javasoljuk egységesen meghatározni az új épületek építésére, és a 
meglévők új arculatot eredményező felújítására, átalakítására és bővítésére. ezeket a szabályokat javasoljuk kiegészíteni a hábo-
rút megelőző korból származó épületekre vonatkozó olyan előírásokkal, melyek ennek a korábbi építészeti stílusnak a megőrzé-
séhez prioritást biztosítanak. ajánlásaink a településképi szabályozásra a következők:

a XX. század közepe előtt épült épület:

a) közterület felőli homlokzatának korhű felújítása és átalakítása csak az eredeti építési korának megfelelő stílusban és 
anyaghasználattal történhet az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjének megtartása vagy megsemmisülése ese-
tén annak visszaépítése mellett

b) bővítése során a korábbi épület építészeti arculatának egységességét biztosítani kell a bővítmény építésére vonatkozó 
szabályokat betartása mellett

c) felújítása során a magastető héjazatának anyaga elsődlegesen a korabeli héjazattal megegyező

d) homlokzatának felújítása során a korabeli homlokzati tagozatokat és díszítőelemeket meg kell tartani, megsemmisü-
lésük esetén másolatukat vissza kell építeni, továbbá közterület felől a vakolt homlokzati felületet festetten kell felújítani, 
melynek során pasztellszínek használhatók

amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet. 

Új épület építése, XX. század közepe után épült épület felújítása, átalakítása és bővítése esetén:

a) közterület felőli oldalon az épületre jellemző épülettömeget a környező beépítéshez igazodva kell kialakítani és 
aközterület felé néző tető hajlásszöge 35-40º közötti, héjazatának anyaga cserép, szürke színű korcolt fémlemez vagy 
üveg lehet, pala csak indokolt esetben

b) az épület közterület felőli tömegét a meglévő térfalhoz igazodva kell kialakítani és a térfal jellemző tömegéből kiemel-
kedő egység, domináns tetőfelépítmény csak városszerkezetileg indokolt pozíció esetén létesíthető

c) a közterület felől a vakolt homlokzati felületen pasztellszínek használhatók

d) az épület földszintjének közterülettel határos része, a bejáratok és az üzletek portáljai egységben és egy ütemben 
változtathatók meg
 
amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet.
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2. Falvak 20. század közepe előtti öröksége – ófalu építészeti ajánlásai

a város részévé vált egykori falvak területének jelentős részéna korabeli épületek révén érzékelhető az egykori falura jellemző 
beépítés. csáford, Zalakoppány és Tüskeszentpéter égész területe, míg kisszentgrót és aranyod városrészek egy része őrzi a régi 
falu jellegét. cél a falvak e napjainkban építészeti egységben megmaradt részét, a régóta lakott területeket karakterükben meg-
őrizni. az ófalu arculatát meghatározó egységesség megtartása és megteremtése az egyszerű osztatlan épülettömegek és tetők 
kialakításával, a tetők héjazatának azonosságával és a régi épületek korhű felújításával érhető el. ajánlott építészeti eszközök a 
következők:

a XX. század közepe előtt épült épület:

a) felújítása, átalakítása és bővítése során az épület építészeti arculatának egységességét megtartva az eredeti építési 
korának megfelelő stílusban és anyaghasználattal, vagy az épület stílusát a mai kor építészetének megfelelően egysége-
sen átírva történhet

b) korhű felújítása során meg kell tartani vagy vissza kell építeni az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjét, azzal, 
hogya közterület felől új földszinti nyílás az épület eredeti homlokzati architektúrájához illeszkedően alakítható ki

c) korhű felújítása során a korabeli homlokzati tagozatokat és díszítőelemeket meg kell tartani, megsemmisülésük esetén 
másolatukat vissza kell építeni, valaminta vakolt homlokzati felületet festetten kell felújítani, melynek során pasztellszínek 
használhatók

d) korhű felújítása során a magastető héjazatának anyaga cserép lehet, azon közterület felöl domináns tetőfelépítmény 
nem helyezhető el

amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

Új épület építése, XX. század közepe után épült meglévő épület felújítása, átalakítása és bővítése esetén:

a) az épület tömegét meghatározó tetőzetet szimmetrikus magastetővel kell kialakítani, melynek hajlásszöge 30-45º 
közötti

b) új melléképületet lehetőség szerint a főépülettel azonos hajlásszögű és héjazatú tetővel kell ellátni

c) az egyszerű, hagyományos építési mód szerinti tagolatlan épülettömeget kell létrehozni, domináns tetőfelépítmény 
lehetőség szerint nem alkalmazható

d) a vakolt homlokzati felületeken pasztellszínek használhatók

amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet.



