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1. BEVEZETŐ
Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Szijártóházán élők, ingatlantulajdonosok, illetve
építkezni szándékozók!

A településünk arculatát már az eddigiekben is többféle
hatás érte. Most egy közösen kialakított kézikönyvvel
igyekszünk hozzájárulni ennek a bájos falunak a
megőrzéséért, a hetési szép építészeti alkotásokat
mintaként kínálva Önöknek, hogy településünk a turisták
által is szívesen látogatott hely legyen, és az itt építkezőket
is segítsük hogyan alakítsák a leendő házukat, hogy
illeszkedve a faluképbe tovább emelje annak szépségét.
A régi épületek díszítésének szépsége, a kódisállásos házak
megmaradása, a szoknyás harangláb léte a faluban, mind
olyan érték, melyre érdemes figyelnünk. A felújításoknál, az
új házak építésénél érdemes figyelembe vennünk, és az
ajánlást, ami ebben könyvben található megfogadni.
Hetési településként elnyertük az Európa Tanács Táj Díját, a
táj, a közösség kapcsolata, és a hetési építészet fontos, ez
adja arculatunkat, amit most szakemberek segítségével
megpróbálunk bemutatni Önöknek is!
A kézikönyv összeállításában a közreműködő helyi lakosok
véleményét, javaslatát és a szakemberek munkáját ezúton is
köszönöm!
A további közös munka reményében üdvözlettel:
Bán Lajos
polgármester

A településképi arculati kézikönyv célja
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága, tulajdonsága a
településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, és a táj összképének a része, ezért nagyon
fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembevételével történjen.
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:
 bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, értékeit, egyediségét, részleteit;
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;
 építészeti útmutatóként ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a tervezőknek új épület
építéséhez, meglévő épület felújításához, átalakításához;
 a dokumentum célja a szemléletformálás, mely iránymutató és nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg.
A kézikönyv lehetővé teszi az elfogadást követően a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok
kézikönyvbe kerülését. Az idő elteltével, a településkép alakulásával, új épített, vagy igényesen felújított elemek
megjelenésével az ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők.
A fentieken kívül figyelembe kell venni az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési szabályzatot, a településképi
rendeletet és a főépítészi javaslatokat is.
SZÍJÁRTÓHÁZA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
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2. SZIJÁRTÓHÁZA BEMUTATÁSA
Szijártóháza az ország, a Dunántúl, valamint Zala megye délnyugati
csücskében fekszik, a Hetésnek nevezett földrajzi és néprajzi tájon. A két
országhoz, Magyarországhoz és Szlovéniához tartozó, aprófalvas hetési
térségben is ez a falu a legkisebb. Sohasem laktak itt sokan, „szinte egy
nagy családnak, egy nyitott könyvnek tekinthető a falu, amelyben
mindenki mindenkit ismer.” – írta a községről monográfiájában Tantalics
Béla, Lenti és térsége ismert helytörténésze.
A falu határának és környékének felszíne síkság, ahol évszázadokon
keresztül paraszti gazdálkodással állították elő a megélhetéshez szükséges
javakat, terményeket. Nagyon sok használati eszközt, felszerelést maguk
készítettek. A legutóbbi időkig igen jelentős volt a hetési szőttesek házi
készítése, a fonás, szövés.
1389‐ben Zyugyarthouhaza néven említik, falu valószínűleg az itt
letelepedett nyeregkészítőtől, szíjgyártótól kapta, örökölte nevét.
Szijártóháza mintegy háromszáz évig, kb. a XVII. század közepéig a nagy
múltú alsólendvai Bánffyak birtoka volt. Szijártóháza jobbágyfalura is
kiterjedő uradalom nagyobb központja Lendván volt. A könnyebb
igazgatás miatt az uradalmat kisebb egységekre, bíróságokra osztották.
Ekkor a „Villicatus Hethesalya” –ban, azaz Hetési bíróságban találjuk
Szijártóházát, melybe 12 falut soroltak. Az összeírások alapján a falu a XVI.
században is igen kis település volt, ekkor nyolc házból állt. Lendvát és
környékét többször érte török pusztítás. A Bánffyak kihalása után a birtok
a Nádasdy majd az Esterházy uradalomhoz került, akik két és fél
évszázadon át birtokolták, míg 1945‐ben felosztották a földeket a falu lakói
között. Az I. világháborút követő határmódosítás elvágta természetes
vonzáskörzetétől és kapcsolataitól, a birtokok egy része a határ túloldalára
került. Erózióját a II. világháború utáni helyzet gyorsította fel; Jugoszlávia
közelsége, a határsáv miatt évtizedekig tilos volt az építkezés, semmilyen
infrastrukturális fejlesztés nem indult. A falu népessége 1920‐ban volt a
legtöbb, ekkor 193 főt írtak itt össze, azóta folyamatosan fogy.
Napjainkban a község kevesebb, mint 25 fő otthona. Szijártóháza központi
részén lévő zöldfelület közepén szerényen álldogál a faluból
elvándorlóknak emléket állító juharfa.
Az elmúlt időszak politikai változásai és a két ország európai uniós
csatlakozása lehetővé tette, hogy 2004 óta a határ ismét átjárható, a
korábbi kapcsolatok újraélednek, megerősödnek. Ennek keretében
valósult meg a régi, jelentős regedei‐lenti útvonalon az új összekötő út 75
számú főút folytatásában Göntérháza irányába.
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A térség a Nyugat‐Magyarországi Peremvidék nagytáj része, ezen belül a Zalai‐dombság
középtájhoz és a Kerka ‐ vidék (Hetés) földrajzi kistájhoz tartozik. A falu határának és
környékének felszíne síkság, az Ős‐folyamok által kialakított széles Lenti‐medence nyugati
részén helyezkedik el. A kavicsos és iszapos, agyagos jellegű üledékes kőzeteket gyenge

