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1 Bevezetés  
 

Jelen kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és szerkezeti szempontból 

történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. 

A település sajátos, egyedi arcát, különösen pedig a védendő értékeit hivatott ismertetni. Zselickislak 

község teljes közigazgatási területére készül. 

Ez a kiskönyv egyrészt segítséget nyújt mindazoknak, akik a települést közelebbről is meg szeretnék 

ismerni, másrészt bevezeti az olvasót azon építészeti elemek tárházába - különböző szemléltető 

példákon keresztül -, aminek köszönhetően átfogó képet kaphat arról, hogy milyen ház illik a település 

arculatához.  

A kézikönyvben található ajánlások célja a valós értékek megismertetése, a település karakteréhez 

illeszkedő lehetőségek bemutatása.  

A kézikönyv egy nyílt dokumentum, ahogy a település képe változik, új házak épülnek, a kézikönyv is 

változni fog. 

A település életére, az ott lakó emberek mindennapjaira ad mintát és képet a házak elhelyezkedése 

és felépítése. Megmutatja, hogy milyen az ott lakók élete, mennyire figyelnek a környezetükre és 

egymásra. 

Mert végső soron hol jó élni? Ahol közel a természet, ahol jó a közösség, ahol szép a környezet. 

 

 
 
  



2 Zselickislak bemutatása  
általános településkép, településkarakter 

 

Zselickislak a zselici dombok között, a Pölöske-patak völgyében meghúzódó zsáktelepülés. A 

Kaposvártól 2 km-re délre fekvő települést keletről a Kaposba torkolló Zselic-patak, délről a zselici 

erdőség, északról mezőgazdasági területek határolják.  

 

A domborzati viszonyoknak köszönhetően a külterületi szőlőskertek a belterületet ölelő dombokon 

húzódnak. A település sajátossága, hogy a kertek területi kiterjedése nagyobb, mint maga a belterület. 

A messziről látható pincék jellegzetes képet nyújtanak a településről. 

Zselickislak közigazgatási területe erősen erdősült, határában fekszik a kaposváriak kedvelt 

kirándulóhelye, a Gyertyános-völgy, s a falu közvetlen közelében, attól délre húzódik az 1976-ban 

létrehozott Zselici Tájvédelmi Körzet.  

 

Közintézményeit tekintve vadonatúj közösségi ház, könyvtár, és felújított orvosi rendelő is elérhető a 

308 fős településen. A Katolikus Egyház Idősek Otthona 2016-ban nyitotta meg kapuit. 95 embernek 

biztosít ellátást, és több tucat embernek ad helyi munkavégzési lehetőséget.  

 

 

 

  



2007 őszén a Viktória Lovasudvar is 

megnyitotta kapuit a településen, mintegy 2,5 

hektáros területen szakképzett oktatókkal, szép 

környezetben, 2 lovaglópályán folyik az oktatás 

és egyéb lovas foglalkozások.  

 

 

 

 

 

Kulturális élete sokszínű. A Zselickislaki 

Baráti Kör, Nyugdíjasok Egyesülete, 

Zselickislaki Szőlősgazdák Öreghegyi 

Egyesülete civil kezdeményezésként 

fogják össze az itt lakók érdekeit, 

valamint színes találkozókat, 

eseményeket szerveznek a közösségi 

életben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Örökségünk  
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, 
táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 

A falu Lak néven először a Somogy megyei konvent 1498-as oklevelében szerepel. A XIII. században 

100 kanászfalva volt a bencéseknek ezen a vidéken, s az akkor települések egyike lehetett a mostani 

falu magja. A török kincstári lajstromban Kis-Lak alakban fordul elő 1571-ben. Később a szigligeti, 

majd a kaposvári vár birtoka is volt. A község neve 1909-től Zselickislak.  

 

A falu központjában álló barokk stílusú templomot Esterházy Miklós 

herceg építette saját költségén 1790-ben. A templom védőszentje 

Szent István magyar király. Az évek folyamán többször is felújításra 

került. Két oltára van; a főoltár, tiszta fehér s részben fekete 

márványból, s a mellékoltár, melynek alsó része fából készült, rajta 

Jézus szíves szoborral. Mindkét oltárt helyi lakosok építtették az 

1900-as évek elején.  