108 | Zalaszentgrót



Zalaeszentgrót| 109



110 | Zalaszentgrót

3. a 20. század közepe utáni városközpont - modern város építészeti ajánlásai

a háború után, a város intenzív növekedésének időszakában kialakult városközpont építészetét a modern városépítés drasztikus 
beavatkozása határozza meg. ennek következtében a város átépítéssel érintett részének struktúráját megváltoztatják és a kisvá-
ros zárt térfalakkal határolt tömbjeit felbontják. a földszintes, helyenként egy emeletes, jellemzően zártsorú beépítést felváltja 
a modern városépítés telepszerű, a hagyományos telekstruktúrát úszótelkekre felváltó, a korábbinál magasabb építési módja. 
a telepszerűen elhelyezett épületek és a század első feléből, elsősorban a két háború közötti időszakból származó eklektikus 
stílusban épített köz és lakóépületek e területeken keveredve helyezkednek el, mely beépítés sajnos nem hozott létre összhan-
got. a város, és ezen belül a központ építészeti arculatának alakítása szempontjából cél, hogy ezeknek a területeknek a fejlesz-
tése minőségi építészet létrehozásával történjen, melyben elsődleges szerepet a kortárs építészet kaphat. cél, hogy a központ 
különböző építési korszakainak értékei, azok egyedi arculata ne olvadjon el egy eklektikusan alkalmazott átépítés során, hanem 
az minőségében megújulva, korábbi értékeit megtartva éljen tovább. cél, hogy a karakteres, építészetileg jó minőséget képviselő 
épületek és az egységesen beépített területek átépítése, megújítása a korábbi építészet értékeinek tiszteletével, karakterének 
megőrzésével valósuljon meg. az arculati kézikönyv ajánlásai e területekre a következők:

a XX. század közepe előtt épült épület:

a) közterület felőli homlokzatának felújítása és átalakítása lehetőség szerint az eredeti építési korának megfelelő stílusban 
és anyaghasználattal történhet és törekedni kell az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjének megtartására vagy 
visszaépítésére

b)bővítése során a korábbi épület építészeti arculatának egységességét biztosítani kell

amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

XX. század közepe után épült épült épület felújítása, átalakítása és bővítése során

a) a homlokzat színezése az épület architektúrájának figyelembe vételével, tagozásának megtartásával történhet és a 
homlokzatok színezésével nem írható felül, nem alakítható ki az épület tagozását átíró felületképzés

b)az épület eredeti architektúráját lehetőség szerint megtartva, azzal egységben, vagy az épület stílusát a mai kor építé-
szetének megfelelően egységesen kell megvalósítani

c) az épület földszintjének közterülettel határos része, a bejáratok és az üzletek portáljai lehetőség szerint épületenként 
egységben és egy ütemben újíthatók fel

amelyektől eltérni csak az adottságok figyelembe vételével a szakmai konzultáció alapján lehet.
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4. kertváros építészeti ajánlásai

Míg az 3. zóna a többszintes, addig ez a családi házas lakóterületek többségét lefedő arculati zóna területe. a 60-as éveket 
követően kialakuló és a város egyes részein átépülő, megújuló beépítések többfajta építészeti kort és stílust foglalnak maguk-
ba. a különböző korok építette területek szétválasztása, tagolása a folytonos változás és a beépítések sokszínűsége miatt nem 
lehetséges. egységes építészeti karakterek az átépített területeken csak véletlenszerűen alakultak ki, nagyobb egységes területek 
azokon a később beépített utcákban lelhetők fel, ahol az épületek második kora nem kezdődött el, a terület őrzi a beépítés korá-
nak eredetiségét. cél, hogy e területek folytonos változása ne eredményezze karakterének ziláltságát. cél, hogy az új építések ás 
átalakítások az utcaképet befolyásoló elemeivel a környezetükhöz illeszkedjenek.ajánlás a településképi rendelet szabályozására 
a következő:

Új épület építése, meglévő felújítása, átalakítása és bővítése során tetőzetének utcaképet meghatározó tömegét, hajlás-
szögét és héjazatát közvetlen környezetéhez illeszkedően kell kialakítani.





5. Zártkertek építészeti ajánlásai

Többségében gazdasági, helyenként 
pihenő- és lakóépültekkel beépített része 
a városnak.e zóna területén az épületek 
tájba illesztésének minősége határozza 
meg a terület építészeti karakterét, annak 
minőségét. az épületek nem alkotnak 
rendezett térfalat, nem alakulnak ki klasz-
szikus értelemben vett utcák. 

az előzőekből következően cél e terü-
leteken, hogy a beépítés tájban történő 
megjelenése rendezett legyen, melynek 
eszköze a tetők és épületek tömegének 
és anyaghasználatának egységessége. a 
kézikönyv ajánlásai a következők:

a lakóházaknál és a nem csarnok 
szerkezetű gazdasági, kereske-
delmi, vendéglátó és szolgálta-
tó épületeknél 30-45º közötti 
hajlásszögűmagas és lapos 
tetővel kialakított épülettömeg 
egyaránt alkalmazható. 