Táji adottságok, természeti értékek

termőképességű, kötött barna erdőtalaj és öntéstalajok borítják. Jellemzően a talajok
inkább rétgazdálkodásra és erdőként való hasznosításra alkalmasak.
A települést kisebb vízfolyások, Szijártóházi‐patak és Kebele‐patak mellékágai hálózzák be,
ahol értékes vizes élőhelyek alakultak ki az ország ökológiai hálózatát gazdagítva. A
belterülettől délre található tájvédelmi szempontból értékes, érzékeny, természeti
értékekben gazdag táj NATURA 2000 területként nyilvántartott, mint Kebele kiemelt
jelentőségű természetvédelmi terület. Ezen a területen a szántók mellett mocsárréteket,
nádasokat foltokban keményfás ártéri erdőket, égerlápokat, égerligeteket és puhafás
ligeterdőket találunk. Vízfolyások menti gyepterületeken értékes lágyszárú növények ‐
szibériai nőszirom, sárga liliom, agárkosbor, kornistárnics, sédbúza, kékperje, vérfű, kenyérbél
cickafark találhatók. A nedves élőhelyek, erdők, erdőszegélyek gazdag állatvilágnak adnak
otthont, közülük is kiemelkedő a rovar‐ és a madárvilág. A magasabban fekvő részeken főként
tölgyerdőkkel találkozhatunk. A közigazgatási terület északi részén a szántóterületek
növekedése a gyep‐ és erdőterületeket jelentős mértékben visszaszorította.
A Zalaszombatfai bekötő út mentén egykor volt tölgyfás‐legelőnek már csak egy kis része
maradt meg. a Tölgyfás‐legelő dűlőben található az Attila‐domb nevű római kori halomsírmező
régészeti lelőhely.
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Táj‐ és a település alakulása

II. Katonai felmérés, 1853
forrás: www.mapire.eu/hu

III. Katonai felmérés, 1879
forrás: www.mapire.eu/hu

Szijartoháza elhelyezkedését alaprajzi, szerkezeti részleteit alapvetően befolyásolta a domborzat és a vízrajz. Az
újkori tájhasználat és településszerkezet alakulása már nyomon követhető a XVIII. és XX. század között készült
térképekről, katonai felmérésekről.
A XVIII. században a terület több, mint egyharmadát erdő borította. A XVIII.‐XX. században számottevő erdőírtás
oka, hogy szántóterületekhez, legelőkhöz akartak jutni, valamint a házak építéséhez is sok fára volt szükség. A
gyakori tűzvészek nagy károkat okoztak a fából épült, zsúppal fedett épületekben, így a faanyag mindig kelendő
árucikk volt.
A fő gazdálkodási ág az állattenyésztés és a gabonatermesztés volt. A szántóföldi gabonatermesztés mellett
jelentős volt az erdei legelőkre alapozott állattenyésztés és az erdők egyéb termékének (pl. makkoltatás)
külterjes hasznosítása. A falu déli határában a Hídvégi erdőig egy nagy kiterjedésű területet lólegelőként
használtak. A méhek tartása is igen régi eredetű volt.
A belterülettől délre erdők és vízállásos területek húzódtak, ezt támasztják alá a korabeli dűlőnevek is Bereg‐rét,
Nyíres rét. A falu mellet húzódó legelők neve Házi‐rét. A település északi határában már ekkor is szántók voltak
(Két út közi föld, Nagy liki föld).
A falu belterületének szerkezete is jellegzetes irtás települések alaprajzát mutatja, tömörült halmazos épület
elhelyezésével. Házai a falu központja körül épültek. Terét a XIX. században még kerített boronaházak vették
körül: a központi kis térből csillagszerűen öt irányba vezet utca, amelyből három rövid zsákutca nyílik. Ekkor még
az egész településen egyetlen nem fából, hanem téglából épült épület állt. Helyben sohasem volt iskola.
Érdekesség, hogy a XVIII. századi felmérésben hat fazekast is feljegyeztek.
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Kataszteri térkép, 1864
forrás: www.mapire.eu/hu

Szijártóháza táji‐ természeti adottságait, ezek alakulását a domborzati,
vízrajzi, éghajlati tényezőkön túl jelentős szerepet játszott elzártsága is.
Ezek együttesen kedvező hatással voltak a biológiai sokféleség, a
természeti értékek megmaradására. A közigazgatási terület északi
részén az általános tájképét jellemzően a mezőgazdasági szántó
területek határozzák meg. Táj és természeti szempontból sokkal
értékesebbek a település belterületét délről körülölelő üde rétek és
tölgyerdők. Különösen értékesek és védelem alatt állnak a mélyebben
fekvő, vizes területeken kialakult rétek, kaszálók. Az észak‐déli irányú
vízfolyásokat, a Kebele‐patakot és kisebb mellékágait, valamint a
Szijártóhazi‐patakot jellemzően elegyes facsoportok kísérik.

