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A Te le pü lés ké pi Ar cu la ti  Ké zi köny vek ké szí té sé nek cél ja te le pü lé se ink egye di ar cu la ta i nak,
ka rak ter je gye i nek  meg is me ré se.

Vár völgy ar cu la ti ké zi köny ve a te le pü lés kép vé del mé ről szó ló 2016. évi lXXIV. tör vény ben
meg fo gal ma zott, a köz ség re jel lem ző sa já tos épí té sze ti jel lem zők do ku men tá lá sát tar tal -
maz za an nak ér de ké ben, hogy rög zít se a köz ség épí tett kör nye ze té nek nap ja ink ban lé te -
ző ar cu la tát. A do ku men tum nak cél ja, hogy a te le pü lés épí tett kör nye ze té ből ki emel je a
jel lem ző épí té si mó do kat, épí té sze ti tö meg kép zést, anyag hasz ná la tot és a köz ség re jel -
lem ző egye di ele me ket, ki emel je és meg fo gal maz za az ér té ke ket. A vizs gá lat, va la mint a
do ku men tum la kos sá gi is mer te té sé nek, egyez te té sé nek és el fo ga dá sá nak ered mé nye ként
az ön kor mány zat tu da to sí ta ni kí ván ja ezen ér té kek, a te le pü lés sa ját ar cu la tá nak mi ben -
lét ét és fon tos sá gát, mely nek kö vet kez té ben az ér té kek hez tör té nő iga zo dás sza bá lyai fel -
ál lít ha tók és meg kö ve tel he tők. Az út mu ta tó és a hoz zá tar to zó ren de let esz köz ar ra, hogy
a te le pü lés kép a jö vő ben is egy sé ges ma rad jon, a la kó épü le tek il lesz ked je nek a meg lé vő
épü le tek hez. Ezek nek a se gít sé gé vel az épü lő la kó há zak is kön  nyeb ben ter vez he tő vé vál -
nak. Az új épü le tek lét re ho zá sa mel lett pri o ri tás a ha gyo má nyos te le pü lés ré szek meg őr -
zé se, va gyis az egye di anyag- és szín hasz ná lat, hom lok zat ki ala kí tás és az épü le tek ut ca-
és te le pü lés ké pi meg je le né sé nek meg óvá sa.

A ké zi köny vet a te le pü lés min den la ko sa ala kít hat ja, for mál hat ja. Be le ke rül het nek újabb
és újabb szép rész le tek, pél dák, épü le tek és tá ji ele mek egy aránt. Min den, ami kö rü löt -
tünk van a mi al ko tá sunk sze rint vál toz hat, a köz vet len kör nye ze tünk től kezd ve a te le pü -
lés egé szé ig.
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Ál TA lÁ NOS ADA TOK 

lO KÁ CIÓ - Vár völgy köz ség a Keszt hely től mint egy 15 ki lo mé ter re ta lál ha tó, észak ke le ti
irány ban, a Keszt he lyi-hegy ség ben. Köz úton a 84. szá mú fő út fe lől lesencetomajnál le -
tér ve, va la mint Keszt hely fe lől, il let ve Zalaszántó irá nyá ból ér he tő el. Vár völgy te rü le te
2504 hek tár (= 25 km2), GPS ko or di ná tái: 46.8685, 17.2982. 

NÉ PES SÉG - Vár völgy hi va ta lo san be csült né pes sé ge  1 074 fő 2017. év ben, ami Ma gyar -
or szág né pes sé gé nek 0.01%-a (Za la me gyé nek 0.39%-a). Nép sû rû sé ge 43 fő/km2. la -
ká sok szá ma 451, né pes sé get fi gye lem be vé ve, ez 2.4 fő/la kás. 

KÖZ lE KE DÉS - Au tó busz já ra tok Keszt hely ről és Ta pol cá ról érin tik a köz sé get. Vas út vo na la
nincs, a kö ze leb bi na gyobb vas út ál lo más Keszt he lyen és Ta pol cán ta lál ha tó.

TU RIZ MUS - A köz ség ide á lis cél pont, il let ve ki in du ló ál lo mást je lent a ter mé szet szép sé -
ge it, s a nyu gal mat ked ve lő tu ris ták nak. Rö vid tú rák kal el ér he tő a Rezi-vár, va la mint Tá ti -
ka vá ra a vé dett ős bük kös sel, a Zalaszántó fe lett ma ga so dó Budd his ta szen tély (Sztúpa), s
a nagy részt ter mé szet vé del mi te rü let nek (1997 szep tem be ré től a Ba la to ni Nem ze ti Park
ré szé nek) szá mí tó Keszt he lyi-hegy ség szá mos más pont ja. 
A kö zel ben ta lál ha tó Hé víz és a Ba la ton mi att már ma is so kan vá sá rol nak itt üdü lő tel ket,
fa lu si há zat, köz tük szá mos kül föl di ál lam pol gár is.

TE lE PÜ lÉS TÖR TÉ NET

A je len le gi köz ség 1943-ban ala kult, Alsózsid  és Felsőzsid ös  sze vo ná sá val, kez det ben
Bakonyzsid né ven, s ké sőbb vet te fel a Vár völgy ne vet. Ne vét iga zol ja cso dá la tos fek vé se.
A Nagy-Réti (Zsidi) pa tak völ gyé ben, an nak fel ső vég ző dé sé nél, a Zsidi-medencében ta lál -
ha tó a he gyek kel kö rül vett köz ség, a Nagylázhegy nyu ga ti lá bá nál, mint egy 213-266 mé -
ter ten ger szint fe let ti ma gas ság ban. A völ gyet va la ha két vár is vi gyáz ta. A köz ség től
nyu gat ra a Rezi vá rá nak rom jai. Észak-észak nyu ga ti irány ban a vul ka ni kus Tá ti ka he gyen a
ha son ló ne vû vár rom jai ta lál ha tók. A völgy ben észak nyu gat nak ve ze tő újon nan épí tett
mû úton Zalaszántó köz sé gé be jut ha tunk. Nyu gat fe lé in dul va, a lesencetomaji úton, a fa -
lu ból ki ér ve a sző lő he gyek kö zött pa zar pa no rá má ban le het ré szünk. A Keszt he lyi-hegy -
ség he gyei kö zül te kin tünk a Ba la ton ra és a Ta pol cai-me den ce há rom mil lió év nél idő sebb
ba zalt ta nú he gye i re.

A fa lu hos  szú múlt ra te kint het vis  sza. Szór vá nyos le le tek ta nús kod nak az ős ko ri em ber
meg te le pü lé sé ről. A bronz kor vé gén vas kor ele jén itt élt ur na sí ros te met ke zé sû né pek nek
tu laj do nít ják azt az ér té kes arany le le tet, me lyet a Nagylázhegyen 1926-ban ta lál tak, a te -
rü let ki emel ten vé dett ré gé sze ti le lő hely. A köz ség el ső em lí té se 1121-ből is mert, az al má -
di mo nos tor ala pí tó le ve lé ből. Ek kor a köz ség már hos  szabb ide je la kott volt. Ne ve (Zsid),
fel te he tő en sze mély név ből eredt. A fa lu nak XIII. szá zad ban föld vá ra volt. A ta tár já rás után,

várvölgy BemUTaTáSa
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1244-ben IV. Bé la a vá rat johannitáknak
ado má nyoz ta. A fa lu ek kor a za lai vár -
né pe ké volt, míg 1333-ban a Rezi vár -
hoz tar to zott. 1427-ben Zsig mond
ki rály aján dé koz ta a Gersei Pethő csa -
lád nak, akik ké sőbb a kör nyék egyik
leg fon to sabb bir to ko sai let tek. Zsid ha -
tá rá nak egy ré szét a XV. szá zad má so -
dik fe lé től a győ ri káp ta lan bir to kol ta. A
Gersei Pethő csa lád bir to ka volt a te rü -
let na gyob bik ré sze, s itt már a XVI. szá -
zad ba önál ló fa lut ala pí tot tak, s a
te le pü lés meg kü lön böz te té se ér de ké -
ben kap ta ez a rész a Felsőzsid ne vet. A
fel mé ré sek, s más for rá sok a szá za dok
so rán en nek el le né re több nyi re együt te -

sen em lí tik a két te le pü lést. A XVI. szá zad ban épí tet ték temp lo mát, mely ma is áll, igaz a
múlt szá za di át ala kí tá sok mi att ere de ti for má ját na gyobb részt el vesz tet te. Ma nap ság is
hasz nált ha rang ját 1524-ben ön töt ték, így Ma gyar or szág leg ré geb bi, mû kö dő ha rang já -
nak szá mít.
A tö rök kor ban a köz sé get egy aránt pusz tí tot ták a kü lön bö ző nem ze ti sé gû ha dak. 1545-
ben Enyin gi Tö rök Bá lint em be rei ra bol tak a fa lu ban. Felsőzsid mar há it 1552-ben a Gersei
Pethő csa lád haj tot ta el. A kör nyék be li te le pü lé sek kel együtt 1553-ban hó dol tak be a tö -
rök nek. En nek el le né re a tö rö kök egy 1555 évi ro vás adó ös  sze írás után a völgy töb bi fa lu -
já hoz ha son ló an a két Zsidet is fel éget ték, 1557-ben pe dig a Rezi vár vár na gya vi tet te el
erő szak kal a fa lu ból 12 sze kér szé nát. 1567-ben, majd 1572-ben is mét tö rök pusz tí tot ta
el a fa lut. A fa lu rend kí vül sze gény volt, de et től az idő től kezd ve majd nem egy év szá za -
don át me ne kült a pusz tí tás tól, 1657-ben dúl ja fel is mét a tö rök. A szá zad vé gé re a te rü -
let nagy ré sze pusz ta volt. A te le pü lés ről szár ma zott a ne mes Sidy csa lád, amely nek a
leg je len tő sebb tag ja Sidy Mi hály (†1711), az eger vá ri vár kas tély vi ce ka pi tá nya, majd za -
lai fő szol ga bí ró volt.