 

1990-ben ünnepelték a templom építésének 200. évfordulóját, 

megáldották a felújított, régi orgonát, s ekkor avatták fel a két 

világháború hőseinek emlékére készült emléktáblát is. 

Az 1. világháború idején 92 férfit vittek el katonának, s húszan már 

nem térhettek vissza családjukhoz. A két világégés áldozatainak 

közös táblán állítottak emléket, amit a templom falán helyeztek el a 

falu lakói. 

 

1901-ben épült a római katolikus plébánia.  

Szent István emlékére az önkormányzat életnagyságú, műkőből 

készült szobrot állítatott a templom előtti térre, mely Máriáshegyi 

János szobrászművész alkotása. A templom, a tér és a szobor 

megáldása 1994. augusztus 20-án történt, majd 2000-ben 

díszkivilágítást szereltek fel köréjük, így esténként is fényárban 

pompázik a község jelképe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A templom mellett áll az 1920-ban épített általános 

iskola épülete, melynek ezen funkcióját 1977-ben 

megszüntették. Tömegével, homlokzati 

kialakításával, eredeti karakterét őrző formájával 

településtörténeti és településképi szempontból 

egyaránt jelentős helyi építészeti értéket képvisel.  

 

  

 

Az 1923-ban emelt festett kőkereszt településképi szempontból helyi építészeti 

érték. Restaurálása ajánlott.  

 

 

 

 

 

 

Az egykori temető helyén álló kőkeresztek/sírok ma kegyeleti parkként van nyilvántartva.  

   

 

  



4 Eltérő karakterű településrészek  
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 

 

 

 



Zselickislak teljes közigazgatási területe országos jelentőségű tájképvédelmi terület. 

Zselickislak településszerkezetét alapvetően meghatározzák területi, geomorfológiai és természeti-táji 

adottságai, valamint a település történeti fejlődése során kialakult úthálózat és telekstruktúra. A 

település évszázadokon át mező- és erdőgazdálkodásból élt.  

Egyedi sajátosság, hogy a belterületet közrefogó „szőlőhegyek” területi kiterjedése nagyobb, mint a 

belterület. A falutól északra és délre fekvő patakvölgy és az azt határoló domboldalak területe 

mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, az összefüggő erdőterületek az erdő- és vadgazdálkodás 

helyszínei.  

Zselickislak településképét a mozgalmas domborzat, illetve a fésűs beépítés határozza meg. A 

lakóházak kis előkerttel, vagy anélkül állnak az északi oldalhatár mellett. Az utcával párhuzamos, 

illetve utcára merőleges nyeregtető kb. fele-fele arányban fordul elő.  

Falusias lakóterületbe tartozik a lakóterület egésze, ahol oldalhatáron álló beépítési móddal, 20 és 

30%-os maximális beépítettséggel, 5,5 m maximális építménymagassággal létesíthetők lakóépületek.  

A település közigazgatási területének egésze országos jelentőségű tájképvédelmi terület. A 

tájképvédelmi érintettség miatt különösen fontos, hogy az új épületek és építmények elhelyezése a 

tájban, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi 

építészeti hagyományok figyelembe vételével valósuljon meg.  

Nagyon sok régi gazdasági épület maradt meg jó állapotban, melyek nagyobb részt szintén az északi 

oldalhatárra épültek, de előfordulnak a főépületre merőlegesen épült gazdasági épületek is. A 

település két nagy kiterjedésű szőlőhegye ma is használatban van, ahol szép számmal maradtak meg 

régi présházak is. 

 

 

 

 

 

 

  



Ófalu  
 
Ófalu a legrégebbi településrész, a Kossuth Lajos utca, és a templom tartozik ebbe a lehatárolt 

részbe. 

Az Ófalu területén meg kell őrizni, és a hagyományoknak megfelelően helyreállítani – fejleszteni a 

településarculatot.  

A telekalakítások és építések során meg kell őrizni a kialakult településstruktúrát, beépítési módot, a 

jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek nem alakítható ki.  

 

  

Újfalu 
 
Ezt a településrészt a Petőfi Sándor utca és Dózsa György utca fedi le. A Petőfi Sándor utca egyik fele 

teljesen beépítésre került, a másik oldalon 1-1 lakóingatlan található.  

   



Szőlő és kertes mezőgazdasági területek 
 
Öreghegy, Deres-hegy, Szuszka területek fedik le ezt a részt.  