Általános településkép, településkarakter

A falu központja egyetlen jelentősebb útja, a Szijártóházi bekötő út
mentén létrejött térnél alakult ki. Itt kapott helyet a különlegesen
fontos közösségi funkciót ellátó a harangláb, faluház is. A kis tér körül
halmazszerűen állnak a házak. A központtól csillagszerűen szétfutó
zsákutcákat, közöket földszintes léptékű beépítés kíséri. Az utcák
mentén a hosszúkás, szalagszerű telkeken egymás mellett állnak a
lakóházak, mögöttük sorakoznak a melléképületek. Az épületeket
rendre az északi, illetve a keleti telekhatárra építették. A hetésre is
jellemző kerített házas udvarelrendezés napjainkban már nem található
meg, a boronaházak is már teljesen eltűntek a településről. A
településképet a XIX. század végéről XX. század elejéről megmaradt
épületek között megjelenő az 1960‐as és 70‐es években épített
oldalhatáron álló „kockaházak” is jellemzik.

Légifelvételforrás: terkepbank.hu
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3. SZIJÁRTÓHÁZA ‐ ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünkben a települési épített és táji értékek felkutatása, illetve védelme
meghatározó a település identitásának megerősítésében, népességmegtartó
erejének fokozásában. A fejlesztések érvényesülésének fontos feltétele, hogy
azok a már meglévő környezeti értékekre figyelemmel valósuljanak meg. Egy új
épület tényleges értékének jelentős része abban a többletben realizálódik, ami
a környezet, a település már meglévő értékeiből vetül rá. A települési környezet
értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás kulturális, esztétikai igény és
gazdasági érdek is egyben. Ebből következően először fel kell ismerni, és
különböző eszközökkel védeni kell a települési szövet épített környezeti
értékeit, másodszor az új fejlesztéseknél, azok építészeti kialakítása során
igazodni szükséges ezekhez az értékekhez.
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Örökségünk Népi lakóházak

2005‐ös felvétel

2005‐ös felvétel

1925‐ben épült kódisállásos lakóház, 1966.
forrás: www.hungaricana.hu
A gyakori tűzvészek és ezek megelőzésére született építési előírások miatt,
valamint a rendelkezésre álló faanyag csökkenésével az építési anyagok és
az épületformálás is megváltozott. A kerített udvaros boronaházak
eltűnésével, az 1900‐as évektől már többnyire téglaházakat építettek,
ezeket cseréppel fedték.
Szijártóházán a megmaradt hagyományos lakóépületek egy része hosszház,
azaz az utcára merőleges hossztengelyű, földszintes lakóház, ahol a
tisztaszoba, a konyha és a kamra, később szoba alkotta a lakóteret. Ezek
jellemzően oromfalas hosszházak, az oromfalra futó fedéssel. Az utcai
homlokzat két ablakos. Az eresz alatt tégla párkány osztja vízszintesen és
fogja össze körben a tömeget.
Jellegzetes eleme ezeknek az épületeknek az udvari homlokzaton lévő,
mellvédfallal ellátott téglaoszlopos bejárati előrész, a „kódisállás”. Ezek
sajnos a későbbi felújítások, átalakítások kapcsán sokszor beépültek,
előszobaként funkcionálnak. Az épületek szakszerű, hagyományőrző
felújításával különleges településképi értéket, kultúrtörténeti emléket is
képviselnek.
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Örökségünk Népi lakóházak

A hosszházak mellett a településen megtalálható néhány jellegzetes hajlított ház is. Az L alaprajzú épület az utcai
front bővítésével, az utcával párhuzamos tetőgerinccel befordul. A szélesebb telek adta lehetőségeket
kihasználva, utcával párhuzamos hossztengelyű tömeggel is készültek lakóépületek, ehhez illeszkedő
nyeregtetővel. Az utcai homlokzaton jellemzően 5‐7 tengelyben,az eredeti nyújtott arányú, függőlegesen és
vízszintesen osztott ablak jelenik meg.
A XX. század első felében épített épületek díszítettek, homlokzatképzésük gazdag. Jellemzően az ablakok
keretezettek, a padlásszellőzők kettőzve helyezkednek el. Gyakori a népi eklektikára jellemző kváderezés
(kőutánzat), vagy oszlopot imitáló vakolat architektúra. Homlokzatukon, a sarkokon és a hosszhomlokzaton a
feltételezhető harántfalak vonalában jelennek meg a vakolatból kialakított kváderek, amik érdekes vízszintes
tagolást adnak a homlokzatoknak, és keretet biztosítanak a főhomlokzaton az épületszéleknek. Néhány épületen
falfülkék is felfedezhetők.
Az épületek is a homlokzatuk is egyszerű, de igényes harmóniát tükröző, a formálással, a homlokzat kialakítással,
az anyaghasználattal, a színezéssel.
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Örökségünk Gazdasági, melléképületek

Különleges értéket képviselnek a faluban szép számban fellelhető, jellemzően a lakóházak mögött
sorakozó melléképületek. A mezőgazdasági gazdálkodáshoz kerthasználathoz, portahasználathoz a
melléképületek, melléképítmények széles skálája kapcsolódik.
A lakóházat többé‐kevésbé zárt sorban a lakóépülettel párhuzamos hossztengellyel követnek, vagy a
gazdasági udvarban szabadonállóan elhelyezve állnak a gazdasági jellegű építmények.
A melléképületek tömege, pajták, istállók esetében megegyezik a lakóház tömegével, vagy azt
szélességben és magasságban meg is haladja a funkcióhoz igazodóan.
A melléképületek is a lakóházakhoz hasonlóan tartós anyagokból épültek, jellemzően tégla, vakolat, fa
és cserép alkotja ezeket.
Az istállók esetében a tömör vakolatlan téglafelület, vagy vakolt felület dominál, a nyílászárók csak a
szükséges arányban kerülnek a homlokzatra.
A pajták tartószerkezete jellemzően téglából épült, a kitöltő falazat általában fa. Ahol az oldalfal egésze
téglából épül, gyakran alkalmaznak áttöréséket a szellőzés biztosítása érdekében.
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Örökségünk Közterületi elemek, tájértékek