A XVIII. szá zad ele jén a sző lők és a ha tár meg mû ve let le nül ma rad tak. Rá adá sul az 1711
évi pes tis jár vány Zsidet sem ke rül te el. 35 gaz da halt meg a be teg ség ben. Ek kor ra már
több csa lád is bir to kolt itt te rü le tet. A XVII. Szá zad kö ze pé től a Bak ács, az Es ter házy, a
Babocsai és más csa lá dok, va la mint a he lyi plé bá nos is bir to ko sok let tek. A XVIII. szá zad -
ban, 1740-ben a Fes te tics csa lád her ce gi ága a zsidi bir to kok fel vá sár lá sá val bő ví tet te keszt -
he lyi ura dal mát.

A Má ria Te ré zia ál tal el ren delt, s 1767 év ben meg kez dett, az úr bé rek ren de zé sét szol gá -
ló fel mé rés tu dó sít a köz ség  ak ko ri úr bé ri bir tok vi szo nya i ról. Alsózsiden ek kor Fes te tics
Kris tóf volt a föld bir to kos, job bá gyai örö kös stá tu szú ak, ma gyar nem ze ti sé gû ek. 25 tel kes
job bágy és 20 há zas zsel lér élt az ös  sze sen 666 hold úr bé res te rü le ten, mely ből a job bá -
gyo ké 650 hold volt, s 16 hold ma radt a zsel lé rek nek. Felsőzsiden, a győ ri káp ta lan 295
hold úr bé res föld jén 47 job bágy és 45 zsel lér élt. Felsőzsid job bá gyi lé nye ge sen ki sebb tel -
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ken vol tak kény te le nek gaz dál kod ni,
mint az alsózsidiek. Felsőzsiden ek kor
0,19 rész job bágy te lek volt az át la gos
te lek mé ret, míg Alsózsiden 0,88 te lek.
1785 évi II. Jó zsef fé le nép szám lá lás al -
kal má val 447 la kost ír tak ös  sze. 1805-
ben 562 sze mély la kik a fa lu ban. Eb ből
3 ne me sek szol gá ja, 33 pa raszt, 79 zsel -
lér és la kó, 170 fiú gyer mek, 277 nő. A
zsel lé rek fő meg él he té si for má ja a sző -
lő mû ve lés, mely a fa lu ban fon tos ága -
zat szá za do kon át. Az 1771 évi tan ügyi
ös  sze írás meg em lí ti, hogy a köz ség nek
rég óta van ta ní tó ja. Eb ben az év ben 16
ta nu ló volt a köz ség ben, kik nek ta nul -
má nyai az írás ra, ol va sás ra, a la tin nyelv

alap ele me i re, s arit me ti ká ra ter jed tek ki. A XVIII. szá zad ban épült Felsőzsid temp lo ma, a
ma is meg te kint he tő ba rokk te me tő ká pol na. Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc
em lé két őr zi a Kis fa ludy ut ca. Kis fa ludy Sán dor ek kor itt ál lo má so zott hu szár csa pa ta i val.
A XIX. szá zad ban la kó i nak szá ma je len tő sen meg nö vek szik. 1859-ben a két köz ség la kó -
it, 1830 főt még együtt ír ták ös  sze, 1910-ben Alsózsiden 850 fő, míg Felsőzsiden 1148 fő
élt. A szá zad fo lya mán már mind Al só- és Felsőzsiden a Fes te tics her ce gi csa lád a leg na -
gyobb bir to kos. Az I. vi lág há bo rú utá ni Nagy atá di fé le föld re form ke re té ben 105 kh föl -
det osz tot tak ki 165 igény lő kö zött.  1935-ben a kis bir tok az ural ko dó mind két fa lu ban.
Alsózsiden 5 kh alatt  bir to kolt föl det 315 gaz da ság; 5 és 50 kh kö zött 58; 50 és 100 kh
kö zött, 100- és 500, va la mint 500 és 1000 kh kö zött 1-1 bir to kos gaz dál ko dott. A leg na -
gyobb gaz da ság; 5 és 50 kh kö zött 50; 100 és 500 kh va la mint 500 és 1000 kh kö zött 1-
1 bir tok sze re pelt. A leg na gyobb itt is a Fes te tics bir tok, 780 kh-as te rü le té vel.

A két fa lu ek kor kö zö sen üze mel te tett fe le ke ze ti is ko lát, há rom tan te rem mel, Alsózsiden
kocs ma, Felsőzsiden bolt üze melt. 1943 és 47 kö zött mû kö dött mind két köz ség ben Han -

gya Szö vet ke zet és Tej szö vet ke zet. Al-
sózsiden ek kor öt ipa ros, míg
Felsőzsiden ti zen há rom ipa ros, köz tük
két mol nár dol go zott. Az I. vi lág há bo rú
után le ven te-, meg KA lÁSZ (Ka to li kus
le ány Szö vet ség), s 1942-ben KAlOT
(Ka to li kus le gény egy let). Alsózsid és Fel-
sőzsid 1943-ban egye sült, Bakonyzsid
né ven majd fel vet te a Vár völgy ne vet. A
köz sé gek együt tes lé lek szá ma tör té nel -
münk so rán a má so dik vi lág há bo rút
meg elő ző év ti ze dek ben, az 1930. évi
fel mé rés kor volt a leg ma ga sabb, Alsózsi-
den 955 fő, Felsőzsiden 1281 fő la kott,
ös  sze sen 2236 la kos. Ké sőbb már csök -
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ken a köz ség né pes sé ge, 1949-ben 2081 fő, míg 1990-ben már csak 1159 la kos él a fa lu -
ban. 1950-ben a keszt he lyi já rás sal együtt Veszp rém me gyé hez csa tol ták, ahon nan 1979-
ben tért vis  sza Za lá hoz. 1966-tól szék hely köz ség lett, a köz sé gi kö zös ta nács hoz Vállus
tar to zott. Ter me lő szö vet ke ze te 1959-ben ala kult. 1965-ben tag lét szá ma 441 fő, össz te rü -
le te 3109 kh, szar vas mar ha ál lo má nya 285 db.

1990-ben köz sé gi ön kor mány zat ala kult Vár völ gyön és Válluson is. 15 má sik köz ség gel
kö zö sen hoz ták lét re a Tátika-Rezi Kis tér sé gi Tár su lást a te rü let fej lesz té si, kör nye zet vé del -
mi prob lé mák meg ol dá sá ra, s az ide gen for gal mi szem pont ból ked ve ző hely zet ben lé vő
köz sé gek tu riz mu sá nak fej lesz té sé re.

A köz ség ben ma ál ta lá nos is ko la 130 ta nu ló val, óvo da, mû ve lő dé si ház, könyv tár, or vo si
ren de lő mû kö dik. Kul tu rá lis éle te ak tív, több ama tőr cso port mû kö dik a mû ve lő dé si ház -
ban. A biz ton ság rend kí vül fon tos kö ve tel mény egy olyan köz ség nél, mely meg él he té sét
rész ben az ide gen for ga lom ból kí ván ja biz to sí ta ni. A sport éle tet a Vár völ gyi Sport egye sü -
let rep re zen tál ja. A köz ség sport pá lyá ja öl tö ző vel 1970-ben épült. 



Az inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok fo lya mat ban van nak. 1995-ben ké szült el a Zalaszántóval
kö zö sen épí tett szenny víz tisz tí tó te lep. A gáz be ve ze té se még nem tör tént meg. A köz -
ség gaz da sá gi éle té ben fon tos sze re pet ját szik az er dő szö vet ke zet. Több egyé ni gaz dál ko -
dó tart szar vas mar hát, s két me ző gaz da sá gi bt. ala kult.  lé te sült hús fel dol go zó üzem,
ke fir gyár tó üzem, pék ség, me lyek ter mé ke i ket a kör nye ző te le pü lé sek re és Keszt hely re
szál lít ják. A köz ség ben mû kö dik a né met tu laj do nú Ba zalt Kö zép kő Kő bá nya Kft. Az ide -
gen for gal mi le he tő sé ge ket hasz nál ja ki a köz ség pan zi ó val együtt mû kö dő lo var dá ja.

