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BEVEZETÉS 

A világon minden embernek megvan a saját, csak rá jellemző egyénisége, melyet az örökölt és az 

évek alatt megszerzett lelki, szellemi, jellembeli tulajdonságok és tapasztalatok alakítanak olyanná, 

ami az adott személyt minden más embertől megkülönböztet. Az egyéniség teszi az egyes 

embereket megismételhetetlenné, így szerepe kulcsfontosságú.  

Ugyanez igaz a települések esetében is, hiszen ahogyan minden embernek van saját egyénisége, 

úgy minden falu és város is rendelkezik saját, egyedi karakterrel. Ez a karakter a lakosság által 

megkívánt telekstruktúrával, beépítéssel, a természeti adottságokat figyelembe véve alakult ki, a 

sok-sok év alatt pedig a történelmi korok lenyomatával gazdagodott és formálódott és formálódik 

napjainkban is.  

A Településképi Arculati Kézikönyvek arra hivatottak, hogy ezt a méltán féltett karaktert feltárják 

az olvasó előtt. A településre jellemző sajátosságok a beépítés jellegében, az épületek 

formálásában, de a legapróbb részletekben – mint például a padlásnyílások díszítése, az ablakok 

kiosztása vagy a kerítések anyaghasználata – is megmutatkoznak. Ezek megismerésével, 

megőrzésével valamint átépítés vagy új ház építése esetén az alkalmazásukkal elősegíthető, hogy 

a településkép a jövőben is egységes maradjon, a lakóépületek illeszkedjenek a már meglévő 

épületekhez, és ezzel együtt a település múltbéli értékei is tovább éljenek.  
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1. ZALASZEGVÁR BEMUTATÁSA 

A Marcal-folyó és a Torna-patak szegletében, a Vas megyei határszélen, a Kemenesalja 

legdélibb peremén terül el Zalaszegvár. A település Veszprém megyében található, a Sümegi-

járás része. Lakossága a 2017. január 1-i adatok szerint 148 fő.  

A település elnevezése már utal a gazdag 

történelmi múltra, hiszen nevét a már 

említett Marcal-folyó és Torna-patak 

szögletében épült egykori erődítményéről 

(váráról) kapta, míg a „Zala” előtag a 

korábbi megyei hovatartozásra utal.  

1442-ben egy oklevél is említést tesz a 

faluról, azonban a legkorábbi tényleges 

adat 1662-ből származik, amikor 

Hosszútóti Pál vezetésével megépül a vár, 

amely azóta sajnos nyomtalanul eltűnt.  A 

vár mellett épült fel a falu, melynek a 

végváriak kiváltságos helyzetét élvező 

hajdúk voltak az első lakói.  A kiváltságnak 

köszönhetően Szegvár várossá vált a 

megalakulása után közel egy évszázadon 

át, míg sajnos fokozatosan az úrbéres 

falvak közé szorult.  

1742-ben a környék Gyulai Gaál Gábor és 

felesége tulajdonába kerül. Az I. katonai 

felmérésen jól látható a részükre felépült 

családi kastély, a mellé épült kápolna, 

illetve a falu közepén álló egykori 

fatemplom. A település ekkor már 

kétutcás (Kossuth és Petőfi utca).  

 Az 1850-es években a Petőfi utca már a 

mai telekhatárokig terjed, azonban a 

Kossuth utca ekkor még jóval rövidebb, 

körülbelül a Petőfi utca hosszúságával 

megegyező, melyet bizonyít a II. katonai 

felmérés is. Az 1890 körüli térképen már a 

falu jelenlegi alaprajza bontakozik ki.  

 
A település az I. katonai felmérésen (1766-1785) 

 
A település az II. katonai felmérésen (1852) 

 
A település 1890 körül 
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A második világháború után Zalaszegvár 

kastélya sajnos elpusztult, napjainkban már 

nyomait sem találhatjuk.   

A települést 1950-ben Zalától Veszprém 

megyéhez csatolták. Ekkor 90 lakóháza volt. 

1970-ben 331 lakosa volt, azonban mára ez a 

szám alig 130-ra zsugorodott.  