A település szőlőhegyei előzőleg zártkerti besorolással bírtak. A területen folytatott szőlőművelést a 

hagyományos tájelemek közé sorolhatjuk, ezért hosszú távon is gondoskodni kell a szőlőterületek 

megtartásáról. A szőlőtermelés és a borkultúra megtartása és fejlesztése tervezett. Szép számmal 

maradtak meg régi présházak is a területen. A Deres-hegyre vezető löszmélyút tájképvédelmi elem. 

 

Majorsági és iparterület 
 
A település észak-keleti részén található TSZ major mellé a jövőbeni tervek ipari park épül. 

Amennyiben az új beruházás helyén régészeti emlék, illetve lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, 

beruházó) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az 

önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni.  

 



 

 

Beépítésre nem szánt területek 
 

Különleges területek 

Sportpálya, kerékpáros turizmushoz épülő utak és kiszolgáló létesítmények, zöldterületek, közparkok, 

a temetők területe és az Idősek otthona. 

 

  



Mezőgazdasági területek 

A szántóterületek a település belterülete körül helyezkednek el. A szántótáblákon hiányosak a tagoló 

fasorok, zöldsávok. A település legelőit az állatállomány visszaszorulása miatt kevésbé használják, 

helyenként a gyepterületek kezdenek 

beerdősülni. A területen lévő 

gyepterületek egy részének 

megtartása hosszú távon is 

szükséges. A mezőgazdasági 

területeken törekedni kell a 

termőhelyi adottságokhoz igazodó 

földhasználatra, a komplex 

szemléletű környezet- és 

tájgazdálkodásra, a környezetkímélő 

gazdálkodási módok alkalmazására.  

A mezőgazdasági utak és a 

Pölöskei-patak menti fasorok hagyományos tájképi elemek.  

 

Erdők 

Az erdőterületek aránya a település területén az országos átlagos meghaladó, mintegy 52%. A déli, 

összefüggő erdőtömb a Zselici Tájvédelmi Körzet részeként elsődlegesen természetvédelmi 

rendeltetésű. A védett természeti területhez csatlakozó kisebb erdőtagok elsődleges rendeltetése 

jelenleg gazdasági. A 

szőlőhegyek északi és észak-

keleti területein a felhagyott 

kertek önerdősültek.   

A dűlőutak és a Pölöske-patak 

menti fasorok hagyományos 

tájszerkezeti elemek. 

A településarculat megőrzése és 

javítása érdekében fásításra a 

hagyományos gyümölcsfasorok 

és a Zselicre jellemző őshonos 

és hagyományos kultúrfafajok alkalmazását (alma, körte, eperfa, hárs stb.) javasoljuk. A cserjesávok, 

sövények ültetésénél kerülni kell a városi növények ültetését (díszalmák, tűztövis, lonc, japánrózsa, 

madárcseresznye, vöröslevelű borbolyák).  

 

  



5 Ajánlások  
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 

Annak kapcsán, hogy mi számít szépnek, sokaknak sokféle válasz juthat eszébe, hisz nem vagyunk 

egyformák. Abban azonban már egységesebb lehet a vélemény, hogy ha egy közösség, egy adott 

település szempontjait vesszük előre, és abból a szemszögből vizsgáljuk a kérdést, már ki tudunk 

szedni olyan perspektívákat is, mellyel a legtöbben egyetértenek. 

 

Ebben a fejezetben nem az egyes építészeti jellemzők melletti egyoldalú állásfoglalás a cél, sokkal 

inkább az, hogy, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, és hogyan lehet szép és harmonikus 

az utcakép.  

 

Egy értékálló ház titka a jó telepítésben, a méretek és az arányok harmóniájában, az ésszerű 

alaprajzi szerkesztésben valamint az átgondolt anyagválasztásban rejlik.  

 

Ófalu 
 

TELEPÍTÉS 

 

 
 

  

 

A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő településstruktúrát; a 

kialakult telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Az 

indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott, és nem a telekhatárral párhuzamos lakóingatlan építése 

nem engedélyezhető. 

  



MAGASSÁG 

Ófalu területén az épített házak magassága közel azonos, jellemzően egyszintes épületek találhatóak 

ebben a részben.  