A fa lu vé dő szent je szent Do mon kos, ne ki szen tel ték az alsózsidi temp lo mot és ró la ne -
vez ték el az út ka nya ru la tá ban ál ló ven dég lőt is. En nek nyu ga ti hom lok za tán Orr la jos
hely bé li szob rász mû vész a le en dő szent any já nak ál má ban lá tott att ri bú tu mo kat örö kí -
tet te meg; az épü let fa la it a szent éle té re uta ló va ko lat dí szek éke sí tik.
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A mû em lé kek vé del mé vel kap cso la tos jog sza bály ok vál to zá sá val mó do sult a mû em lé ki kör -
nye zet ki je lö lé sé vel és a mû em lé ki kör nye zet re vo nat ko zó ren del ke zé sek kel kap cso la tos
sza bá lyo zás is. A mû em lé kek kör nye ze te a ko ráb bi ál ta lá nos sza bály sze rin ti le ha tá ro lás
he lyett nyil ván tar tás ban meg ha tá ro zott, me lyet az ar cu la ti ké zi könyv el ké szí té sé hez a Mi -
nisz ter el nök ség örök ség vé de lem mel meg bí zott szer ve adat szol gál ta tás ként meg kül dött a
Te le pü lés szá má ra.

VÉ DE lEM AlATT Ál lÓ Mû EM lÉ KEK

Alsózsidi Szent Do mon kos ró mai ka to li kus temp -
lom Vár völgy ró mai ka to li kus mû em lék temp lo -
ma a fa lu Alsózsidnek ne ve zett ré szén áll, ezért a
Szent Do mon kos nak szen telt kegy he lyet több nyi -
re csak „alsózsidi temp lom nak” ne ve zik. Vár völgy
Szent Do mon kos tisz te le té re szen telt temp lo mát
ere de ti leg a 14. szá zad ele jén - el ső írá sos em lé -
ke 1333-ból ma radt fenn -, Kár oly Ró bert ural ko -
dá sa ide jén épí tet ték gó ti kus stí lus ban, de a tö rök
idők ben rész ben el pusz tult. A meg ma radt to rony
és szen tély kö zé a 18. szá zad ban épí tet tek egy
ha jót, majd 1899-ben Radics Ákos ter vei alap ján
neo gó ti kus stí lus ban az egész épü le tet új já é pí tet -
ték. A 18. szá za di ha jót ki bő ví tet ték és ke reszt -
ha jó val egé szí tet ték ki; ek kor ké szült a sek res tye,
az ol dal ká pol na és a szen tély fej is. A sza ba don ál -
ló, ke reszt ha jós temp lom szen té lye poligonálisan
zá ró dik.  Az épü let a kö zép ko ri szo ká sok nak
meg fe le lő en keletelt, ezért a szen tély néz az ut -
ca fe lé, be já ra ta az el len té tes ol da lon nyí lik.
Egyet len tor nya a nyu ga ti (fő) hom lok za ta előtt
áll; hom lok za ta it tám pil lé rek erő sí tik. A hossz ha -
jót és a szen télyt kon tyolt nye reg te tő, a ke reszt -
ha jót nye reg te tő fe di. A szen tély mind két
ol da lá hoz poligonálisan zá ró dó ká pol na és sek -
res tye kap cso ló dik. A ha jó és a szen tély födéme
bor dás ke reszt bol to zat. A kar za tot a ha jó be já ra ti
ol da lán (nyu ga ton) ala kí tot ták ki. A szen tély észa -
ki fa lán gó ti kus, sza már hát íves szent ség ház lát -
ha tó, a dé li ol da lon historizáló ket tős ülő fül ke.
Be ren de zé sét 1889-ben ti ro li mes te rek ké szí tet -

épíTeTT öröKSég
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ték. Or go ná ját 1901-ben épí tet ték a Rieger test vé rek. Ma nap ság is hasz nált ha rang ját (63
cm) 1524-ben ön töt ték, így Ma gyar or szág má so dik leg öre gebb, gó ti kus mû kö dő ha rang -
ja. A há rom ha rang kö zül (No.1: 86,6 cm 1969, No.2: 63 cm 1524, No.3: 55,5 cm 1924)
a két ki sebb ha rang kö zött ne gyed hang tá vol ság van. A ha ran gon ta lál ha tó fel írat így
szól: Christus rex venit in pace deus homofactus est (Jé zus ki rály el jön bé ké ben, Is ten em -
ber ré lett) Alat ta az év szám 152 IIII (1524). Má so dik vi lág há bo rús len gyel me ne kül tek he -
lyez tek el Alsózsiden 1941 és 1944 kö zött. A len gye lek köz is mert val lá sos sá ga Vár völ gyön
is meg mu tat ko zott. Szom bat es tén ként gyûl tek ös  sze a temp lom ban, ami kor egye dül le -
het tek az öreg fa lak kö zött. Ott lét ük em lé két őr zi a temp lom nak aján dé ko zott szép fa li
csen gő, alat ta a 11 cm x 8,5 cm-es réz táb la, me lyen a kö vet ke ző vé sés áll: OFIARA OD
UCHODZCÓW POlSKICH KTÓRZy W TyM DOMU BOœyM ZANOSIlI MOD£y O WOlNOŒÆ
OJCZyZNy AlSOZSID 24. XII. 1942. (Ma gyar for dí tá sa: A len gyel me ne kül tek aján dé ka,
kik Is ten eme há zá ban imád koz tak ha zá juk sza bad sá gá ért. Alsózsid, 1942. XII. 24.) Az
épü let utol só fel újí tá sa 1992-ben volt.

A XVIII. szá zad ban épült Felsőzsid temp lo ma, a ma is meg te kint he tő ba rokk te me tő ká pol -
na. A te me tő ben, sza ba don ál ló, keletelt, egy ha jós, fél kör íves szen tély zá ró dá sú, nyu ga ti
hom lok za ti tor nyos ká pol na, a szen tély fe lől kon tyolt nye reg te tő vel, szen tély észa ki ol da -
lá hoz csat la ko zó nagy mé re tû sek res tyé vel. Cseh sü veg bol to za tos ha jó, negyedgömb bol -
to za tú szen tély, a ha jó be já ra ti ol da lán kar zat ta lál ha tó. Fal ké pek: a szen tély ben
ol tár-ar chi tek tú ra. Be ren de zés: jel lem ző en 18. szá zad. A ká pol na előtt ter me tes osz lop főn
egy szo bor pi hen, amely alig lát szó dik a rá nőtt ha tal mas hárs fa lom bo za tá tól. A hárs fa
ma ga is év szá za dos örök ség.

A fenn em lí tett épü le tek vé dett mû em lé ki kör nye zet ben van nak. Meg em lí ten dő a Te le pü -
lés Kis-láz-hegyi ki emel ten vé dett ré gé sze ti le lő he lye is.
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A te le pü lés ké pet az épí tett ele mek
meg je le né se és a je len tős ará nyú zöld -
fe lü let együt te sen ala kít ják. Az egyes
te le pü lés ré sze ken vál to zó mér ték ben
je lent kez nek egy sé ges épí té sze ti stí -
lust mu ta tó épü le tek. A ré gi há zak kö -
zül sok át épült, de a te le pü lés
mag já ban jel lem ző az egy szin tes be -
épí tés, az át épült há za kon sok eset -
ben meg ma rad tak a múlt szá za di
épí té sze ti stí lus ra jel lem ző for ma ele -
mek. Az egy szin tes épü le tek mel lett a
fa lu szé lén ki ala kí tott új ré sze in meg -
je len nek a két szin tes la kó há zak, a he -
lyi épí té sze ti ha gyo má nyo kat hol
fi gye lem be ve vő, hol mel lő ző épü le tek.
A te le pü lé sen be lül meg ta lál ha tó, el -
té rő ka rak te rû te le pü lés ré sze ket meg -
ha tá roz za azok épí té si ko ra, a kor ra
jel lem ző épü let ál lo mány. A te le pü lés -
szer ke zet ki ala ku lá sá nak át te kin té sét
kö ve tő en meg ál la pít ha tó, hogy a te le -

pü lés ma got, az ófalut a Kos suth ut ca, a rá me rő le ges kis ut cák, va la mint a Dó zsa György
ut ca rö vid sza ka sza al kot ják. A te le pü lés má sik, egye di ka rak te rû te le pü lés ré sze a Te le pü -
lés mag já tól dél ke let re ta lál ha tó Pe tő fi – Ady – Kis fa ludy – Má tyás ki rály ut cák rasz te re al -
kot ja, mely ja va részt a XX. szá zad má so dik fe lé ben épült ki – új fa lu ként je löl ve a TAK
tér ké pen. Az egy ko ri zárt ker ti te rü le tek ké pe zik a te le pü lés har ma dik, meg ha tá ro zó ele -
mét, mely te rü le ti leg is és épí tett, va la mint tá ji kör nye ze tet te kint ve is nagy je len tő sé gû. 