Új épület építése során az épület 
lejtő irányába néző homlokzata 
nem lehet magasabb a szélessé-
génél.  

csarnok jellegű épületek eseté-
ben az épületek hossztengelyét 
elsődlegesen a lejtős dombolda-
lakon a szintvonalakkal párhuza-
mosan kell elhelyezni, amelytől 
eltérni csak az adottságok 
figyelembe vételével a szakmai 
konzultáció alapján lehet.
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a város elhelyezkedése a délnyugat-du-
nántúli tájban Zala megyében

a város a kistájak térképén



7
TerMésZeTvéDeleM

a terület általános jellemzése
elhelyezkedése, fekvése, természetföldrajzi viszonyai

Zalaszentgrót a Dél-dunántúli régióban, Zala megyében található. Magyarország kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) alapján a 
kelet-Zalai-dombságon északi végén négy kistájban helyezkedik el. a nyugati oldalon emelkedő dombok a Zalaapáti-hát kistáj 
területére esnek, északon a közigazgatási terület Felső-Zala-völgybe is benyúlik. a belterület és a folyóvölgy a Zalai-kart követő 
már az alsó-Zala-völgybe, a keleti oldal dombjai pedig a Zalavári-hát mikrorégiók területébe sorolandók. 

Geológia, domborzat

a város területének mai felszíni formája hosszú, bonyolult földtani változások eredményeképp alakult. a mélyben a variszkuszi 
kristályos (gránit és kristályos pala) alapon a földtörténeti ókorban képződött felsőtriász fődolomit aljzat található. ez a Hévíztől 
nyugatra mélybe süllyedt, a felszín alatt különböző mélységben hatalmas darabokra tört tömb valójában a Bakony lesüllyedt 
pikkelyes szerkezetű mezozoikumának a folytatása. erre rakódtak a az idők során pannóniai és negyedkori rétegek (miocén, 
pliocén) üledékek, melyek felszíni megjelenése adja a táj mai geomorfológiai formáját. a földkéregmozgások nyomán a törések-
kel, vetődésekkel szabdalt táj a kárpát-medence egyik legtagoltabb felszíne lett. a legjellemzőbb talajképző kőzet a völgyben 
a periglaciális vályog és agyag, a dombok építőanyaga a karbonátos tartalmú homok, homokkő, mely helyenként jégkorszaki 
lösszel fedett.

a település domborzati képét a kistájak egyedi jellegzetességei határozzák meg, így azok eltérő karakteréből adódóan alakul ki 
az igencsak változatos összkép. a Zala-völgyet két oldalról határoló hátság meridionális elhelyezkedésű dombjai húzódnak. a 
jobbparti meredekebb dombokon a szél, az esők és az évszázados tájhasználat a puha kőzet erodálódását hozta magával, ennek 
köszönhető a  dombok változatossága, az erősen tagolt felszínű, eróziós-deráziós völgyek, folyó menti szedimentációs területek 
és erodált, ill. meredek emelkedésű dombok váltakozása, melyek közt egyenes lefutású, éles törésű, egymást keresztező kisebb 
völgyrészek váltakoznak. a bal part morfológiája kiegyenlítettebb, nem olyan tagolt és alacsonyabb,a dombok magassága is 
elmarad a túloldaltól. 

a dombok közt több mély patakvölgy is húzódik, mint a csáfordi-,  Zalaszentgróti- és kanizsa-patak völgyei. Mind között azonban 
a legjelentősebb a Zala-karnál dél felé forduló Zala völgye. a völgy itt kiszélesedik és az alsó-zala-völgyi jelentős aszimmetriája 
is kiegyenlítettebbé válik, a völgyet kétoldalt szegélyező dombok  morfológiája itt nem mutat akkora különbséget. a területen 
a völgy szintjének legmélyebb szintjéhez képest (113 mBf.) a dombok legmagasabb pontja, a vergyálom (337 mBf.)  így a város 
területén a relatív magasságkülönbség eléri a 224 méter. 
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a felszínközeli alapkőzetek határainak 
elhelyezkedése

1    Glaciális és alluviális üledékek          
2    löszös üledékek
3    Harmadkori és idősebb üledékek

löszfalba vágódott mély horhos
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Talajok

a Zala völgyében a vastag alluviális 
üledékeken vályog mechanikai tulajdon-
ságú, kedvező vízgazdálkodású réti, lápos 
réti talajokat találunk,. az egykor lefolyás-
talan területeken tőzegben gazdag sík-
lápok is előfordulnak, kiterjedésük mára 
már nem jelentős. a völgy északi végén 
az ős-rábai eredetű  kavicsalluvium is 
megjelenik. a völgy talajai többnyire a 
dombok művelt területeinek (szőlő, kert, 
szántó) eróziójából származó, eső által 
lemosott, az egykor gyakori árvizek során 
elterített hordalék melyek a lösz, homok 
folytán karbonátosak. 

a domboldalakon a magasabb társzíne-
ken a löszös-homokon az egykori erdők 
talajképző hatása nyomán agyagbe-
mosódásos barna erdőtalajok, a löszön 
csernozjom barna erdőtalajok találhatók. 
a jobb vízgazdálkodású domboldalakban 
erdő- és szőlőművelés folyik. a magas 
eróziós potenciál a helytelen gazdál-
kodással felerősítve a felelős a talajok 
lepusztulását követően a földes kopárok 
megjelenéséért.   