  

 

A meglévő épületek közé épülő – azonos rendeltetésű – új házak akkor illeszkednek Ófalu területére, 

ha hasonló magassággal épülnek, mint a környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek az 

utcaképbe. 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 

környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem 

illeszkednek Ófalu területére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TETŐFORMA 

A településrészen lévő családi házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 

tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 

Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép vagy színes síkpala; a tető hajlásszöge 35-45 fok közötti 

lehet. 

  

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

 

  

 

Zselickislakon a meglévő épületek színvilágához illeszkedő árnyalatok használata ajánlott. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez és burkolat. Ügyeljünk a minél 

természetesebb, letisztultabb színválasztásra, a harmóniára. 

KERÍTÉS 

A régi házak részleteit öröm megfigyelni. Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, formakincsük 

időtálló, az alkalmazott anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, 

postaládák, korlátok egytől egyik aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. 

A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu kialakításakor 

illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de nem hivalkodó. 

Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőmintákat. 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. 

Minden településen vannak olyan anyagok, formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. Jellemzően 

fa vagy kovácsoltvas, illetve beton-kerítésekkel találkozhatunk Ófalu településrészen 1/3-ad lábazat és 

2/3-ad áttört résszel.  



  

Az áttört kerítések a javallottak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. 

 

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. 

 

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel. 

 

A falszerű, áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak. 

 

  



AJTÓK, ABLAKOK 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók 

nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 

a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy milyen módon 

tesszük ezt. Az utcafrontra illeszkedő fa típusú nyílászáró 

típusok alkalmazása ajánlott. 

A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, 

osztott ablakokat, ajtókat használtak. A jellegzetes formájú 

oromzati padlásablak használata a mai épületeknek is 

esztétikus megjelenést biztosít. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A jól megválasztott burkolat nem csak az épület hangulatát, hanem az épület védelmét is szolgálja. 

Több helyütt fellelhető a népi építészetre jellemző díszített oromzat, melyek megőrzését, 

helyreállítását is prioritásként kell kezelni a település arculatának érdekében. 

 

 

TORNÁCOK 

 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, 

jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. 

Ezek az átmeneti – „külső-belső” – terek 

készülhetnek az épület anyagából, de akár 

fából is. A tornác kialakítására, 

elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő 

megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos 

épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely 

erősíti a település egységes arculatát és 

identitását. Új épület tornáckialakításával és újszerű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt.  

  



KERTEK 

 

A településnek és épületeinek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az 

ember és a természet közösen formált. 

Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati 

kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban 

érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú 

növényzet megóvására.  

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen 

minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek 

biztosíthatunk életteret.  

A kertalakítás során az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen. 

 

A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. 

Újonnan kialakított épületeknél a kert tervezését az épülettervezéssel egy időben kezdjük meg, hogy 

az ideális megoldást megtalálhassuk. A kert funkciói kapcsolódjanak az épületrészekhez.  

Az épületek elé ültetett magas örökzöldek egész évben takarják a házat, télen elzárják az értékes 

napfényt és növelik a fűtésszámlát. Az épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron 

védenek a tűző naptól. Az előkertben az alacsony örökzöldekből kialakított sövények viszont jól 

kapcsolják az épületet az utcaképbe. 

 

 



Előkertünkbe, utcakertünkbe csempésszük be 

a környező táj elemeit, formáit, színeit. 

Zselickislak község önkormányzatának 

közintézményei példamutatóak a 

növényválasztás és kialaktás szempontjából, 

utat és példát mutatnak a településen élőknek 

a harmonikus  és szép környezet 

kialakítására. 

Újfalu 
 

A Petőfi utcában több régebbi típusú lakóháznál is 

megfigyelhető az utcával párhuzamos nyeregtetős beépítés, 

az oldalhatárra néző oromzati padlásablak, valamint a tetőn 

lévő „kisablakos” díszítés. Ez Zselickislak településen fontos 

arculati elem, megóvásuk, eredeti, ízléses formában – 

építészeti stílusjegyeiket megőrizve - történő 

felújításuk/helyreállításuk a település érdeke is. Műemlék 

jellegű gazdasági melléképületek is növelik az utca történeti 

jelentőségét.  

Több időszakosan felújított, illetve új építésű lakóingatlan is 

megtalálható a területen. Mivel az utca egyik fele alig beépült, 

az utcaképe a jövőben átalakuló lesz.  