ÓFAlU
A te le pü lést leg in kább meg ha tá ro zó te le pü lés mag, az ófalu épü let ál lo má nya ér de kes ve -
gyes sé get mu tat. Meg ta lál ha tók itt a ha gyo má nyos, hossz há zas, ut cá ra me rő le ges ge rin -
cû, egy trak tu sos pa raszt há zak, me lyek a XIX. szá zad vé gé nek, XX. szá zad ele jé nek jel lem ző
épü le tei vi dé ken. A hossz há za kat idő vel to vább bő ví tet ték hát só irány ba – a te le pü lés re
jel lem ző en a bő ví té sek nek nem má sod la gos funk ci ót (pl: tá ro lót) szán tak, ha nem la kó -
funk ci ót. Ez, az eset le ges kény szer men tén ki ala kult ál la pot al kot ja je len leg a Vár völgy re
jel lem ző, sa já tos ka rak tert. A pa raszt há za kat kö ve tő en je len tek meg az úgy ne ve zett „haj -
lí tott há zak”, me lyek a há zak ut ca fron ti hom lok za tá nak ke reszt szárn  nyal tör té nő ki bő ví -
té sé vel ala kul tak ki, a ház alap raj za l alak ra em lé kez tet. Ut ca fron ton meg je lent már a két
szo ba. Ará nya i ban ke vés ilyen épü let ta lál ha tó az ófalu te rü le tén, mi vel a te lek struk tú ra
evo lú ci ó ja csak né hány he lyen adott er re le he tő sé get. Az em lí tett ház tí pus a fa lu si pa raszt -
ság pol gá ro so dá sá val je lent meg, már a XIX. szá zad ban is gyak ran elő for dult. 

ÚJ FA lU
A XX. szá zad ban ala kult ki a Pe tő fi – Ady – Kis fa ludy - Má tyás ki rály ut cák ál tal le ha tá rol -
ha tó te le pü lés rész, mely ren de zett – lát ha tó an ter ve zett – te lek struk tú rá val bír. A ki ala ku -
ló ut cák ban a kor ra jel lem ző koc ka há zak, me lyek a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en, a
60-as évek ben je len tek meg. Ezek ben a há zak ban jel lem ző en két la kó szo ba volt az ut ca -
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fron ton, a szo bá kon hár mas osz tá sú kap csolt gerébtokos ab la kok. A lá ba zat már emelt
volt, az alap rajz nem meg fe le lő en struk tu rált, kö zép pont ban nagy, sok szor sö tét elő szo -
bá val, mely ből min den he lyi ség nyí lik. Az alap rajz ál ta lá ban négy ze tes, 10x10 mé te res,
mely mé ret in do kol ta a te tő for ma gaz da sá gos ki ala kí tá sát, a sá tor te tőt. 
A múlt szá zad má so dik fe lé nek épít ke zé sei ter mé sze te sen nem csak a fenn em lí tett ut cák -
ban tör tén tek, hi szen az ófalu te rü le tén is lét re jöt tek épü le tek eb ben az idő szak ban a ré -
gi épü le tek cse ré lő dé sé vel. Így tör tént ez a zárt kert ben is, ahol a domb te tőn ta lál ha tó
né hány na gyon jó pa no rá má val ren del ke ző te lek be épí té se is er re a kor ra jel lem ző. 
Nem nagy szám ban, de elő for dul nak a te le pü lé sen a múlt szá zad vé gén, és a XXI. szá zad ele -
jén épült és ki bő vült la kó há zak, me lyek szin tén ve gyes stí lu sú, mé re tû épü le te ket je len te nek.

KER TES ME ZŐ GAZ DA SÁ GI TE RÜ lE TEK
Az adott zárt ker ti te rü le tek a te le pü lés köz pont ge rin cét al ko tó Kos suth la jos ut ca ál tal
meg ha tá ro zott ten gely től ke let re he lyez ked nek el ki sebb-na gyobb zár vá nyok ban, szám
sze rint 6 da rab ban. Eb ből a dé li és az észa ki te rü let je len tős mé re tû. Utób bi te rü let te lek -
osz tá sa – ahogy az új fa lu rész ben – ter ve zett mó don zaj ló dott, ta lán egy idő ben is. A szel -
lős be épí tés jel lem ző a te rü le ten, a dom bor zat ál tal erő sen ta golt ré sze ken is. Ezen zárt ker ti
te rü le ten az épü le tek, pin cék, prés há zak ve gye sen he lyez ked nek el, van nak a lej tő irányára
me rő le ge sen és van nak az zal pár hu za mo san te le pí tet tek is. A domb ol da lak ba be fú ró dó
épü le tek al só szint jén pin ce van, mely a bor tá ro lá sát szol gál ja.  A pin cék épü le tei egy sze -
rû tö meg ala kí tá sú ak, az épü let tö meg ta go lat lan, nye reg te tős. A ha gyo má nyos épü le tek
jel lem ző en fes tett hom lok za tú ak, az ab lak ki osz tás egyen le tes, az ab la kok mé re tei meg le -
he tő sen ki csik. Gya ko ri a fa nyí lás zá rók szí ne zé se. Az épü le tek anyag hasz ná la tá ban a tég -
la és a fa meg ha tá ro zó, de pár he lyen meg ta lál ha tó ak még a vá lyog ból ké szí tett pin cék is.



A ko ráb bi ak ban rész le te zett el té rő ka rak te rû te le pü lés ré szek re jel lem ző épí té sze ti stí lus je -
gyek, ele mek, jel lem zők fi gye lem be vé te lé vel je len fe je zet ben is mer tet jük a te le pü lés ré szek
épí té sze ti út mu ta tó it, mely ja vas la tot tesz ar ra, hogy mi lyen te le pí tés sel, tö meg ki ala kí tás -
sal, anyag hasz ná lat tal, rész le tek kel ala kít ha tó ki az adott te rü le ten egy új épü let, vagy a
meg lé vő épü let át ala kí tá sa, bő ví té se. Az út mu ta tó egyes zó nák ban ki tér a ke rí té sek ki ala -
kí tá sá ra is. Az el té rő ka rak te rû te le pü lés ré sze ken az egyes épí té sze ti ele mek fon tos sá ga
el té rő le het, így azok nem egyez nek meg min den zó na ese tén. 
Ál ta lá nos elv ként kell meg em lí te ni a meg lé vő épí tett kör nye zet be tör té nő új épí tés il lesz -
ke dé sé nek fon tos sá gát.
Az il lesz ke dés el vei: 
Az épí té sze ti adott sá gok hoz és kör nye zet hez tör té nő il lesz ke dés so rán fi gye lem be kell veni
a kör nye zet ben ki ala kult épü let tö meg nagy sá gát, ará nya it és az épü let te rep re il lesz té sét.
Je len tős meg úju lás, vagy a be épí tés in ten zi tá sá nak vál to zá sa ese tén já rul jon hoz zá a táj- és
a te le pü lés kép esz té ti kus, a kor épí té sze ti szel le mé nek meg fe le lő és mi nő sé gi ala kí tá sá hoz.

Ál TA lÁ NOS ÚT MU TA TÓ

ÉPÍ TÉ SZE TI ÖRÖK SÉG
Az ér de mes épü le te ket ha gyo má nyos épí té sze ti tö me -
gük ben, te tő for má juk kal kell meg tar ta ni, érin tet le nül
hagy va a hom lok za ti nyí lás ren det, a nyí lá sok osz tá sa it,
meg őriz ve a hom lok za ti ta go za to kat és dí szí té se ket.

A ré gi épü le tek bel ső kor sze rû sí té sét, át ala kí tá sát, eset -
le ges bő ví té sét nem aka dá lyoz za he lyi ren del ke zés, sőt,
az eset le ges vé de lem alá he lye zés ér de ké ben elő kell se -
gí te ni ezen épü le tek mai igé nyek nek meg fe le lő hasz no -
sí tá sát, ez ál tal is egy lé pést té ve a meg fe le lő szín vo na lú,
fa lu si tu riz mus fe lé.

Az ér de mes épü le te ket úgy le het bő ví te ni, hogy az ere de ti
épü let tö meg for má ja, hom lok za ti ki ala kí tá sa, ut ca ké pi
meg je le né se ne vál toz zon, il let ve a leg ki sebb kárt szen -
ved je el. A ter ve zett bő ví tés a ré gi épü let for má lá sá val,
szer ke ze té vel, anyag hasz ná la tá val össz hang ban le gyen.

RÉ GI ÉPÜ lE TEK 
Ré gi épü le tek fel újí tá sá nál tö re ked ni kell a nyí lás zá rók, aj tók és ab la kok tel jes ke re te zé sé -
re, ha fel lel he tő, ak kor a ko ra be li ki ala kí tás alap ján. Az ab la kok ese té ben na gyon fon tos a
kö nyök lő pár kány ki ala kí tá sa. 
Új épü le tek ese té ben is a nyí lá sok tel jes ke re te zé sé re kell tö re ked ni a hom lok za to kon. Ke -
rü len dők az ab la kok mel lett, az ab la kok ma gas sá gá nak fe lé nél meg sza kí tott, fer dén el vá -
gott ke re te zé sek. 