a folyóvölgyben a rétek, erdők mellett 
megjelent meliorált, szántóművelésbe 
vont területein mára telkesített rétláp 
talajok találhatók. a dombokba mélyen 
bevágódott többi vízfolyás mentén 
is hasonló talajképződési folyamatok 
zajlottak.

a város környékének talajtérképe

1    köves és földes kopárok                                       7     agyagbemosódásos barna erdő-
talajok
9    Barnaföldek (ramann-féle barna erdőtalajok)      25  réti talajok
26  réti öntéstalajok            27  lápos réti talajok
29  lecsapolt és telkesített síkláp talajok  

éghajlat

éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves. az évi napsütéses órák száma 1950 körül várható. az évi középhőmérséklet  
9.8 °c, mely a vegetációs időszakban 15,5˚c fölött alakul. az évi abszolút hőmérsékleti szélsőségek átlaga 33.0 °c és –16.0 °c közt 
változik. a téli fagymentes időszak 193 nap. az éves csapadékösszeg 710-740 mm körül alakul, de egyes években a 800 mm-t 
is meghaladja; tenyészidőszakra eső mennyisége 430-440 mm, a rendes évi csapadék felesleg 130 mm.. az uralkodó szélirány 
északi és déli. 
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vízrajz

a lehulló csapadékból, olvadó hóból 
eredő, a dombokról lefolyó vizeket a 
völgyekben  vízfolyások, patakok gyűjtik 
össze. a változatos domborzat következ-
tében a főbb patakvölgyek  mellett több 
ér, csermely is található. a jobbpart vizei 
közül az aranyadi-, csáfordi- és a kani-
zsa-patak említendő, míg a balparton 
a nádas-, Tekenyei-, Zalaszentgróti- és 
Zalaudvarnoki-patak tartozik a jelen-
tősebbek közé. a közigazgatási terület 
nyugati szélén a Dötki-patakon, valamint 
a belterülettől a nádas-patakon több 
duzzasztással kialakított  mesterséges 
tó (halastó) található. a tavak számát a 
Zala-völgyben a fürdő fölött található 
kavicsbányatavak növelik, mely az ásvá-
nyi nyersanyag több évtizeddel ezelőtti 
kisipari kitermelését követően alakultak 
ki. a tavak  vize disztróf jellegű, a termé-
szetes vizeknek megfelelő minőségű 
horgászattal hasznosítottak.  

Minden érintett vízfolyás vizének be-
fogadója a Zala. a Zala ma már ritkán, 
többnyire időjárási szélsőségek esetén 
önt ki a rétekre.  

a terület természetvédelmi vizsgálata

Tájtörténeti áttekintés

európa, így a kárpát-medence természet képét az utolsó jégkorszakot követő időszakban a nagyarányú, a 100 %-hoz közelítő 
mértékű erdősültség jellemezte. a dombokon az abiotikus faktorok (kőzet, talajok, éghajlati adottságok, stb.) által meghatározott 
körülményeknek megfelelően  a mérsékelt égövi lomboserdők helyi változatai kolonizáltak, gyertyános-tölgyesek, bükkösök, 
cseresek, a legmagasabb dombtetők homok- és löszkúpjain xerotherm vegetációval, az országban csak itt található sárgalenes 
reliktum erdeifenyvesekkel. a vízfolyások mentén, de főképp  a Zala-völgyében úgynevezett azonális élőhelyeken láperdők, 
puhafa- és keményfa ligeterdők voltak, melyek fennmaradásához szükséges vizet a völgyekben számtalan ágra szakadt patakok 
biztosították. 

a korabeli tájról rendelkezésre álló ismereteink meglehetősen szűkösek, annak egykori állapotát csupán a történelmi segítsé-
gével rekonstruálhatjuk. az első katonai térképek térkép Mária Terézia idejében készült, mely még elég sok hibát tartalmaz. a 
pontatlanságok ellenére már jól láthatók és elkülönülhetők az alapvető területegységek, mind a mai társtelepülések korabeli 
lakóterülete, a szőlőhegyek, erdők, rétek, azok elhelyezkedése. a térképalapján látható, hogy a mintegy két és fél évszázaddal 
ezelőtti táj térstruktúrája alapvetően nem változott. a változások elsősorban a szentgróti belváros expanziójában látszik, a társte-
lepülések terjeszkedése nem jelentős. a dombokon már akkor jelen volt a szőlőkultúra, az erdők, patakvölgy is jól kivehetők.