 
Gaál család kastélya (1857) 

 

Ma Zalaszegvár egy pár utcából álló kis település Sümegtől északra. A település főútja kelet-

nyugati irányban szeli ketté a falut. Nyugatról Veszprémgalsa felől, keletről pedig a már Vas 

megyéhez tartozó Nemeskeresztúrról közelíthető meg. Domborzati adottságainak köszönhetően a 

falu hagyományos beépítésén túlmenően a település legmagasabb pontján még egy 

présházakból, pincékből álló beépítéssel is találkozhatunk, ami még hangulatosabbá teszi 

Zalaszegvár falusias jellegét.   

Már első pillantásra látszik, hogy a település tiszta és rendezett, hogy a zalaszegvári lakosok 

szívügyüknek tekintik az élhető környezet megteremtését. A falu utcáin végigsétálva jellemzően 

földszintes, utcafrontra néző épületeket láthatunk, melyek egységes karaktert kölcsönöznek az 

egész településnek.  Ettől a karaktertől eltérő, kirívó épületbe csak elszórtan futhatunk bele.  

Az arculati kézikönyvben ennek a karakternek a részletes elemzéséről, a kiemelkedő, védelemre 

javasolt épületeknek a bemutatásáról, illetve a jellegzetes településképi elemek megőrzésére 

irányuló ajánlásokról olvashatunk, melyek figyelembevételével az olvasó is hozzájárulhat 

Zalaszegvár karakterének fennmaradásához.  
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2. ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Zalaszegvár a Marcal-völgy kistájhoz tartozik. Területének nagyrésze a Marcal-patak és a Torna-

patak árterületére esik, így adottságai a táji és természeti értékeket is önmagukban hordozzák.  A 

településen az érintetlen természet nyomai mellett fellelhetőek az ember által alakított és 

újrarendezett táji értékek is. A hagyományos gazdálkodás emlékét néhány szántóba ékelődött 

szőlőskert is jelzi. 

  

A település lakott részeitől északra 

található erdőterületek mentén idős 

tölgyekből álló szegély fut végig, melyet 

egy, a fasor melletti öreg fehérfűz 

egészíti ki, sajátos hangulatot 

kölcsönözve a tájnak. 

A terület helyi védelemre javasolt 

természeti érték. 

 
  

 

A falutól északra a hagyományos 

állattartó gazdálkodás nyomai 

fedezhetők fel. A felhagyott legelő a 

ligetes szegéllyel (fűz, nyár, jegenyenyár) 

és a gazdálkodásból visszamaradt 

gémeskúttal lenyűgöző látványt nyújt.  

A terület helyi védelemre javasolt táji 

érték. 
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Kilátás a Somló-hegy felé 

 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 

A településen nem található országos műemlék, azonban egy kicsi, pár utcából álló településen is 

– mint amilyen Zalaszegvár is – fellelhetőek olyan építészeti értékek, melyek esztétikai, 

hagyományőrző, történelmi vagy vallási szerepükkel kiemelkedő értéket képviselnek a falusiak 

életében, illetve a településkép alakításában.  
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Zalaszegvár egyik 

legmeghatározóbb 

épülete a Kossuth utca – 

Jókai utca találkozásánál 

található 1908 és 1909 

között épült Római 

katolikus templom. 

Az egyhajós, négyzetes 

alaprajzú templom 

háromszintes toronnyal 

kialakított.  

A főhomlokzaton 

párkánycsík fut körbe, 

mely a torony 

homlokzatán is végigfut. 

Felette négyzetes kisablak, 

efölött pedig a négy égtáj 

felé néző harangablakok 

segítik a harangszó 

terjedését.  

Az oldalhomlokzatokon 4–

4 íves záródású ablak van, 

míg a szentélyeket szintén 

két ívelt záródású ablak 

világítja meg. 

 

A templom helyi 

védelemre javasolt. 
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A település főutcáján továbbhaladva, 

de még a templom közelében áll egy, 

a környező épületektől magasabb, 

polgári lakóház. Az épület utcafronti 

homlokzata már befordult, melyen a 

födém vonalában díszes párkány fut 

végig. Az épület helyi védelemre 

javasolt. 

 

  

 

 

Mielőtt a falut elhagynánk, a Kossuth 

utca végén egy, az utcafrontra 

oromzattal épült nyeregtetős 

épületet vehetünk észre. Az épület 

jellegzetességét az oromzaton 

téglából kirakott csipkés szegély, a 

födém vonalában cserépből 

kialakított párkány, valamint a két 

hatosztatú ablak adja.  

Helyi védelemre javasolt. 