épíTéSzeTI ÚTmUTaTÓ
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A nyí lás zá rók ese té ben a ter mé sze tes anya gok hasz ná la tát kell elő tér be he lyez ni, a te le -
pü lé sen jel lem ző ek a fa ab la kok és aj tók, va la mint az ár nyé ko lók. 
A hom lok za tok dí szí té sé nél ki le het emel ni a lá ba za to kat, pár ká nyo kat, sar ko kat, mely nek
gya kor la ta a ko ráb bi, múlt szá zad ele jei épü le te ken is vis  sza kö szön. 
A rész le tek ki ala kí tá sá nál tö re ked ni kell a mi nő ség re és a ter mé sze tes anya gok, a fa és a
kő hasz ná la tá ra.

REK lÁ MOK, HIR DET MÉ NyEK ÉS Mû SZA KI BE REN DE ZÉ SEK
A rek lá mok, lég ká be lek, an ten nák, köz mû ve ze té kek,
nap kol lek tor ok, nap ele mek és egyéb köz té ri épít mé nyek
ut ca ké pi meg je le né se je len tő sen be fo lyá sol ja a te le pü -
lé sek ar cu la tát. Kü lö nö sen a nagy for gal mú utak men ti
sá vok ban je len nek meg ren de zet len rek lám fe lü le tek,
har sány szí nek. A lég ká be lek meg szün te té se min den
meg ha tá ro zó te le pü lés ké pi te rü le ten in do kolt, mi u tán
ez a te le pü lés kép za va ró ele me. A rek lá mok el he lye zé -
sé ről szó ló fel sőbb szin tû jog sza bály ad le he tő sé get ma -
gán- és köz te rü le ten rek lá mok és rek lám tar tó
be ren de zé sek el he lye zé sé re; azo kat ki zá ró lag a he lyi ön -
kor mány zat jó vá ha gyá sá val le het ki ten ni ut ca bú to rok és
kü lön bö ző be ren de zé sek se gít sé gé vel. Te le pü lés ké pi
szem pont ból ki emelt te rü let ha tá ra in be lül nem lé te sít -
he tő új rek lám fe lü let - a vi zu á lis szen  nye zést el ke rü len -
dő, mi vel az ezen fe lü le te ken meg je le nő rek lá mok
gra fi kai, ti pog rá fi ai elő ké szí tett sé ge, mi nő sé ge nem
kont rol lál ha tó. Hir de tő osz lo pon csak köz mû ve lő dé si
ese mé nyek ről szó ló hir de té sek je len het nek meg. Pla ká -
tot ra gasz ta ni nem le het sé ges. A hir de tő- és rek lám fe lü le tek, - ha son ló an az au tó busz
utasvárókon ta lál ha tó rek lám fe lü le tek hez -, csak ut ca bú to ro kon je len het nek meg.

A cég fel irat ok es ti ki vi lá gí tá sa is meg ter ve zen dő, akár csak a ki emelt épü le tek dísz ki vi lá gí -
tá sa oly mó don, hogy az eb ből szár ma zó te le pü lé si fény szen  nye zés mi ni má lis mér té kû le -
gyen. Ke rül ni kell a mû anyag vi lá gí tó do bo zo kat, a vil ló dzó fé nye ket, a lED-es fu tó be tûs
ki jel ző ket és a va kí tó, káp ráz ta tó meg vi lá gí tá so kat. Az üz let fel irat ok ter ve zett for má ban a
hom lok zat ra ke rül het nek fes tett ki vi tel ben, vagy kü lön ál ló be tûn ként fel he lyez ve, - ha er -
re nincs mód, ak kor jö het szó ba al ter na tív meg ol dás ként a cég fel irat ok, cé gé rek táb lán
va ló ki he lye zé se. A cé gé rek gra fi kai ter ve zés sel ne mes anya gok ból ké szül je nek és fe jez zék
ki az adott te vé keny sé get, amit rek lá moz ni sze ret né nek. Az ut cák, és egyéb lát ni va lók ki -
táb lá zá sa is egy sé ges ar cu lat tal tör tén het, és tö re ked ni kell a for ga lom irá nyí tó táb lák ren -
de zett el he lye zé sé re, az in for má ci ót hor do zó fe lü le tek fe dé sé nek el ke rü lé sé re. A cé gé rek,
fel irat ok vé le mé nyez te té se min den eset ben az Ön kor mány zat fel ada ta. Cél, hogy a cég -
fel irat ok har mo ni ku san il lesz ked je nek az ut ca kép be, ne hi val kod ja nak, de a meg fe le lő in -
for má ci ót át tud ják ad ni. A köz pon ti te rü le te ken a te ra szo kon meg je le nő mobíliák
sza bá lyo zá sa is aján lott, mert ez zel meg előz he tő, hogy rek lá mok lep jék el a ven dég lá tó -
he lyek kör nyé két. 
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A te le pü lé si köz te rü le tek ki ala kí tá sá nál fon tos az utak jó ál la po tá nak biz to sí tá sa, a te le pü -
lé si mik ro klí má nak meg fe le lő nö vény zet be ül te té se. Ér de mes a köz te rü le tek re olyan köz -
te rü let ala kí tá si ter vet ké szí te ni, ahol már a ter ve zés kor fel tün te tés re ke rül nek a
te le pü lés ké pet meg ha tá ro zó ele mek: pa dok, sze me te sek, ke rék pár tá ro lók, köz té ri al ko tá -
sok, zöld fe lü le tek, egyéb ut ca bú to rok. A köz te re ken meg je le nő tár gyak nagy ban hoz zá -
já rul nak a te le pü lés kép hez. A jó mi nő sé gû anya gok ból, for ma ter ve zett ki vi tel ben ké szü lő
ut ca bú to rok: ke rék pár tá ro ló, ut cai sze me tes ku ka, for ga lom te re lő osz lo pok, ut cai pa dok
és ülő bú tor ok, az igé nye sen ki vi te le zett bur ko la tok, a köz vi lá gí tá si lám pák, köz té ri al ko tá -
sok, ivókutak a te le pü lé si köz te rek egyéb al ko tó ele mei. Az ut ca bú to rok fém szer ke ze té -
nek pre fe rált szí ne a sö tét szür ke (RAl 7016). 

Aján lott az egy sé ges ar cu lat, te le pü lés kép ér de ké ben az ut ca jel ző, irá nyí tó táb lák szí né -
nek, be tû tí pu sá nak, for má tu má nak meg ha tá ro zá sa. Aján lás: sö tét bar na Arial be tû tí pus
je len jen meg fe hér táb lán. A hor do zó anyag és a ki vi te le zés mód já nak meg ha tá ro zá sa az
Ön kor mány zat fel ada ta.

ÓFAlU
Az ófalu la kó te rü le ten cél a fa lu ar cha i kus sá gá nak, épí té sze ti ar cu la tá nak meg őr zé se. E
te rü le tet meg ha tá ro zó egy sé ges ség meg tar tá sa és meg te rem té se az egy sze rû, osz tat lan
épü let tö me gek és te tők ki ala kí tá sá val, a te tők héjazatának azo nos sá gá val ér he tő el.

Te le pí tés
Ezen a te le pü lés ré szen ol dal ha tá ron
ál ló be épí té si mód jel lem ző, me lyet
tar ta ni szük sé ges. Saj nos lát ha tó a Te -
le pü lés tér ké pén, hogy épí té si sza bá -
lyo zás rég óta nin csen, eb ből is
adód hat, hogy bi zo nyos te rü le te ken
az ol dal ha tá ron va ló épít ke zést nem
tar tot ták, vi szont épp ez ad ja a te le -
pü lés rész ka rak te rét, egye di bá ját.
Fon tos szem pont még a te le pí tés nél a
kör nye zet hez va ló il lesz ke dés, a szom -

szé dos tel kek kel azo nos mér té kû elő kert tar tá sa. A te lek köz te rü let fe lő li front ján mel lék -
épü let, vagy a fő épü let hez kap cso ló dó, de an nak tö me gé től el kü lö nü lő mel lék funk ci ó jú
épü let rész. A ki ala kult kö zös ud va rok kö zös gon do zá sá val tár sa dal mi szem pont ból több -
let, po zi tív ha tás vár ha tó.

Épü let és te tő tö meg
Az épü le te ket meg ha tá ro zó fő tö -
meg jel lem ző en egy sze rû ki ala kí tá -
sú, szim met ri kus, osz tat lan. Új
épü le tek épí té se kor tö re ked ni kell
az egy sze rû ség re, ke rül ni kell a bo -
nyo lult, szab dalt tö meg ki ala kí tást.
A te le pü lés köz pont ban az épü le -
te ket ut cá val me rő le ges ge rin cû
te tő vel célszerû ki ala kí ta ni.
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Te tő haj lás szög és anyag
A fa lu si as la kó te rü le ten a la kó há zak te tő i nek
haj lás szö ge kö zel azo nos, mely nek ezen a te -
rü le ten ha gyo má nya van. Új épü le tek épí té se -
kor is tö re ked ni kell a 40-45 fo kos
te tő haj lás szög ki ala kí tá sá ra. A haj lás szög mel -
lett fon tos a te tő fe dő anyag, a kis ele mes
agyag, a be ton cse rép vagy a ter mé sze tes pa -
la hasz ná la ta. A fő épü let tel egy be épí tett mel -
lék épü le te ket a fő épü let tel azo nos haj lás szö gû
és héjazatú te tő vel kell ki ala kí ta ni.