Zalaeszentgrót| 121

az 1806-1869 között készített ii. katonai 
felmérés térképe már elég pontos ahhoz, 
hogy a mai állapotokkal összevessük. Jól 
kivehető a város és környékének alapvető 
térstruktúrája, mely már valóban össze-
vethető a maival. látható, hogy a Zala-
völgy keleti lankáit a közútig akkor még 
rétek, vizes élőhelyek borították, amiket 
később többségében feltörtek, ma szán-
tókat találunk helyükön.  Tüskeszentpéter 
akkoriban még mocsarakkal körülvett 
szigetként került ábrázolásra. ez az álla-
pot nagyjából a második világháborúig 
tartott, a nagyobb változások azt követő-
en történtek. a járási székhellyé válással 
együtt járó fejlődés a lakó- és iparterület 
számottevő növekedését vonta maga 
után. a belterület bővülése, a beépítések 
helyszínei a korábbi városmag körüli 
szántók, rétek lettek, a legutóbbi idő-
szakban a szőlőhegyek lakóterületté való 
válása hozott változást. 

a város területe az i. katonai felmérés idején (1763-1785)

a város területe a ii. katonai felmérés idején (1806-1869)
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potenciális vegetáció

a természeti értékvizsgálat a terület  
potenciális növényzetének és az aktuális 
térstruktúra jó természeti állapotban ta-
lálható elemeinek összevetésével vethető 
össze. a terület növényföldrajzi értelem-
ben a nyugat-Dunántúli (praenoricum) 
és a Dél-Dunántúli (praeillyricum) flóra-
vidék találkozásánál a Zalai (saladiense) 
flórajárásba tartozik. a múlt században 
készült nagyléptékű Zólyomi-féle vege-
táció-térképen jól elkülönülve látszanak 
az eltérő vegetációtípusok. a vízfolyások 
mentén jellemző abiotikus élőhelyek, 
ártéri ligeterdők, mocsarak zónája 
található, melyeket az évszázadok során 
erdőirtásokkal az állattartáshoz szüksé-
ges rétekké (kaszálókká és legelőkké) 
alakított a gazdálkodó ember. a víz jelen-
létéhez köthető fás vegetáció, az égere-
sek, puhafás fűzligetek, bokorfüzesek a 
vízfolyások mentén és a jobb vízellátású 
mélyedésekben ma is megtalálhatók a 
völgyekben, területük az állattartás és a 
rétművelés visszaszorulásával még nőtt 
is az utóbbi években. a mészben gazdag 
kőzetek alkotta dombok növényzetét 
melegkedvelő cseresek, illír jelegű 
gyertyános tölgyesek és illír bükkösök 
alkották, a magasabb domtetőkön a 
sárgalenes reliktum erdeifenyvesekkel 
(lino flave – pinetum sylvestris) díszlet-
tek. a mellékvölgyek, nagyobb dombok 
délies kitettségű oldalain cseres tölgye-
sek lehettek melegkedvelő xerotherm 
bokorerdőkkel. a cseresek területén ma 
többnyire nagy területen szőlők találha-
tók, összefüggő erdők már csak a nyugati 
dombokon maradtak fenn. 

napjainkra az egykori vegetációban 
domináns erdők fennmaradt természetes 
- természetközeli állományai a térképen 
látszó mintázatot adják. az erdők kiter-
jedése valójában ennél nagyobb, ám a 
tájidegen és inváziós ültetvényeket (akác, 
tájidegen fenyők, nemesnyarasok, stb.) 
nem került ábrázolásra. látszik, hogy ösz-
szefüggő állományok csak a belvárostól 
távolabb eső területeken maradtak fenn.

a település egykori erdősültsége a Zólyomi-féle potenciális vegetációtérképen
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Országos védettség

a település közigazgatási területén 
országos jelentőségű természetvédel-
mi védelem alatt álló terület nincs.  a 
természet védelméről szóló 1996. évi 
liii. törvényben meghatározott ex lege 
védettség (forrás, láp, barlang, víznyelő, 
szikes tó, kunhalom, földvár) közül forrás 
és láp található a település területén. 
forrás: a források esetében a FöMi 1980-
as években készült 1 : 10 000 léptékű 
eOv térképszelvényei állnak rendelkezés-
re, az itt jelölt források kerültek jelölésre. 
az utóbbi időszak csapadékdeficitének 
ismeretében valószínűsíthető, hogy 
állandó vízhozamú már nem nagyon 
található, többségében időszakos műkö-
désűek. 
lápok: a lápok tekintetében a vidék-
fejlesztési értesítő lXii. számában 
(2012.01.13.) megjelent a vidékfejlesztési 
miniszter közleménye az ex lege lápi és 
szikes tavi védettséggel érintett terüle-
tekről rendelet szolgál jogforrásként. en-
nek 1. sz. mellékletében a már korábban 
kijelölt, azaz kihirdetettnek tekinthető 
lápok a város területén nincsenek. a 2. sz. 
mellékletében azok a külterületi helyrajzi 
számok szerepelnek, melyek esetében 
a láp jogi jelleg megállapítást nyert, de 
a lápkijelölő eljárás még nem történt 
meg. a kijelölésre váró lápterületek közül 
egyedi határozattal a 010296, 010297. 
hrsz-ú ingatlanok lápkijelölése megtör-
tént.
a potenciális lápok: 
 
Zalaszentgrót 010024/3, 010305/13, 
010305/14, 010313/7, 010320/2, 
020034/2, 020034/3, 020034/4, 020034/5, 
020034/6, 020034/7, 020034/8, 02034/20