Elköltözött emberek emlékfája
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Örökségünk Pusztuló értékeink
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A településen még fellelhető pár
rossz
állapotú,
de
településtörténeti és településképi
szempontból
is
megőrzésre
érdemes
régi
épület
és
melléképület.
Ezek
szakszerű
felújítás nélkül rövid időn belül
összeomlanak,
összedőlnek,
felmérés és fotódokumentáció
nélkül teljesen eltűnnek. Velük
együtt
eltűnik
a
település
múltjának, a vidéki a település
a
történetének
és
kultúrtörténetnek egy‐egy helyi
sajátosságot felidéző szelete is.
Az
épületek
megüresedése,
elhagyatottsága,
vagy
a
szakszerűtlen
átalakítás
a
kedvezőtlen romló folyamatot
felgyorsíthatja. A vizesedés tönkre
teheti az alapokat, az alaptörés
süllyedés a teljes avuláshoz
vezethet. A nyílások méreteinek,
arányainak megváltoztatása a
homlokzat
harmóniájának
megtörésén túl, a statikai stabilitást
bonthatja
meg,
faltöréshez
vezethet.
A régi épületek szakszerű felújítása,
korszerűsítése
azonban
nem
pótolható, újra nem építhető
építészeti és településképi többlet
értéket
ad,
a
település
hagyományainak,
emlékeinek
megőrzését segíti elő. Az értékek
folyamatos eltűnésével egy‐egy régi
lakóház egyre ritkábbá és ezzel
együtt egyre értékesebbé válik.
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Településkép védelme szempontjából kiemelt területek

A település közigazgatási területéhez tartozó, fokozott
országos és nemzetközi védelem alatt álló területeket,
melyek a településkép védelme szempontjából kiemelt
területeknek minősülnek a mellékelt ábra mutatja be.

Az ábra a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei
Kormányhivatal ‐ Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági
Örökségvédelmi
Osztály
Osztály
Építésügyi
és
adatszolgáltatása alapján készült. A területi kategória
kijelölése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 1. melléklete szerint történik.
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Örökségünk Táji és természeti értékek

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA

A település az apró falvak közé tartozik, így a közigazgatási területén két eltérő karakterű része különíthető
el. Az egyik, a beépítésre szánt területeka ténylegesen életvitelszerűen lakott részei a községnek, ez
Szijártóháza esetében a község belterülete. A belterület jellemzően egységes, homogén családiházas,
falusias karakterű lakóterületből áll.
A belterületet veszi körül a beépítésre nem szánt karakterű külterület. A lankás síkvidéki területen a
mezőgazdasági használat és karakter a meghatározó. A szántóföldi művelés, a gyepgazdálkodás körbeöleli
északról és keletről a belterületet. A közigazgatási terület déli részén húzódnak erdők és a vízfolyásokhoz
kapcsolódó értékes élőhelyek, tájképvédelmi szempontból is meghatározó területek.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Hagyományos, laza falusias karakter

Szijártóháza barátságos, csendes apró falu,mely területén mindössze 30 lakóház áll, így egységes
az arculata. A belterületnek nincsenek eltérő karakterű részei.
A település fő feltáró útja az Ady utca, mely kapcsolatot jelent Gáborjánháza és Zalaszombatfa
irányába. Emellett alakult ki a falu központi tere, és erről nyílnak a zsákszerű közök is, Petőfi, József
Attila és Rákóczi utca is. Az utcák mentén változatos ritmusban találhatóak a lakóépületek, attól
függően, hogy szélesebb vagy keskenyebb telken állnak‐e. Az épületek között sok olyan épület van,
ami a XX. század első felének világát idézi anyaghasználatban alaprajzi elrendezésben,
tömegformálásban és homlokzatalakításban. A településkép meghatározó eleme, a központi téren
álló,kis szoknyás fa harangláb, és a faluház. A tér körül, elszórtan elhelyezkedő lakóépületek is
különös hangulatot adna a kis falunak.
A zsákutcák mentén lakóházak kisméretű előkerttel, vagy előkert nélkül létesülnek. A jellemzően
földszintes épületek a XX. századtól már téglából épültek, cseréppel fedettek. Kialakításukra
jellemző a telek oldalhatárával párhuzamos tömegkialakítás. A településen minden épület
magastetős. Az épületre mindig az épület hossztengelyével párhuzamos gerincű nyeregtető
létesült, az újabb kori épületek esetében jellemző a kontyolt tető is.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

17

Beépítésre nem szánt karakter

A település külterületein jellemző tradicionális tájhasználat az erdő‐ és
gyepgazdálkodáshoz köthető. Napjainkra az erdő visszaszorult a közigazgatási
terület középső részére.
A szántóföldi művelés nagy összefüggő területeket hasznosít egyben a
közigazgatási terület északi részén. A tájat tagolja a vízfolyások, árkok
rendszere, főként a belterülettől nyugatra a Szijártóházi‐patak, keletre a
Kebele‐ patak. Az árkokat fasorok és facsoportok kísérik és gyepes felületek,
amelyek egy‐egy réthez, legelőhöz kapcsolódóan megzöldítik a tájat.
A szántók és gyepek, árkok egy része az országos ökológiai hálózatba tartozik.
Az egyes táji és természetvédelmi védettségi lehatárolások átfedésben
vannak, ugyan azok a területek tartozhatnak a tájképvédelem mellett a
NATURA 2000‐be tartozó védettség alá is.
A látóhatárt az ősszel színekben pompázó, fafajban gazdag lombhullatók
keretezik.
A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség a jellemző. A
tájban csak a legelőket, szántókat határoló fasorok, kisebb fás területek
jelennek meg.

18ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK‐ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
AjánlásokIntézmények, közösségi terek
Az egyes intézmények a település központjában
helyezkednek el, így ezeknek nem csak közösség‐ és
szemléletformáló
szerepük
jelentős,
hanem
településképi hatásuk is kiemelkedő.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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A karakteren belül a meglévő értékeket célszerű felismerni, megújítani,
korszerűsíteni. Ha a meglévő épület műszaki állapota már nem teszi lehetővé a
felújítást, a régi helyén épülő új épület tervezésénél, megépítésénél törekedni kell
a telken belüli épület elhelyezés megtartására, vagyis arra hogy az új épület
hossztengelye ne változzon, és ne változzon az oldalsó telekhatárokhoz és a
közterületi telekhatárhoz igazított helyzete. Nem csak a telken belüli helyzet, de a
korábbi épületarányok megtartása is kiindulási alap lehet. A telken belül az épület
elhelyezése meghatározza az utcaképet, a telepítés megváltoztatása felboríthatja
az összképet. Esztétikai szempontból is tekintettel kell lenni a hagyományokra, a
karakter jegyekre. Közterület felöl megjelenő oromfalas, vagy homogén
tetőfelületű épületek közé nem illeszkedő a két tetőképzés egy épületen belüli
alkalmazása, a tetőfelületet eltakaró tetőfelépítmények sora. l.
Az igazodás alapvető szempontja a hagyományos arányrendszerek megtartása,
hagyományos
megjelenéssel
homlokzatképzésben,
anyaghasználatban,
színezésben.
Követendő ajánlások, javaslatok:
 Igazodni szükséges az előkert hagyományosan kialakult, a domborzathoz
illeszkedő mélységéhez, az utcafronti homlokzat, síkban történő mozgatása,
kerülendő.
 Igazodni szükséges, az utcafronti homlokzati szélesség egységességéhez,
igazodni szükséges a tető és gerinc irány jellemzőjéhez, valamint a felépítmény
nélküliséghez az utcáról látható homlokzatokon.
 Igazodni szükséges a szomszédos épületeken kialakult tetőhajlásszöghöz
(legfeljebb 45°), a tető beépítési igénye esetén a bevilágítási és szellőzési
lehetőségeket úgy célszerű megválasztani, hogy a homogén felületek
összhatását ne törje meg.
 Épületszélességtől függően az utcai homlokzat bejárat mentességét garázskapu
mentességét és erkély mentességét lehetőség szerint meg kell tartani.
Kerülendő jellegzetességek:
 Utcai homlokzatra ne kerüljön garázskapu, torony, álló tetőfelépítmény.
 A földszintes háznak közvetlen kertkapcsolata van, nem szükséges a földszinti,
vagy a tetőtéri erkély.
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AjánlásokHagyományos, laza falusias karakter

AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter

A beépítésre nem szánt területeken a tájban minden beavatkozást
kerülni kell, vagy ha mégsem kerülhető körültekintően kell
megvalósítani, legyen az épület, vagy bármilyen vonalas, esetleg
pontszerű építmény. Építeni a szántókon, erdőkben, patakok, árkok
partján nem lehet, csak rendkívül korlátozottan.
Követendő ajánlások, javaslatok:
















A területek beépítetlen jellegének megtartása a jövőre nézve
is kívánatos.
Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat
és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése.
A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület
elhelyezésére szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény elhelyezése
nem ajánlott.
A legelőkön a deleltető facsoportokat csak mértéktartóan
célszerű telepíteni. A tájkarakter így őrizhető meg.
Erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt
szempont a mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi
tagolása.
Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az
utak mentén és az eltérő területhasználatok határán javasolt.
A magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű
mezőgazdasági területek esetében kiemelt cél a
környezetkímélő területhasználat, a táji változatosság,
mozaikosság fenntartása: gyepek –ligetek‐erdők, nádasok,
nedves – vizes élőhelyek megóvása illetve területi részarányuk
növelése.
Fáslegelőn, nedves réten és lápos‐mocsaras területen ill. ezek
500 méteres körzetében abeépítés, burkolatok és vonalas
létesítmények építése kerülendő.
A sík terepadottságot változatlanul célszerű figyelembe venni.
Az új épületeket (a pince kivételével) mesterséges kisdombra
kiemelni nem kedvező.
A természet‐ és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre
javasolt fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke
megtalálható a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park honlapján.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

Terepalakítás
Szijártóháza területe jellemzően sík. Új épületek elhelyezésénél kiemelten fontos, hogy a ház
alkalmazkodjon a környezethez, tájhoz, a terephez. Az épület tereppel történő kiemelését,
környezet feltöltését kerülni kell.