Hom lok zat szí ne zés
Ezen a te le pü lés ré szen a ha gyo -
má nyos föld szí nek jel lem zik a
hom lok za to kat, ja va solt ezek
hasz ná la ta az új épü le tek ese té -
ben is, va la mint a ré gi épü le tek
fel újí tá sá nál. Fe hér hom lok zat
lét re ho zá sa min de nütt le het sé -
ges. Ke rül ni kell a túl sá go san
élénk, te lí tett, nem meg szo kott
szín vi lá got. 

Ke rí tés
A te le pü lés rész re az át tört és a tö mör, ter mé sze tes anya gok ból ki ala kí tott ke rí té sek jel lem -
ző ek. Táj ide gen a túl ma gas, 1,8 mé ter nél ma ga sabb ke rí tés is. Az ut ca fron ti ke rí té se ket
az épü let stí lu sá val össz hang ban kell ki ala kí ta ni.     

ÚJ FA lU
A ki ala kult és egyes ré sze in át épült, meg újult te le pü lés ré sze ken cél, hogy az új épí té sek és
át ala kí tá sok az ut ca ké pet be fo lyá so ló ele me i vel a kör nye ze tük höz il lesz ked je nek.

Te le pí tés
Ezen a te le pü lés ré szen ol dal ha tá ron ál ló be épí té si mód jel lem ző, me lyet tar ta ni szük sé ges.
Az ófaluval el len tét ben ezen a te rü le ten a be épí tés ren de zet ten, kö vet ke ze te sen fo lyik.
Fon tos szem pont még a te le pí tés nél a kör nye zet hez va ló il lesz ke dés, a szom szé dos tel kek -
kel azo nos mér té kû elő kert tar tá sa.
A te lek köz te rü let fe lő li front ján mel lék épü let, vagy a fő épü let hez kap cso ló dó, de an nak
tö me gé től el kü lö nü lő mel lék funk ci ó jú épü let rész, ga rázs nem he lyez he tő el.

Épü let és te tő tö meg
Az épü le te ket meg ha tá ro zó fő tö meg jel lem ző en egy sze rû ki ala kí tá sú, szim met ri kus, osz -
tat lan. Új épü le tek épí té se kor tö re ked ni kell az egy sze rû ség re, ke rül ni kell a bo nyo lult,
szab dalt tö meg ki ala kí tást. 
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Te tő haj lás szög és anyag
A fa lu si as la kó te rü le ten a la kó há zak te tő i -
nek haj lás szö ge kö zel azo nos, mely nek
ezen a te le pü lé sen ha gyo má nya van.
Azon ban a lét re jött újabb épü le tek ese té -
ben már jel lem ző az ala cso nyabb haj lás -
szö gû te tő is, így ezen a te rü le ten az új
épü le tek épí té se kor tö re ked ni kell a 30-45
fo kos te tő haj lás szög ki ala kí tá sá ra, mely
mind két te tő for má hoz il lesz ke dő. A ha -
gyo má nyos te tő fe dő anyag, a kis ele mes be ton vagy agyag cse rép hasz ná la ta kí vá na tos e
te rü le ten. A fő épü let tel egy be épí tett mel lék épü le te ket a fő épü let tel azo nos haj lás szö gû
és héjazatú te tő vel kell ki ala kí ta ni.   

Hom lok zat szí ne zés
Ezen a te le pü lés ré szen is a ha gyo má nyos föld szí nek jel lem zik a hom lok za to kat, ja va solt
ezek vagy a pasz tell szí nek hasz ná la ta az új épü le tek ese té ben is, va la mint a ré gi épü le tek
fel újí tá sá nál. Ke rül ni kell a túl sá go san élénk, nem ter mé sze tes szín vi lá got. 

Ke rí tés
A te le pü lés rész re a tö mör és át tört, ter mé sze tes anya gok ból ki ala kí tott ke rí té sek jel lem ző -
ek. Táj ide gen a túl ma gas, 1,8 mé ter nél ma ga sabb ke rí tés. Az ut ca fron ti ke rí té se ket az
épü let stí lu sá val össz hang ban kell ki ala kí ta ni. 

KER TES ME ZŐ GAZ DA SÁ GI TE RÜ lE TEK
Mi vel ez a te rü let szel lő sen épült be, ut ca front ról tá vol ról sem be szél he tünk, így az il lesz -
ke dés te kin te té ben csak a tá ji adott sá go kat kell fi gye lem be ven ni.

Épü let és te tő tö meg
Az épü le te ket meg ha tá ro zó fő tö meg jel lem ző en egy sze rû ki ala kí tá sú, szim met ri kus, osz -
tat lan. Új épü le tek épí té se kor tö re ked ni kell az egy sze rû ség re, ke rül ni kell a bo nyo lult,
szab dalt tö meg ki ala kí tást.

Hom lok zat szí ne zés
Ezen a te le pü lés ré szen a pasz tell szí nek kel fest he tik a hom lok za to kat, ja va solt ezek nek
hasz ná la ta az új épü le tek ese té ben. Ke rül ni kell a túl sá go san élénk, nem ter mé sze tes szín -
vi lá got. 
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KÖZ TE RÜ lE TEK
A te le pü lé si köz te rü le tek ki ala kí tá sá nál fon tos az utak jó ál la po tá nak biz to sí tá sa, a te le pü -
lé si mik ro klí má nak meg fe le lő nö vény zet be ül te té se, ahol ez le het sé ges. Ér de mes a köz te -
rü le tek re olyan köz te rü let ala kí tá si ter vet ké szí te ni, ahol már a ter ve zés kor fel tün te tés re
ke rül nek a te le pü lés ké pet meg ha tá ro zó ele mek: pa dok, sze me te sek, ke rék pár tá ro lók, köz -
té ri al ko tá sok, zöld fe lü le tek, ivókutak, egyéb ut ca bú to rok. A köz te re ken meg je le nő tár -
gyak nagy ban hoz zá já rul nak a te le pü lés kép hez. A jó mi nő sé gû anya gok ból, for ma ter ve zett
ki vi tel ben ké szü lő ut ca bú to rok: ke rék pár tá ro ló, ut cai sze me tes ku ka, for ga lom te re lő osz -
lo pok, ut cai pa dok és ülő bú tor ok, az igé nye sen ki vi te le zett bur ko la tok, a köz vi lá gí tá si lám -
pák, köz té ri al ko tá sok, ivókutak a te le pü lé si köz te rek egyéb al ko tó ele mei. Az ut ca bú to rok
fém szer ke ze té nek pre fe rált szí ne a sö tét szür ke (RAl 7016). 
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A TE RÜ lET Ál TA lÁ NOS JEl lEM ZÉ SE
El he lyez ke dé se, fek vé se, ter mé szet föld raj zi vi szo nyai

A te le pü lés a Dél-du nán tú li ré gi ó ban, Za la me gye észak ke le tei ré szén, a Keszt he lyi-
hegy ség ben ta lál ha tó. Ma gyar or szág Kistájkatasztere (Ma ro si szerk. 1990) alap ján a
Keszt he lyi-fenn sík, Tá ti ka-cso port kis tá jak ban he lyez ke dik el. 

A te rü let el he lyez ke dé se a kis tá jak ban

A te le pü lés a GoogleMap ak tu á lis légifotóján

TerméSzeTI öröKSég
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Dom bor zat
A te le pü lés dom bor za ti ké pe rend kí vül vál to za tos, amit a táj ban va ló el he lyez ke dé se in do -
kol. A köz ség köz igaz ga tá si te rü le té nek dél nyu ga ti sar ka a Keszt he lyi-hegy ség do lo mit -
tömb jé nek me re dek, észa ki le tö ré se. Az észa ki te rü le tek a szin tén ma gas relífû
Tá ti ka-cso port ba zalt ré gi ó ba tar toz nak. A két hegy vo nu lat közt hú zó dik a Zsidi-medence
völ gye, mely nek leg mé lyebb tö ré sén, mint egy a kö ze pén fo lyik a Csetényi-patak.     

Geo ló gi ai fel épí tés
A te rü let geo ló gi ai szem pont ból is igen vál to za tos. Dé len a do lo mit, észa kon a vul ká ni ere -
de tû ba zalt, andezot a dom bok épí tő anya ga. A völgy ben és a ke le ti domb so ron pan nó ni -
ai üle dé kek ta lál ha tók, a hegy lá bi ré sze ken rá te le pült jég kor sza ki lös  szel.    