  

 

 

A templommal szemben egymás 

mellett több karakteres épület is áll, 

melyek kialakítása egységes 

utcaképet kölcsönöz a település 

központjának. Az egyik ilyen 

utcafrontra épült lakóház még a 

felújítás után is meg tudta őrizni 

értékeit. A régebbi épületekre 

jellemzően az oromzaton téglából 

rakott csipkés szegély, a födém 

vonalában futó párkányt idéző 

homlokzatszínezés és három 

négyosztatú ablak látható.  

Helyi védelemre javasolt épület. 
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Szintén a templommal szemben 

található jellegzetes lakóház, 

melynek főépülete már befordult, 

melléképülete pedig oromfallal 

szerveződött az utcafrontra. 

Kialakításukban fellelhető a 

Zalaszegvárra oly jellemző téglából 

rakott szegély és két nyílás az 

oromzaton, illetve a többosztatú 

ablakok alkalmazása is. Az épület 

helyi védelemre javasolt. 
 

  

 

A Kossuth utcán található harmadik 

karakteres, helyi védelemre javasolt 

épületet az elmúlt években már 

felújították. A felújítás során a 

jellemző építészeti részletek 

megtartásra kerültek, így továbbra is 

a hagyományos Zalaszegvári 

hangulatot idézi az utcafrontra nyíló 

három hatosztatú ablakával, a födém 

vonalában futó párkánnyal és az 

oromzaton a téglából rakott 

szegéllyel.   
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT KÖZTÉRI ALKOTÁSOK 
 

 
Zalaszegváron az épített örökséget 

több köztéri alkotás is gazdagítja. 

Egyike ezeknek 

 a Római katolikus templom előtti 

kertben látható szobor.  Ez a 

település egyetlen szobra, mely 

Szent Flóriánt ábrázolja népies 

stílusban. Emellett több szépen 

megmunkált kőkereszttel is 

találkozhatunk a faluban sétálva, 

melyek sajátos képet kölcsönöznek 

környezetüknek.   

Mindegyik alkotás megőrzése cél, 

ezért javasolt a helyi védelem alá 

helyezésük.  
  

 Szt. Flórián szobor (1900 k.) 
Templomkert 

Útszéli kereszt (1824) 
Szőlőhegy 

 
  

   

   
Útszéli kereszt (1880 k.) 

Hosztóti út 
Temetőkereszt 

Temető 
Templomkereszt (1862) 

Templomkert 
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3.TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

Zalaszegváron három jól elkülöníthető településképi szempontból meghatározó terület 

alakult ki.  Az egyik a falu tulajdonképpen lakott területe, mely magába foglalja a Kossuth 

utca, Jókai utca és Petőfi utca beépítését is. A másik, karakterében kiemelkedő terület a 

zalaszegvári szőlőhegy területe, mely sajátos hangulatot áraszt a pincék és présházak 

alkotta beépítésével. A beépített területeket a település beépítésre nem szánt részei teszik 

teljessé, melyek a lakott területek határa és a közigazgatási határ között terülnek el.   
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HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ  

Zalaszegvár hagyományos településrészén leginkább szalagtelkek alakultak ki, melyeken a 

családi házak jellemzően oldalhatáron, az utcavonalra merőlegesen épültek fel. Előkert csak 

elvétve található. A lakóházakhoz tartozó gazdasági épületek általában a lakó épületek mögött, 

gyakran azzal egy tető alatt találhatóak. A házzal szemben gyakori a nyári konyha, ólak, kút, és 

veteményes.  

Az épületek egységes képet sugároznak. A faluban a 35-45° közötti tetőhajlásszögű, 

nyeregtetős tetőformával épült földszintes, a fehér és sárga szolid árnyalataira vakolt 

homlokzatú házak az elterjedtek. Jellemző az utcai oromzat díszítése téglával kirakott 

szegéllyel, a padlás szellőzését elősegítő nyílások keretezése és a födém vonalában futó 

párkány alkalmazása is.  
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SZŐLŐHEGYI BEÉPÍTÉS  

 
  

A falu keleti határában emelkedik 

a település legmagasabb pontja, a 

Szent János-hegy, mely hátán 

számos kis szőlőskerttel 

találkozhatunk. A zalaszegvári 

szőlőhegy az egyik legnagyobb a 

térségben, így jelentős szerepe 

van a kistérségi szőlő- és 

borkultúra fennmaradásában.  