Zalaudvarnok 030004/3, 030017/1, 
030017/20, 030017/21, 030017/3, 
030026/3, 030026/7, 040025/1, 
040025/2, 040025/3, 040025/4, 040025/5, 
040028/10, 040028/6, 040028/7, 
040028/8, 040028/9, 040082/10, 
040082/11, 040082/5, 040082/6, 
040082/7, 040082/8, 040082/9, 050019/1, 
050019/10, 050019/12, 050019/15, 
050019/16, 050019/17, 050019/18

  a források és a tervezett, kijelölésre váró lápok 

                                                                                               források                         potenciális lápok 
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Helyi védettség

a városban több helyi jelentőségű terület 
található, melyek védelmére különböző 
években került sor.

az 5/2000. (iii. 31.) rendelettel a város 
a Zöld Zala Természetvédő egyesület 
felmérésének alapján a Zala-völgyében 
jelölt ki helyi védett területet a rétek 
és védett botanikai, zoológia értékek 
védelmére. 

a 28/2007. (Xii. 21.) sz. rendelettel  a 
város megerősítette a leánykökörcsin 
termőhelye és a kastélypark korábbi helyi 
védett területek helyi védelmét.

a zártkerti szőlőhegyeken található 
védett és fokozottan védett botanikai, 
zoológia értékek védelmére a 2013-ban 
ajánlott helyi védettségi ajánlást meg-
erősítjük. 

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 terület kijelölésükhöz nem áll 
rendelkezésre információ. 

Természetközeli területek

az OTék 30/a § (1) bekezdése alap-
ján a mocsár, nádas és sziklás terület 
természetközeli területnek minősül. a 
földhivatali nyilvántartás szerint a tele-
pülésen nádas művelési ágú területek 
az alábbiak: 010122, 020018/5. hrsz 
ingatlanok. a természetben náddal borí-
tott terület több helyen is található, ezek 
művelési ága gyep, erdő.

a helyi védelem alatt álló kastélypark

Helyi védett területek
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érzékeny természeti terü-
letek (éTT) és Magas Ter-
mészeti értékű Területek 
(MTéT)

a 2/2002 (i. 23.) köM-FvM együttes 
rendeletben megjelölt kiemelten fontos, 
valamint a fontos éTT-k listáján a telepü-
lés nem szerepel.

natura 2000 területek

a település külterületét az európai 
közösségi jelentőségű természetvé-
delmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) korm. rendeletben 
kihirdetett, majd az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendelte-
tésű területekkel érintett földrészletekről 
szóló 14/2010 (v.11.) kvvM rendelettel 
közzétett natura 2000 területek közül 
a HuBF20037 alsó-Zala-völgy  kiemelt 
jelentőségű természet-megőrzési terület 
érinti a város közigazgatási területét.

a nádas művelési ágú ingatlanok elhelyezkedése

a natura 2000 gyepek védett növényei: mocsári kosbor, szibériai nőszirom, hússzínű ujjaskosbor 
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natura 2000-ben kijelölésre került 
terület a Zala-völgy gyepeit (éteket, 
legelőket,nádasokat) és puhafa ligeteit 
(fűzligetek, égeresek) érinti, a területen a 
szántók területi aránya elhanyagolható

a város területén a 2008-2017 között 
elkészült vegetációtérképek alapján 
az alábbi natura 2000 jelölő élőhelyek 
találhatók: 

3150 eutróf tavak – holtágak nagy-hínár 
és úszóhinár vegetációja 
natural eutrophic lakes with 
Magnopotamion or Hydrocharition–type 
vegetation–

3160 láptavak, humin-savakban gazdag 
vizek rence-hinárral
natural dystrophic lakes and ponds

3260 patakok hínárja 
Water courses of plain to montane levels 
with the ranunculion fluitantis and 
callitricho-Batrachion vegetation

6410 kékperjés láprétek meszes, tőzeges 
vagy agyagos talajon 
Molinia meadows on calcareous, peaty 
or clayey-silt-laden soils (Molinion 
caeruleae) 

 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)

a Zala-völgy jellegzetes képe: kaszálórét nyíló kockásliliommal Tüskeszentpéternél

a natura 2000 területek elhelyezkedése
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91F0 keményfa ligeterdők 
riparian mixed forests of Quercus robur, 
ulmus laevis and ulmus minor, Fraxinus 
excelsior or Fraxi-nus angustifolia, along 
the great rivers (ulmenion minoris)

ökológiai hálózat

a város közigazgatási területét az orszá-
gos ökológiai hálózat érinti. Területileg a 
Zala-völgy, valamint a dombok közti pa-
takvölgyek alkotják az ökológiai folyosót. 
ehhez csatlakoznak a vergyálom domb 
zonális erdői, a gyertyános-tölgyesek, 
bükkösök. a rendelkezésre bocsátott 
digitális fedvény alapján az ökológiai 
hálózat magterületei is ezek mellett 
találhatók, melyek a helyi természeti ér-
tékek forró pontjai.  az ökológiai hálózat 
puffer területeibe a gyomos, degradált 
gyepek,szántók kerültek kijelölésre.      