Az alap kő ze tek ha tá ra i nak el he lyez ke dé se

1  Gla ci á lis és al lu vi á lis üle dé kek  
3  Har mad ko ri és idő sebb üle dé kek
5  Mész kő, do lo mit
9  An de zit, ba zalt, ri o lit

Ta la jok
A vál to za tos geo ló gi ai for má ci ók vál to za tos ta la jok meg je le né sét ered mé nyez ték. A do lo -
mi ton, an nak is mert fi zi kai tu laj don sá ga – ap ró zó dá sa – foly tán se kély rendzina ta la jok fej -
lőd tek. Az észa ki ol da lak vas ta gabb ta la jai már a bük kö sök meg te le pe dé sét is elő se gí tet ték.
A ter ci er ko ri üle dé ke ken az egy ko ri er dők alatt Agyag be mo só dá sos bar na er dő ta la jo kat
ta lá lunk; ma több nyi re eze ken a ter mő he lye ken ta lál juk a sző lő he gye ket. A domb te tő kön
lé vő kö ves ko pá ro kon, mint a leg sze gé nyebb ter mő he lye ken er dő gaz da sá gi szem pont ból
nem ren tá bi lis szik la er dők dísz le nek. A ba zalt tömb ta la jai is jel leg ze te sek, me lyek a Ra-
mann-féle bar na er dő ta la jok hoz so rol ha tók. A Szán tói-me den cé ben a ré ti ta la jok az ural -
ko dók, a do lo mit tömb hegy láb ra fu tó  ma ga sabb tér szín ét bo rí tó sa va nyú ho mo kon is
csak váz ta la jok ta lál ha tók.
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A te rü let ta la jai és ha tá ra ik 

1 Kö ves és föl des ko pá rok
4 Rendzina ta la jok
7 Agyag be mo só dá sos bar na er dő ta la jok
9 Bar na föl dek (Ramann-féle bar na er dő ta la jok)

25 Ré ti ta la jok

Ég haj lat
Ég haj la ta mér sé kel ten hû vös – mér sé kel ten ned ves. Az évi kö zép-hő mér sék let 9.8 °C kö -
rül ala kul, a fagy men tes na pok szá ma 191-194. Az évi ab szo lút hő mér sék le ti ma xi mum
át la ga 33 °C, a té li mi ni mu mok át la ga -14°C alat ti ér té ket mu tat. A csa pa dék évi át la ga
700-720 mm. A vár ha tó, hó val bo rí tott na pok szá ma át la go san 40. A leg gya ko ribb szél -
irány az É-i. Át la gos szél se bes ség 3 m/s kö rü li. 
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Víz rajz
A te rü le ten ta lál ha tó víz fo lyás ok há ló za ta
A me den ce al ján nyu gat ra fu tó Csetényi–patak gyûj ti ös  sze a mel lék vi ze ket (Nagy ré ti-pa -
tak, Pujda-patak). A köz ség ke le ti ha tá rán hú zó dó víz vá lasz tón túl a le hul ló csa pa dék vi zek
már a lesence-patakba jut nak.

A vizs gált te rü let ter mé szet vé del mi vizs gá la ta

Po ten ci á lis ve ge tá ció
A vizs gált te rü let po ten ci á lis ve ge tá ci ó ja, az az az utol só jég kor sza kot kö ve tő er dő ség a Zó -
lyo mi-fé le ve ge tá ció-tér kép alap ján re konst ru ál ha tó. Az alap kő zet, ki tett sé gek és szá mos
más abi o ti kus fak tor együtt ha tá sa ként a gyer tyá nos-töl gye sek és cse re sek vol tak az ural -
ko dók, a láz-te tő a szobmontán bük kö sök ter mő he lye ként van je löl ve. A köz ség te rü le te
nö vény föld raj zi ér te lem ben a Pan nó ni ai fló ra tar to má nyon (Pannonicum) be lül a Bakony-
icum  Ba la to ni fló ra já rá sá ba (Balatonicum) tar to zik. 

A te le pü lés a Zó lyo mi-fé le po ten ci á lis vegetációtérképen 25



Or szá gos vé dett ség
A te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén or szá gos je len tő sé gû ter mé szet vé del mi vé de lem alatt
ál ló nem ze ti par ki te rü let ta lál ha tó.

A nem ze ti par ki te rü let 
A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi lIII. tör vény ben meg ha tá ro zott ex le ge vé dett ség
(for rás, láp, bar lang, víz nye lő, szi kes tó, kun ha lom, föld vár) kö zül for rás, láp és föld vár ta -
lál ha tó a te le pü lé sen. Az is mert té vált for rá sok a Tá ti ka-ré gi ó ban ta lál ha tók. A te le pü lés
te rü le tén lá pok ke rül tek ki je lö lés re, me lyek a VI DÉK FEJ lESZ TÉ SI ÉR TE SÍ TŐ 64. lXII. évf. 1.
szám (2012. 01. 13.) mel lék le té ben sze re pel nek. A Kis-láz-hegy kúp ján föld vár ta lál ha tó.

A for rá sok, lá pok és a föld vár el he lyez ke dé se

for rá sok               po ten ci á lis lá pok            föld vár
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HE lyI VÉ DETT SÉG
A te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén he lyi je len tő sé gû ter mé szet vé del mi ér ték ként a
Csetényi-erdő és kör nyé ke sze re pel.

A he lyi vé de lem alatt ál ló te rü le tek 

Ter mé sze ti te rü le tek
A ter mé szet vé del mé ről szó ló 1996. évi lIII. tör vény 15. § (1) pont ja alap ján ter mé sze ti te -
rü let nek mi nő sül az er dő, gyep, ná das mû ve lé si ágú ter mő föld. 
A ter mé sze ti te rü le tek re vo nat ko zó ak tu á lis adat bá zis a hi va ta los ter mé szet vé del mi ol da -
la kon, jog for rás ok ban nem ta lál ha tó.

Természetközeli te rü le tek
Az OTÉK 30/A § (1) be kez dé se alap ján a mo csár, ná das és szik lás te rü let természetközeli
te rü let nek mi nő sül. A föld hi va ta li nyil ván tar tás sze rint a te le pü lé sen fen ti mû ve lé si ágú
föld rész let nem ta lál ha tó. 

Ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek (ÉTT) és Ma gas Ter mé sze ti Ér té kû Te rü le tek (MTÉT)
A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együt tes ren de let ben meg je lölt ki emel ten fon tos, va la mint
fon tos ÉTT-k lis tá ján a te le pü lés nem sze re pel.
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Natura 2000 te rü le tek
A te le pü lés kül te rü let ét az eu ró pai kö zös sé gi je len tő sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû
te rü le tek ről szó ló 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let ben ki hir de tett, majd az eu ró pai kö zös -
sé gi je len tő sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek ről szó ló
14/2010 (V.11.) KvVM ren de let tel köz zé tett Natura 2000 te rü le tek kö zül az HUBF20035
Keszt he lyi-hegy ség  ki emelt je len tő sé gû természetmegőrzési te rü let érin ti. 

A köz ség Natura 2000 érin tett sé ge 

Öko ló gi ai há ló zat
A te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tét érin ti az or szá gos öko ló gi ai há ló zat. A ren del ke zés re
ál ló di gi tá lis fedvény alap ján az öko ló gi ai há ló zat öve ze tei kö zül mag te rü let és pufferterület
is meg ta lál ha tó. A ki je lö lés a la kó te rü le te és sző lő he gye ken kí vü li te rü le te ket érin ti.

Az or szá gos öko ló gi ai há ló zat tér ké pe

mag te rü let             pufferterület 28



Egye di táj ér té kek
A te le pü lés vo nat ko zá sá ban az egye di táj ér té kek lis tá ja nem ké szült el. 

Táj vé del mi szem pont ból ki emelt öve zet
A ren del ke zés re bo csá tott alap ada tok alap ján a te le pü lés te rü le tén táj kép vé del mi szem -
pont ból ki emelt öve zet ke rült ki je lö lés re. Ez a Kis-láz-tető ki vé te lé vel az egész köz igaz ga -
tá si te rü le tet érin ti.

A táj kép vé del mi öve zet érin tett sé ge

a köz ség a Pör költ-he gyek ről
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Rezi-hegyi pa no rá ma: Da rab-er dő, Zsidi-medence, Nagy-láz-hegy - Kő or ra vo nu lat

A TER MÉ SZET VÉ DEl MI ÉR TÉ KEK BE MU TA TÁ SA
A köz ség kül te rü le te szá mos ter mé szet vé del mi ka te gó ria ál tal érin tett, így töb bek közt ki -
je lölt láp, nem ze ti par ki vé dett te rü let és Natura 2000 te rü let is ki je lö lés re ke rült. Az alap -
kő zet és az azo kon fej lő dött el té rő ve ge tá ció vál to za tos sá ga szá mos vé dett nö vény és ál lat
je len lét ét ve tí ti elő re. A ter mé sze ti ér té kek meg íté lé sét a ren del ke zés re ál ló táj tör té ne ti esz -
kö zök se gít sé gé vel  a te le pü lés múlt já nak elem zé sé vel vé gez het jük.  Eh hez a ren del ke zés -
re ál ló do ku men tu mok kö zül a  ko ra be li tör té ne ti leg hi te les ka to nai és ka tasz te ri tér ké pek
nyúj ta nak se gít sé get. A El ső Ka to nai tér kép Má ria Te ré zia ural ko dá sa ide jén ké szült. Ezen
lát sza nak az er dő vel boratott hegy vo nu lat ok, a köz ség la kó te rü le te, a kör nye ző szán tók,
sző lők. Meg fi gyel he tő a völgy ki ter jedt láp te rü le te, va la mint a nyu ga ti szé len az ös  sze füg -
gő er dő ta ka ró. A má so dik fel mé rés tér ké pén már a ma i hoz igen kö ze li tér struk tú ra lát -
szik, a Zsidi-völgy nyu ga ti ol da lán azon ban az ös  sze füg gő er dő már nincs meg. 