Telepítés, lakótelek beépítése
Szijártóháza megőrizte hagyományos halmazos településszerkezetét, az ehhez tartozó
úthálózatot és telekszerkezetet. Mivel a terület sík, ezért az épületek elhelyezését elsősorban a
telkek mérete, formája és szélessége határozta és határozza meg.
A falu központi tere és erről kiágazó közök menti beépítés őrzi leginkább hagyományos, szellős,
halmazos épület elhelyezést. Az épületek hol szabadonállóan, hol oldalhatáron állóan, hol
előkerttel, hol annak megtartása nélkül állnak. Tömegformálásuk is ennek megfelelően változatos
hol az utcára merőleges hosszanti tengellyel, hol azzal párhuzamosan helyezkednek el.
A Petőfi utcában keskenyebb, mélyebb telkek találhatók, a beépítés jellege is ennek megfelelően
alakult. Az épületek jellemzően az utcára merőlegesen, a telek oldalhatárán állnak. Szélesebb
telkeken az épület párhuzamosan áll az utcavonalra, vagy L alakkal fordul a telekhatárra. Az utca
első szakaszán nem létesült előkert, a hátsó szakaszán, ahol az oldalsó telekhatár szöget zár be az
utcavonallal, viszont már előkertet is hagytak.
Az Ady utca központtól távolabbi szakaszán csak az utca déli oldala épült be. Itt a széles telkeken
jellemzően az utcával párhuzamosan elhelyezett hosszházak, vagy hajlított házak állnak, szintén
az utcával párhuzamosan vezetett tetőgerinccel, jellemzően kis előkertet hagyva, vagy teljesen
elhagyva azt.
A fentiekből következik, hogy egységes ajánlás a beépítésre vonatkozóan nem fogalmazható meg.
Amennyiben új épület elhelyezésének igénye merülne fel, a telepítést az épület funkciójának, a
telekstruktúrának és a meglévő épületek helyének, tűztávolságának figyelembe vételével kell
meghatározni.
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Épületmagasság, tömeg
A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő magasságú
épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult párkánymagassághoz,
tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület, vagy a környezethez képest
alacsony épület megbontja a kialakult egységességet. Ha a telekméret
lehetővé teszi a helyiségeket egy szinten célszerű elhelyezni egy jellemzően
földszintes utcaképben. Kerülni kell az emelet a magasított tető építését. A
jellemző épületszélességekhez igazodni szükséges a lakóházak esetében. Az
igazodás a párkányképzésnél és tetőhajlásnál legfeljebb 0,6m‐es eltérést
enged magasságban. A kedvező, ha az eresz 3,5m‐4m‐nél magasabbra nem
kerül.

A hosszházas épületek közé nem javasolt nagyom megmozgatott tördelt
alaprajzú új lakóépületet elhelyezni, magasságban, tömeg és
tetőformálásban a túlzott tagolás elütő.

Szín‐ és anyaghasználat
A világos pasztellszínek, a fehér meszeléshez közelítő színek, természetes
építőanyag színek alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A
mesterséges színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják az
egységes utcaképet. Színmeghatározásnál, színválasztásnál alkalmazásuk
kerülendő.
A természetes építőanyag színekhez tartozik a melléképületeknél,
gazdasági épületeknél jellemző látszó téglafelület, a településen ez nagyon
karakteres, az alap színvilágot megadja.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Szijártóháza épületeire a tetőtér beépítés nem jellemző. Amennyiben
szükségessé válik létesítése, akkor az utcai homlokzat felé kerülni kell a
tetőkiemeléseket, tetőmegemelést. Azonos épületmagasság alkalmazásakor
egységes, nyugodt utcakép jön létre. Jellemzően földszintes, magastetős,
utca felé kontyolt tetejű épületek adta utcaképbe az utcaképtől idegen
emeletes, illetve lapostetős épület nem építhető.

Az alkalmazott tető hajlásszög 35‐45° között illeszkedő. A tető karakterénél is
igazodni szükséges, ha a szomszédság oromfalas, akkor oromfallal, ha
kontyolt, akkor kontyolással. Kerülendő a túlzottan tagolt, töredezett tető. Az
oromfalas karakteren belül az épület szélessége legfeljebb 7m‐9m közötti
lehet.
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Kerítés kialakítás
Szijártóházán az áttört kerítés a jellemző. Az egységet megbontja a tömör
kerítés létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel tagolt áttört mezők
alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi zöldfelülettel,
gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör kerítés és a
magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a
közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is veszélyezteti. A
közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és átláthatóságot kizárja.

Légvezetékek elhelyezése
Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes
hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre kerül sor. Ha a
pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a közterületről, a szabad,
közlekedésre nem használt felületek beültethetők, fásíthatók. A légvezeték
alatti sávok kevésbé fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák
fásítása karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának
eszköze. A madarak, a hó, a dér, jég sem ül meg az utca felett kószáló
vezetékeken, azok eltűnése esetén.

Cégérek, reklámok, egyéb berendezések
A településre nem jellemző és kerülendő a hivalkodó cégér, eltúlzott
léptékű cégreklám alkalmazása. Szintén kerülni kell az egyes berendezések
(napelem, napkollektor, klíma, antenna) elhelyezését az utcai homlokzat
irányába.
A szolgáltatások megnevezésének cégfelirata jellemzően a lakóház, vagy
kereskedelmi épület bejárata feletti mezőben van, a homlokzathoz igazodó
nagyságú felülettel.
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Homlokzatképzés