egyedi tájértékek

a város területére vonatkozó egyedi 
tájértékek listája ez idáig nem készült 
el. a potenciálisan ide sorolható egyedi 
tájértékek nagy száma miatt pontos ada-
tokat csak becsülni lehet, többségében 
az ártéri gyepek, zártkertek szőlőhegyek 
idős gyümölcsfái, főképp a gesztenyék 
(castanea sativa) és az épített szakrális 
emlékek (keresztek) sorolandók ebbe a 
körbe. Megemlítendő, hogy a tájértékek 
közül számos védett épület és természeti 
érték már védelemben részesül.

az országos ökológiai hálózat térképe

 kilátás az aszó-tetőről csáfordra
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Tájvédelmi szempontból 
kiemelt övezet

az alapadatok alapján a város területét 
tekintve a Tüskeszentpéter től zalaszent-
gróti belterületet nyugatról kerülve délre 
a Zalaudvarnok-Zalaszentlászló felé 
vezető közútig húzódó terület mind ide 
lett sorolva. ezen kívül a település keleti 
részén húzódó dombsor magasabb terü-
letei lettek még kijelölve.  

Tájképi szempontból kiemelkedő a szőlő-
hegyek gerincének panorámája, főképp 
a nyugati oldalon emelkedő magasabb 
dombok. a Bezerédi-hegy – vergyálom 
vonulatról nyugatra az egerszeg-
letenyei-dombság vonulata zárja a 
horinzontot. északon a somló bazaltkúp-
ja emelkedik ki a síkságból, nyugaton a 
sümeg és a csabrendeki tömb, majd a 
keszthelyi-hegység sziluettje látszik. a 
mellékvölgyeknek köszönhetően dél felé 
is szép panoráma nyílik a Zala-völgyre. 
a Zalaapáti-hátról a keszthelyi-hegység 
már egész közelinek tűnik, a déli dolomit-
tömb és az északi bazalttáj közt a várvöl-
gyön át a Tapolcai-medence tanúhegyei 
is látszanak.    kilátás a Bezerédi-hegyről a zalakoppányi határra

a tájképvédelmi övezet érintettsége
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szőlőhegyi panoráma a városra, előtérben csáford lakóterülete, hátul a Huszonya és a csabrendeki hegy 
kilátás a vergyálomról
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Botka-tetői panoráma pakodra és a 
kemeneshátra

a Fényesházi-dombok a Büggös-oldalról

a Huszonya dombvonulata áprilisban 
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a természeti értékek bemu-
tatása

Zala-völgy

a Zala északon, a Zala-kart elhagyva 
Tüskeszentpéternél érkezik a város 
területére, majd útját innét déli irányban 
folytatva Barátszigetnél hagyja el azt. a 
völgyben változatos élőhely-együttesek, 
társuláskomplexek jelzik a terület termé-
szeti állapotát. a mintegy fél évszázaddal 
ezelőtti folyószabályozás következtében 
a Zala medre egyenes és lemélyült lett. 
az egykori kanyargó meder szakaszai le-
fűződtek, holtágakká váltak, helyenként 
lápi körülmények alakultak ki. a holtágak 
disztróf vize mára nem állandó, csak a 
nagyobb esőzések, áradások után jutnak 
utánpótláshoz. 

a Zala-rét hosszan elnyúló területe 
túlnyomórészt ma is természetközeli álla-
potokat őriz. a holtágakat és a főmedret 
puhafa fűzligetek szegélyezik fehér-, 
kecske- és törékenyfüzekkel. Mélyebb 
térszíneken égerligetek is megtalálhatók. 
a folyóparton ültetett nemesnyár fasorok 
és a tájidegen amerikai kőris térhódítása 
is megfigyelhető. 

a vízhez kötődő gyepek sorát a nádasok, 
pántlikafüvesek, magassásosok kezdik, 
majd a sort a mocsárrétek, kékperjés 
láprétek folytatják. a gyepek legna-
gyobb területen uralkodó típusát az üde 
kaszálórétek adják. a franciperje, ill. réti 
ecsetpázsit dominanciájú kaszálók nem 
csak természeti, hanem gazdaság szem-
pontból is jelentősek, az itt megtermelt 
jó minőségű széna volt  - és ma is - az 
állatok fő takarmánya. 