A te le pü lés az I. (1763-1787) és a II. Ka to nai Fel mé rés (1806-1869) tér ké pe in
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A Ma gyar Ki rály ság XIX. szá zad el ső fe lé ben ké szült tér ké pén lát ha tó, hogy ad dig ra a völgy -
ben az er dők je len tős mér ték ben vis  sza szo rul tak, egyút tal az er dé sze ti ter ve zés kez de te a
tér ké pen meg je le nő nyi la dé kok lát tán tet ten ér he tő. Az észa ki szel vény színezetlensége
egy ér tel mû kö vet kez te té se ket nem tesz le he tő vé. Saj ná la tos mó don a ka tasz te ri tér kép is
ugyan ezen ok ból a táj hasz ná lat mód já ról nem ad ér té kel he tő in for má ci ót, ugyan is a szom -
szé dos te le pü lé se ken lát ha tó szí ne zé sek itt hi á nyoz nak. 

A te le pü lés a Ma gyar Ki rály ság (1869-1987)
és a ka tasz te ri fel mé rés (1806-1869) tér ké pe in

A tér ké pek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a te le pü lés össz te rü let ét te kint ve a táj hasz ná lat -
ból adó dó  alap ve tő tér szer ke zet leg alább 250 éve vál to zat lan. 

A do lo mit tömb
A Keszt he lyi-hegy ség do lo mit pla tó já nak me re dek észa ki le tö ré se és ke le ti eny hébb lej tő je
a te le pü lés ha tá rá ban ér le a völgy be. A pla tó és a ke le ti ol dal cse res er dői a mel lék völ -
gyek kel ta golt me re dek észa ki ol da lon he gyi bük kö sök be vál ta nak. Az üde ter mő he lyet a
med ve hagy ma és a szép ta va szi as pek tus – kel ti kék, szel lő ró zsák -  jel zi, vé dett cser jéi a
ba bér- és farkasboroszlán, szú rós cso da bo gyó – utób bi a ré tek és a z er dő köz ti át me ne -
tet ké pe ző cser li get ben is meg ta lál ha tó. Az er dők, er dő szé lek, nyi la dé kok ér té ke it a
genyőte, ta va szi hé rics, fe ke te kö kör csin, tar ka nő szi rom jel zik, me lyek mel lett több or chi -
dea faj is él, mint a vi téz vi rág, bí bor kos bor, bé ka konty, széleslevelû nő sző fû, ad ri ai sal lang -
vi rág. Az er dők jel lem ző ma dár vi lá gá ból ki eme len dő a hol ló, ege rész ölyv, és a hé ja. 

ad ri ai sal lang vi rág, olasz nő sző fû, két le ve lû sark vi rág
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A Vár völ gyi-út ke le ti ol da lán a he lyi vé de lem alatt ál ló Csetényi-erdő, Kis-láz-hegy ala csony
hal mai a do lo mit tömb utol só észa ki bás tyái. A vi rá gos kő ris – moly hos töl gyes me leg ked -
ve lő er dők sok fe lé táj ide gen fe ke te fe nyő vel let tek be ül tet ve, újab ban a fe nyő pusz tu lás mi -
att el kez dő dött le ter me lé sük. Az  er dő ben, va la mint a do lo mit ge rin cek szik la gye pe i ben,
bo kor er de i ben, nyi la dé kok men tén a hegy ség jel lem ző ve ge tá ci ó ja dísz lik olyan fa jok kal,
mint a he nye boroszlán, su lyok tás ka, var jú kö röm, ár le ve lû len, sár ga ko ro na fürt, ké kes
bor kó ró, gér bics, olasz nő sző fû. A na pos te rü le te ken gaz dag ro var vi lág él: olasz sás ka, ka -
ro ló- és ke resz tes pó kok és szá mos lep ke faj. A hül lők kö zül a vé dett zöld gyík még gya ko -
ri, a nagy va dak kö zül a Kor zi ká ról be te le pí tett muf lon em lí ten dő, mint az ér té kes
szik la gye pek ká ro sí tó ja. 

A Csetényi-erdő a do lo mit bá nyá val, hát tér ben a köz ség és a ta nú he gyek

Gye pek, vi zes élő he lyek 
A do lo mit fenn sík tól észak ra a hegy lá bi sa va nyú ho mo kon szá raz csen ke szes gye pek ta lál -
ha tók. Ér té ke ik kö zül a rit ka ho mo ki hab szeg fû, sár ga- és bun kós hagy ma, sely mes bog -
lár ka, agár kos bor, őszi fü zér te kercs, du nai- és ma gyar szeg fû em lí ten dő. A te rü let jobb
fû ho za mú ré szén új ra meg je lent a meg fe le lő ke ze lést biz to sí tó szar vas mar ha tar tás.
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ho mo ki gye pek ma gyar szeg fû vel, me zei irin gó val

A Csetényi pa tak és a két ki sebb séd men tén lé vő ned ves ka szá ló ré tek, kék per jés láp ré tek
is szá mos ter mé sze ti ér té ket őriz nek. Itt él a mo csá ri kos bor, hús szí nû ujjaskosbor, szi bé ri -
ai nő szi rom, fe hér zászpa, cser mely aszat, lá pi nyúl fark fû. 
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a Zsidi-völgy láprétei , hát tér ben a Rezi-vár, Pör költ-he gyek vo nu la ta

vi rág zó hús szí nû ujjaskosborok

szi bé ri ai nő szir mok
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A te rü let iga zi ku ri ó zu ma a láp ré ten rej te kén élő il la tos hagy ma egyet len is mert za lai ál lo -
má nya. A köz ség ből a Ta pol ca-me den ce fe lé ve ze tő köz út men ti for rás lá pok ban ko ráb -
ban gyap jú sás is élt, az út pad ká ban időn ként nyí lik az ázsi ai ere de tû, be hur colt
ör mény gyö kér. 

du nai szeg fû, fe hér zászpa, il la tos hagy ma ájtatosmanóval

A ka szá lók, ma gas sá so sok nyúj ta nak ott hont a fo ko zot tan vé dett ha ris nak, de fész ke lé si
idő ben a bar na ré ti hé ja is rend sze re sen lát ha tó. A táp lál koz ni ide já ró fa jok kö zül a kaba-
és ván dor só lyom, fe hér gó lya em lí ten dő. 

bar na ré ti hé ja
Sző lő hegy
A la kó te rü le tet észak ról és ke let ről ka ré jo zó Tûz kő-hegy – Kis láz-hegy – Nagy-láz-hegy
vo nu lat kő tör me lé kes ge rin cei, kúp jai alat ti a hegy lá bi lö szön sző lő mû ve lés fo lyik. A Kő or -
rán, Mu la tó-he gyen az er dő sze gé lyek, fel ha gyott par cel lák, sztyep ré tek ad nak ott hont a
du nai szeg fû, tar ka- vi téz- és bí bo ros kos bor, er dei szel lő ró zsa, csil lag őszi ró zsa, sár ga len
ál lo má nya i nak. A he gyi szál ka per jés, pusz tai csen ke szes gye pe i nek vi rág bő sé ge szá mos
ro vart von za nak; a vé dett fa jok kö zül az áj ta tos ma nó, kar dos- és fecs ke far kú lep ke, nap -
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pa li pá va szem a gya ko ri, me lyek mel lett az ökör szem lep ke, bo gáncs lep ke és a bog lár kák
is gya kor ta meg je len nek. A bok ro sok, mezs gyék ki vá ló fészkelőhelyet biz to sí ta nak a ma -
da rak nak, me lyek kö zül a fe ke te- és éne kes ri gó, szén ci ne ge, zöl di ke, cit rom sár mány, se -
re gély gya ko ri, míg a sár ga ri gó, bú bos ban ka csak rit káb ban fi gyel he tő meg. A me re dek
lösz fa lak ban, he gyi utak be vá gó dott ol da lá ban az eg zo ti kus szí ne ze tû fo ko zot tan vé dett
gyur gya lag fész kel.  

A Kő or ra má jus ban nyí ló vi rá gos kő ri sek kel

Ba zalt he gyek
A köz sé get ko szo rú zó ba zalt vo nu la ton, fő képp a domb ol da lak kő fo lya ma in hár sak, ju ha -
rok do mi nan ci á já val jel le mez he tő tör me lék lej tő-er dők ta lál ha tók. A ba zalt bá nyá szat mély
táj se bei mes  szi ről lát ha tók. A Kis láz-he gyen egy kor a ká pol na mel let ti tő zeg mo hás tó ban
a hos  szú le ve lû har mat fû egyet len ha zai ál lo má nya élt, mely a bá nyá szat ál do za tá vá vált
em lé két csu pán her bá ri u mi pél dá nya őr zi.

Bel te rü let
A köz ség la kó te rü let ének ér té kei kö zül ki eme len dők és vé de lem re ér de me sek a te me tő
szép, öreg kis le ve lû hár sai.
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JÓ pélDáK - épÜleTeK,
épíTéSzeTI réSzleTeK
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