Az arra járóknál kellemes 

hangulatot idéz fel a szőlőhegyen 

kialakult három utcában sorakozó 

mintegy 40 présház és pince, 

melyek közül jónéhány már a 19. 

század végén megépült.   

A település ezen részén a 

területhasználathoz illeszkedő 

beépítés alakult ki egytraktusú, 

földszintes épületekkel. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET  
 

Zalaszegváron, a beépített területektől távolabb számos lenyűgöző természeti értékkel 

találkozhatunk, ha jól figyelünk. A település egyik utcáját elhagyva, a dűlőút mellett a változatos 

fajösszetételű ligetes erdősáv máris sejteti Zalaszegvár ránk váró természeti kincseit. A 

településhatáron a Marcal-patak medervonala mentén húzódó nádas, a szántóföldek közé 

ékelődött szőlőskertek és a hagyományos állattartó gazdálkodás alakította táj mind-mind egy 

felfedezésre váró és egyben megőrzendő érték.    
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4. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 

Az arculati kézikönyv e fejezete részletes segítséget nyújt a településképbe illeszkedő épület 

kialakításához. A cél nem az, hogy egyen házak épüljenek, hanem hogy megőrizhessük a település 

sajátosságait. Ennek érdekében a fontosabb, településképet meghatározó szempontokra kíván 

ajánlásokat tenni a könyv, melyek figyelembevételével akár egy családi ház építésénél vagy 

átépítésénél az olvasó is hozzájárulhat a kulturált, esztétikus és hangulatos településkép 

kialakításához.  

HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ – AJÁNLÁSOK 

 

 

MAGASSÁG 
 

Ezen a településrészen a családi 

házak közel hasonló 

magasságúak. 

Az egységes utcakép megőrzése 

érdekében a túl magas épületek 

nem támogathatóak.   

Új ház építése esetén a 

szomszédos magasságokhoz 

illeszkedő, földszintes épületek 

kialakítása javasolt.      

 

  

TELEPÍTÉS 

 

 

Zalaszegvár ezen részén a családi házak 

jellemzően oldalhatáron, az utcára 

merőlegesen állnak.  

Az aránytalanul hátrahúzott vagy nem 

merőlegesen telepített házak nem 

elfogadhatók ebben a környezetben.  

Az oldalhatáron áló házak esetében 

mind a telek végében, mind pedig az 

épület mellett hasznos terület marad 

fenn, ahol egy hátrahúzott épülettel 

ellentétben védett, hangulatos kertrész 

alakítható ki.  
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
 

 

 

A településrészen a családi házak 

tetőhajlásszöge jellemzően 35-45° 

között mozog. Az újonnan épülő 

házaknak így ehhez hasonló 

tetőhajlásszöggel kell megépülniük, 

hogy illeszkedjenek környezetükhöz. 

 

A túl alacsony és túl magas 

hajlásszögű tetővel rendelkező 

épületek nem illeszkednek 

Zalaszegvár településképébe. 

 

 

  

 
  

TETŐFORMA 

 

 

 

 

Zalaszegvár hagyományos 

településrészén a nyeregtetős 

házakból álló utcakép a jellemző. 

 

Amennyiben ebben a környezetben 

új családi ház létesítésül, úgy nem a 

tördelt tetőforma, hanem a 

szomszédokhoz hasonló, 

nyeregtetős kialakítású tetőforma az 

elfogadott.    
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

 

 

 

A településnek ezen a részén a 

homlokzatok kialakítása változatos 

képet mutat, de mégis a 

visszafogottság és a hasonló anyag- 

illetve színhasználat jellemzi. 

 

Zalaszegvár hagyományos 

településrészébe a fehér és a sárga 

szolid árnyalataival vakolt 

homlokzatok illeszkednek. 

 

Kerülendőek a rikító színek és a 

településképtől elütő anyagok 

használata. 

 
 

 

 

  

KERÍTÉS 

 

 

 

Zalaszegvár hagyományos 

településrészén a fémkerítések 

terjedtek el, jellemzően betonból 

készült lábazattal.  

Ezen a településrészen a hasonló 

anyagból készült, áttört vagy részben 

áttört kerítések javasoltak. Az áttört 

vagy részben áttört kerítések 

esetében nem elfogadható a kerítések 

nádszövettel való zárása. 
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SZŐLŐHEGYI BEÉPÍTÉS – AJÁNLÁSOK 
 

 

 

MAGASSÁG 
 

 

A zalaszegvári szőlőhegyen döntően 

földszintes épületek találhatóak.  
 