A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése vagyis, hogy az közösségi, lakó,
gazdasági vagy vendégforgalmat bonyolító funkciót hordoz. A lakóház nyílás méreteit a
bevilágítási árnyékolási igény, az adott kor építészeti stílus irányzatai is befolyásolják,
valamint a korra jellemző forgalmazott építőanyag kínálat és árszint. Összességében a
homlokzati megjelenést alakítja a letisztult, harmonikus formálás. Törekedni kell a
letisztult harmonikus nyílászáró osztásokra, a hagyományos arányok megtartására,
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Hagyományosan az elmúlt 30‐50 évben a szobák néztek az utca, vagy udvar felé, így az
ablakosztás rendszere formálta a homlokzatot. Korábban a nyílászárók (ablak, zsalu,
ácsszerkezetű bejárati ajtó, pincelejárat, kerítéskapu) is fából készültek. A vakolat
architektúra volt a meghatározó. Vakolatból képzett díszítés csak a módosabb házaknál
jelent meg. A díszítést ott ahol volt és megmaradt a kódisállás igényes kialakítása adta,
továbbá visszafogottan az ablak, a pallótok, bélelt gerébtok, zsalu, az ereszképzés adta. A
fa nyílászárót a családi házaknál még nem teljesen szorította ki a műanyag, de relatív
olcsósága révén előretörése várható a fából készült szerkezetekkel szemben. A
faszerkezetek hátránya az ár mellett a folyamatos karbantartási igény.
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A település házainak színvilága nem egységes, de kevéssé
jellemző a kirívó, élénk szín használata. Azokat a színeket kell
előnyben részesíteni, amik a használt anyagokkal és a
természetes építőanyagok színeivel harmonizálnak. A
földszínek használata környezetbe, tájba illeszti az épületet.
Színek harmonikus egymásmellettisége jelentősen növeli az
épület esztétikus megjelenését.

Szín és anyag használat

Elterjedt, ezért javasolt a vakolt felületek alkalmazása, a látszó
téglafelületek, a faburkolatok alkalmazása a homlokzati
felületek egy‐egy részletén, de akár a teljes homlokzati
felületen is. Nem megfelelő a feltűnő és kirívó színhasználat, a
rikító színű fémlemezfedés és burkolat a homlokzatok
falfelületén. Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín
megjelenését a családi házak, és az intézmények közösségi
épületek homlokzatain is. Alkalmazható a tört fehér
felületrészeken, a homok‐ és agyag szín, a tégla‐és terrakotta,
vörös szín kizárólag falmezőkben, épületrészeken, a pasztell
földszínek, valamint természetes építőanyagok természetes
színei. A földszintes épületeknél az erősebb, sötétebb színek is
alkalmazhatók, kedvező összhatást teremthetnek. A meglévő
épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.
„A homlokzatokon háromnál több anyagféleség ne legyen.
Ugyanez vonatkozik a homlokzatok színezésére is. Háromnál
több – sok.” (Istvánfi Gyula: Őskor, népi építészet).
A javasolt tetőhéjalás: cserép, cserép jellegű tetőburkolat,
sajtolt tetőcserép, síkpala. Természetes anyagú réz, cink és
felületkezelt fémlemezfedés legfeljebb a teljes tetőfelület 20
%‐án. Az ereszpárkányzatnál a tégla, a fa és a vakolat. Nem
javasolt a faforgácslap és az OSB lemez.
Nem javasolt tetőhéjalás a közterületről látható felületeken
lakóépületeknél: a műanyag hullámlemez, az alumínium
trapézlemez, a bitumenes zsindely, a hullámpala.
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Részletek, ajtók, ablakok

A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, használatuk
hozzá adhat az épület arányosságához, vagy elvehet az épület
megjelenéséből.
A hagyományos pallótokos ablakok mai energetikai igényeknek megfelelő
újragyártása a múlt a hagyományok tiszteletét jelképezi, folytonosságot
képvisel a jelenből a jövő irányában.
Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai, a teljes
homlokzatszélesség megnyitása, a szalagablakok alkalmazása idegen a
karaktertől.
Régen a nyílászárók anyaga fa volt, az 1980‐as évektől megjelent a fém és a
műanyag. Mára már teljesen beépültek az anyaghasználatba. A
lakóépületeknél is mára már az igényesség szimbólumává vált a drágább,
folyamatos gondozást igénylő, színezhető fa nyílászáró, fa zsalu és a
sokhelyütt újragyártott alkalmazott spaletta.
A hagyományos épületek ablakai általában álló téglány arányúak, azaz
magasabbak, mint szélesebbek, vízszintesen és függőlegesen is tagoltak. A
nyílások keretezése a módosabb épületekre volt jellemző. Anyagában ez
lehetett vakolat architektúra, lehetet a zsaluhoz kapcsolódó faanyagú
keretezés, valamint a látszó téglafelület oromlezárásnál, vagy sarokpillér
jelképeként.
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Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a kerítések is, az
előkertes beépítés esetén. A településen előkert nélküli épületeket összekötő kerítés
csak elvétve fordul elő.