a rétek számos védett növény- és 
állatfaj számára biztosítanak élő- és 
szaporodóhelyet. itt él a kockáslili-
om, hússzínű ujjaskosbor, mocsári 
sisakoskosbor, szúnyoglábú bibircsvirág, 
alcsony pozdor, szibériai nőszirom, fehér 
zászpa, kornistárnics, buglyos szegfű, 
hosszúlevelű fürtösveronika. ősszel a 
gyíkhagyma, réti zörgőfű,  bolhafű, őszi 
kikerics színesíti a gyepet.
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Mocsárrét őszelőn virágzó 
kornistárnicsokkal 

kaszáló virágpompája sarjúéréskor 

kékperjés láprét nyárutón
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a völgy vízfolyásai közt a Zala a legjelentősebb. a tiszta folyóvízben élő halak közül a  domolykó, szivárványos ökle, balin  emlí-
tendő, az aljzaton a tompa folyamkagyló él. a vizek csúcsragadozója a vidra csak ritkán, főképp téli kóborlásai idején kerül szem 
elé, ezzel szemben a rovarokra vadászó közönséges denevér alkonyatkor rendszeresen látható a rétek felett. a réten az egykori 
kavicsbányászat nyomán több kis bányató található, meredek partjukat mocsári csetkákások, hídőr-virágkákások valamint a 
nádas és széleslevelű gyékényes szegélyezik. a tavak vízének felszínén a vízidara, apró békalencsehínár, víziboglárkák és a vízitök 
telepedett meg. 

Madárlakói közül a szárcsa, vízicsibe, a nádasban a nádirigó, nádiposzáta említendő. a nádas- és Tekenyei-patakon a felduzzasz-
tott tavak esetében a jóléti funkció érvényesül, horgászattal hasznosítottak, a vízimadarak közül a récék és hattyúk állandónak 
mondhatók. a réteken számos madár él; a nedves tocsogókban a bíbic, a magassásosban haris fészkel. a Zala mélyen bevágódott 
partjaiban a jégmadár költ, a rétek fölött imbolygó barna rétihéja, gyors röptű kabasólyom, vörösvércse gyakorta látható.

a gyepek gazdag rovarvilágnak adnak otthont: a növényevő rovarok (sáskák, szöcskék) mellett a virágokon karolópók, darázspók 
vadászik az érkező méhekre, lepkékre. utóbbiak közt védett fajok is gyakorta megfigyelhetők; nyáridőben a fecskefarkú lepke, 
kardoslepke, atalanta-lepke, a nyárutón a natura jelölő vérfű hangyaboglárka. a nedves aljú növényzetben két ritka kis állat, a 
harántfogú és a hasas törpecsiga rejtőzik. a vízfolyások, holtágak mentén a szitakötők, mint a türkizszínű kiasasszony szitakötő 
és a  sebes röptű acsák vadásznak, a parton álló füzek kérge alatt a skarlátbogár bújik meg, vizükben a kétéltűeket a dunai gőte 
képviseli.   

Tél a nádas-patak horgásztaván
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szőlőhegy

a Zala-völgyet mindkét oldalon kiterjedt 
zártkertek határolják. a nyugati oldalon a 
dombok a környék legmagasabb pontját 
adó vergyálomtól az aranyodi Bagó-
völgyig húzódnak. a táj régen is híres 
volt szőlőkultúráiról, az aranyadi-hegy 
borai ismertek voltak jó minőségükről. 
Ma a tájban a szőlők fele felhagyott, nem 
művelik. 

a táj korabeli használatát a korabeli  
katonai térképek segítségével idézhetjük 
fel. Már a Mária Terézia korában készült 
térképen látszik a kiterjedt szőlőkultúra, 
mely kiterjedését tekintve megegyezik 
a maival. sajnos  a kataszteri térkép 
szentgrót esetében nem színezett, így a 
művelési módok nem rekonstruálhatók, 
csak két társult település esetében. 

az extrém sovány talajú száraz domb-
tetőkön – az un. földes kopárokon – az 
országban csak észak-Zalában található 
sárgalenes erdeifenyvesek maradványai 
is fellelhetők. Teljességükben már hiába 
keressük, de jelenlétükből fajkészletük 
árulkodik: erdeifenyő, ostormén bangita, 
mezei üröm, aranyfürt, csillagősziró-
zsa, magyar szegfű, csepleszmeggy, 
boróka, bíborfekete- és érdes hagyma. 
Féltett ritkaságaik az orchideák, több 
bangófaj,bibor-és vitézkosbor, bé-
kakonty, mocsári- és Müller nőszőfű, 
sűrűvirágú bibircsvirág.  Zalaszentgrót 
az egyetlen település a régióban, ahol 
három fokozottan védett orchidea meg-
található.  a pincék körüli gyepekben 
és a gyümölcsösökben is számos érték 
talál otthonra, mint a mirigyes pimpó, 
hosszúlevelű aggófű, fodros- és pireneusi 
gólyaorr. 

a keleti oldal szőlőhegyei már a Zalaapá-
ti-hát kistájba sorolandók alacsonyabbak 
és a várostól való nagyobb távolságuk 
okán jobban elhagyatottabbak. a 
dombok közül kiemelkedik a Huszonya 
vonulata.  a már jelzett fajok nagy része 
itt is megtalálható, a szellőrózsa másutt 
nem ismert tömegben nyílik az északi 
oldalban.
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a ii. katonai felmérés (1806-1869) és az első kataszteri térképeken

                             méhbangó     poszméhbangó               pókbangó 
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