A meglévő beépítés közé épülő új 

házak esetében az ehhez hasonló 

magasság elfogadható. 
 

A túl magas házak ezen a 

településrészen nem kívánatosak.  

 
 

  

TELEPÍTÉS 

 

 

 

Ezen a településrészen az épületek 

hasonlóképpen települtek.  

A szalagtelkeken a házak utcához 

viszonyított elhelyezkedése merőleges 

rendszerű.   

 

Ebbe a beépítésbe nem illeszkedik egy 

ettől eltérő, túlzottan hátrahúzott vagy 

nem az utcára merőlegesen álló épület.  
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
 

 

Zalaszegvár szőlőhegyi részén a 

présházak tetőhajlásszöge 

jellemzően 30-50° között mozog, 

így egy új épület létesítésekor 

ehhez hasonló hajlásszögű tető 

kialakítása elfogadott. 

 

A túl alacsony és túl magas 

hajlásszögű tetővel rendelkező 

épületek nem illeszkednek 

Zalaszegvár szőlőhegyi 

beépítéséhez. 

 
 

  

TETŐFORMA 

 

 

 

 

A szőlőhegy présházai többnyire 

nyeregtetős tetőformával 

épültek.  

 

Ebben a környezetben nem 

elfogadható egy tördelt 

tetőformájú épület, így új épület 

kialakítása esetén az utcakép 

megőrzése érdekében javasolt a 

nyeregtetős tetőforma 

alakalmazása. 
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KERÍTÉS 
 

 

Zalaszegvár e településrészén nem 

jellemzőek a kerítések.  

Új épületek esetén a kerítés 

természetes határként, 

növényelválasztással vagy teljesen 

áttört, drótfonatos kerítésként 

képzelhető el.  

 

Nem elfogadható ebben a 

környezetben a részben vagy 

egészen tömör, nem átlátható 

megoldások, amik elütnek a 

Szőlőhegy környezetében kialakult 

karaktertől.   

 

 

 

  

ANYAGHASZNÁLAT 

 

 

A présházak és pincék között sétálva 

elénk tárul a szőlőhegy beépítésének 

változatos, de mégis szolid és 

egységes színvilága.  

 

Új épület létesítése esetén 

kerülendőek a rikító színek és az 

elütő anyagok, melyek használata 

megzavarná a szőlőhegyi beépítés 

egységes hangulatát.   

 

A homlokzatoknál a fehér és sárga 

visszafogott árnyalataival vakolt 

megoldások az elfogadhatóak. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – AJÁNLÁSOK 
 

 

A falunak fontos részét képezi a be nem 

épített táji környezet. Emiatt talán az egyik 

legfontosabb ezen területek beépítetlen 

jellegének a fenntartása.  

Javarészt az állattartó gazdálkodás és a 

mezőgazdaság formálta táj az uralkodó 

Zalaszegváron. A kialakult telekszerkezet és 

területhasználat megóvása mellett, esztétikai, 

védelmi és táji szempontok alapján 

javasolható a szántóterületek elválasztása 

erdősávokkal.   

A már kialakult építmények karakterének 

megőrzése mellett új épületek létesítése 

esetén elsődleges feladat a tájba illesztés 

megoldása. Az egybefüggő puszta 

látványának megóvása érdekében kerítés 

elhelyezése csak a gazdálkodáshoz 

kapcsolódó építmények körül javasolt.    
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RÉSZLETEK – JÓ PÉLDÁK 

 

A településen az 

épületek az oromzaton 

megjelenő jellegzetes, 

téglából rakott 

szegélytől, a padlás 

szellőzésére kialakított 

nyílások szolid 

díszítésétől, valamint a 

a födém vonalában 

cserépből kialakított 

párkánytól válnak 

igazán részévé a 

Zalaszegvári 

utcaképnek.  
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AJTÓK, ABLAKOK – JÓ PÉLDÁK 

Zalaszegváron az épületek utcafronti 

homlokzatain jellemzően két, a régebbi 

épületeken három ablak nyílik.  A fából 

készült, jellegzetesen hosszanti 

kialakítású,  kétosztatú ablakok a fa 

zsalugáterrel hangulatos külsőt 

varázsolnak a háznak, mellyel az egész 

épület megjelenését pozitívan 

befolyásolják. Érdemes ezt a fajta 

kialakítást megőrizni.  
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ANYAGHASZNÁLAT – JÓ PÉLDÁK 

 

 

A településen a hagyományos anyagok 

alkalmazása terjedt el. 