Kerítések

A tömör kerítésnek nem volt példája a településen, a jövőre nézve sem kívánatos a
tömör kerítés építése, sem építetten, sem növényből képezve.
Az áttört kerítéseknek színes a palettája, fából, lakatos szerkezetből ugyan úgy készül
kerítés, mint drótfonatból. Javasolt a kerítés és az épület anyag‐ és színhasználatának
összehangolása.
A fa lécekből készült, lábazat nélküli kerítés a régmúlt és jelen között képez
kapcsolatot a természetességével egyszerűségével, sajátos ritmusával, környezetbe
illeszkedő színével.
A kerítések magassága inkább alacsony, de a magasabbak sem érik el a 1,7m‐t. A
tömör lábazat magassága 60cm‐nél alacsonyabb.
A drótszövetnek köszönhetően kapcsolat teremtődik a kert és a közterületi zöld
között.
A hagyományosan alkalmazott anyagok a természetes anyagok: a tégla, a kő, lakatos
szerkezet, a fa.
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Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet
kereteit adják a közterületi zöldfelületeken kívül a lakótelkek
kertjei, az intézményi zöldfelületek, a pihenőkertek, a
veteményesek, zöldséges kertek, a gyümölcsösök.
A lakótelkek elő és oldalkertjei rendben tartottak, gondosan
ápoltak. Egynyári és évelőnövények, valamint cserjék és fás szárú
növények is találhatók bennük a gyepfelületek mellett.
Különösen nagy értéket képviselnek az öreg, az adott térségre
jellemző őshonos gyümölcsfák.
Az előforduló fafajok választéka színes, a lombhullató fák (pl.: tölgy,
akác, nyár, nyírfa) térformáló hatása jelentős. Ritkábbak az örökzöld
facsoportok, bokrok, legnagyobb arányban a gyepek, a vetemények
és a gyümölcsfák alkotják a zöldfelületeket. A kertek és a közterületi
zöldfelületek ökológiai szempontokon túl esztétikai jelentőséggel is
bírnak. A növényzetet védeni kell a meglévő, fás növényzet
megtartásával. A telek ékessége lehet egy‐egy korosabb fa, ha
egészséges.
A kert megtartandó eleme az ásott kerekes kút, a kútkáva, a
védelmet nyújtó tetővel.
A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák
szélvédelmét, árnyékolását is.
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Közterületek

A közterületek, egyben közösségi terek nagyban befolyásolják a településről
alkotott képünket, valamint a településen lakók közérzetét. A zöld utcák,
gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a
barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. Különlegesen szép a
település belterületétől délre, a Göntérháza felé vezető út mellett
kialakított, idős tölgyfák árnyékában lévő zöldterület.
A közterületeket általában a vegyeshasználatú kialakítás jellemzi, a
járműközlekedésre alkalmas forgalmi sávok a gyalogos és a kerékpáros
közlekedésnek is felületei. A burkolt felületet mindkét oldalon gyep kíséri,
melyben a nyílt árkok is helyett kaptak. Belterületen fasorok nem kísérik az
utcákat, de keskeny közök nem is adnak erre lehetőséget.
A lombhullató fák a nyári hőséget tompítják, az örökzöldek a környezetbe
illesztést, takarás biztosítják. A közterületeken is a gyepfelület a
meghatározó csak néhány helyen színesít egy‐egy bokor.
A légkábelek eltűntetése kívánatos, de nagyon hosszútávon valósítható csak
meg. Azokban az utcákba, ahol nincsenek vagy hiányosak a fasorok azonos
fákat célszerű ültetni. A fasor telepítés és a légkábelek egymás
kibékíthetetlen ellenségei.
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Utcabútorok

Az utcabútorok a közösségi terekre közparkokra pihenő és játszóhelyekre
jellemzők. Közösség képző formáló szerepük van. A régi ház előtti kispadok a
településekről mára már eltűntek. Barátkozásra beszélgetésre az
intézménykertek a közparkok és közkertek adnak teret.
A közterületet színesítheti az utcabútorként megfogalmazott és kialakított
postaláda, virágtartó, szemetes.

32AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

A település új intézményi funkciójú és lakóépületeinél egyarást a régi formavilág és az új építészeti
nyelvezet egyaránt megjelenik. Mindegyiknél a természetes anyagok alkalmazása a meghatározó.
Tagolt, de visszafogottan tagolt tömegformálást alkalmaztak a földszintes épületeknél.
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Felújított lakóházak
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Felújított lakóházak

A felújítások során az épületek tömegét, a tető formálását, a homlokzat ritmusát és a
nyílászárók osztását megtartották.
Teljes harmóniát ad, nyugalmat áraszt az egyszerű tömeg, a jó ritmusú homlokzat és a
homogén cseréppel fedett nyereg‐ illetve kontyolt tető.
Homlokzatképzésnél a vakolat, a cserépfedés, a világos színű fal, valamint a sötét barna színű
fa felületkezelés alkalmazása a meghatározó. Az ablakok eltérő színű keretezése és homlokzat
sarkain megjelenő homlokzat díszítés szintén utal a helyi építészeti hagyományokra.
Igényes mind szín, mind anyaghasználatában és az épülettel is harmonizál a megújított
léckerítés.
A melléképületek megtartása és felújítása is követendő, akár az eredeti funkcióban akár új
használati lehetőséggel megtöltve.
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Felújított gazdasági épületek

A térségre jellemző a melléképületek igényes megépítése. Az élet függött a
melléképületek állékonyságától, tartósságától.
Felújításuk is példaértékű, a régi gondosságot tükrözi.
A homlokzatképzést jellemzően a látszó téglafelület, fafelület adja. Teljes harmóniát ad,
nyugalmat áraszt az egyszerű tömeg, a tömör téglahomlokzat és a homogén cseréppel
fedett nyeregtető.
A térségben szintén jellemző a tégla falazatú pajták szellőzést szolgáló, sajátos hézagokból
álló díszített homlokzata.
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7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK
A sajátos építményfajták épített és
táji környezetbe helyezése a jövőre
nézve változni fog. Az EU
elvárásaival összhangban a jelenlegi
jogszabályi környezet is az eszközök
közös használatát preferálja a már
meglévő
infrastruktúrák
fejlesztésénél
is.
Az
újak
létesítésénél
az
elektronikus
hírközlési szolgáltatók a zöldmezős
beruházások esetén új, földalatti
infrastruktúra kiépítését tervezik.
Az új országos szabályozás a nagy,
önálló reklámtáblák kihelyezését
közterületen, köztulajdonban lévő
területen, valamint közterületről
látható magánterületen tiltja. Az
egyéb
„jó
berendezések”
érvényesülését nem zavarják a
sajátos építmények, reklámok.
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