Homlokzatok tekintetében Zalaszegvár 

településrészein egységesen a fehér és a 

sárga szolid árnyalatai kedveltek. 

Változatosabbá teszi a színezést, ha a lábazat 

sötétebb árnyalatot kap, azonban ebben az 

esetben is törekedni kell a harmóniára.   

A visszafogott homlokzatokhoz jól illeszkedik 

a faluban jellemző sötétebb agyag 

tetőcserép, mely alkalmazása új beépítés 

vagy átépítés esetén is ajánlott.   

 

 



ZALASZEGVÁR 2017 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

28 
 

 

KERÍTÉSEK – JÓ PÉLDÁK 

 

Zalaszegvár beépített részei 

közül a szőlőhegyen inkább 

a természetes, valamint a 

drótfonatos kerítés az 

elterjedt, míg a faluban az 

egyik legtartósabb anyagból, 

fémből készülnek a 

kerítések. A régebben 

hagyományosan kézzel 

megmunkált kapuk 

kialakítása és színvilága is 

igen változatos, de az 

egységes 

anyagfelhasználásnak 

köszönhetően mégis 

esztétikus utcaképet 

eredményez. Előnyös, ha a 

kerítések színezése az 

épülettel összhangban 

történik. A fémkerítések 

közül a félig áttört 

megoldások javasolhatók.    
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KERTEK – JÓ PÉLDÁK 

A település beépített részein nemcsak az épületek, hanem a 

kertek is befolyásolják a településképet, így kialakításuk során 

szintén törekedni kell a harmónia megőrzésére. 

A településkép szemponjából a legfontosabb az elő-, illetve 

oldalkertek kialakítása. Javasolt a helyi természeti adottságoknak 

megfelelő növényfajok alkalmazása, ami egy egységes, de mégis 

változatos utcaképet eredményez. 

Zalaszegváron elterjedtek a kerekes kutak, melyek sajátos képet 

kölcsönöznek mind a házak kertjeinek, mind pedig a település 

arculatának is. A kerekes kutak megőrzendőek, kialakításuk 

követendő példa, azonban megjelenésükben törekedni kell a már 

meglévő kutaknál alkalmazott anyagok (beton, fa és cserép) 

használatára. 
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KÖZTERÜLETEK (UTCÁK, KÖZKERTEK) – JÓ PÉLDÁK 
 

 

 

Zalaszegváron alapvető szempont az 

utcák, közkertek, játszóterek, 

sportpályák és egyéb közterületek 

fenntartása, hiszen ezek a közösségi 

találkozási pontok legfontosabb 

helyszínei.  

A  rendezettség elérésését a tájba 

illesztés, a helyi adottságoknak 

megfelelő növényfajok, az 

utcabútorok esetében pedig a helyi 

anyagok használata is segíti. 

Zalaszegváron az utcák szélesebb 

keresztmetszettel rendelkeznek, így 

adott a lehetőség az esztétikus 

zöldsávok kialakítására. Az út menti 

fásítás kellemes hangulatot teremt, 

így a Petőfi utca, Kossuth utca és 

Jókai utca esetében is előnyös az út 

menti zöldsávokon fasorok 

kialakítása.  
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5. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK  

 

 

Zalaszegváron nem 

jellemzőek a hirdetőtáblák, 

reklámfelületek, illetve 

cégérek használata.  

Új reklámhordozó létesítése 

esetén javasolt az épülethez 

illeszkedő szín és formavilág 

kialakítása. Zalaszegváron a 

kerítések esetében 

visszaköszön a fémek 

használata, így kellemes 

összhangot eredményezhet 

akár a fémből készült cégérek 

használata is.  

Zalaszegváron a hírközlő és 

elektromos hálózatot 

döntően felszíni vezetékek 

biztosítják. A légvezetékek 

utcaképet is romboló hatása 

folytán újabb felszíni 

infrastruktúra elhelyezése 

nem javasolt.  

A hálózat bővítése esetén a 

földkábeles megoldás 

ajánlott.  
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