A harmonikus utcakép kialakításához mindig az adott 

utcához, a környező házakhoz érdemes igazodni, szem előtt 

tartva a kézikönyv egyes építészeti ajánlásait is. 

 

 

TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG 

A telkek az utcára merőlegesek, melyekre az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. Az előkert méretét 

a kialakult állapothoz illeszkedően javasolt kialakítani.  

Újfalu lakóterületen jellemzően oldalhatáron álló beépítésekkel találkozhatunk. Miért jó ez a beépítési 

mód a szabadon álló beépítésekkel szemben? 

Szabadon álló beépítés: az épületnek minden irányban lehet 

teljes értékű nyílászárója, ugyanakkor számos szempontot 

(benapozás, szélvédettség, tájolás, megközelítés, kertkapcsolat, 

terepre illesztés stb.) figyelembe kell venni a jó elhelyezéshez. 

Ezek rangsorolása és az egyensúly megteremtése az építész 

feladata és felelőssége.  



Oldalhatáron álló beépítés: az 

épületet az egyik telekhatárra lehet 

vagy kell építeni. Az építési 

határvonallal egybeeső telekhatár a 

kedvezőtlenebb tájolású, legjobb 

esetben északi oldalhatár. A 

szomszéd épülettől való távolság 

garantálása érdekében az oldalkert a 

megengedett építménymagassággal 

azonos szélességű, de legyen 

legalább 6 méter. Az oldalhatáron álló homlokzati nyílászárók elhelyezése korlátozott, ugyanakkor 

vitathatatlan előny a kíváncsi tekintetek és az áthallások elől védettebb intim udvar, a kedvező tájolás. 

Egy jó arányú oldalhatáros épület egyszerű tetőformájával gazdaságos kialakítást tesz lehetővé, jól 

tagolható, és rugalmasan bővíthető. 

A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott családi ház építése 

nem javasolt. 

A nyeregtető alkalmazása javasolt. A telekvonalra nem párhuzamosan elhelyezett épületek telepítése 

kerülendő. 

Eltérő tömegarányú épületek nem egységes utcaképet hoznak létre: 

 

MAGASSÁG  

Újfalu településrészen az épített házak magassága közel azonos. Az eltérő magasságú épületek 

megbontják az utcaképet. A környezethez való alkalmazkodás javasolt. 

 



TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 

Itt is elmondható, hogy az utcaképbe illeszkedő házat tervezzünk, a nyeregtetős épületek mentén ne 

álljon tagolt formájú tetőzet. 

  

Magastetős épület létesítése elfogadott, 30-45 fok közötti tetőhajlásszöggel.  

 

AJTÓK, ABLAKOK 

Annak érdekében, hogy otthonunk kellemes környezet legyen, sok apró részletre figyelni kell. Ezek 

közül a nyílászáró fontos tényező. Világossá teszi a tereket, védelmet nyújt az időjárástól, megóv a 

zajoktól, és fontos dísze házunknak.  

Az ablak formáját, színvilágát tekintve alkalmazkodjunk az utcaképhez. Több helyütt – az újonnan 

épült házaknál is – megfigyelhető az a díszített ablakszegély. Zsalugáterrel együtt alkalmazva 

tetszetős, egyedi és hangulatos otthon képét nyújtja.  

A modern szerkezetű ablakok redőnyszekrényes megoldása előtt a világítás szabályozására 

zsaluleveles ablakszárnyakat alkalmaztak. Az ablakok minden fajtáját külső zsaluszárnyas réteggel 

szokták ellátni, ez részben a ház díszítésére is szolgál. Ismét kezd divatba jönni ez a megoldás, és 

jellegzetes karaktert ad a házaknak. 

  

 



HOMLOKZATKÉPZÉS 

A Petőfi utca legrégebbi és műemlék jellegű háza az 1900-as 

évek elején épült. Eredeti jegyeiben történő megőrzése és 

felújítása településtörténeti és arculati érdek is.  

 

 

 

 

SZÍN- ÉS ANYAGHASZNÁLATt 

Itt is törekedni kell a harmonikus, a településképbe és tájegységbe illő színpaletta használatára. Nem 

elfogadott a harsány színválasztás, a visszafogottság a kívánatos.  

 

Nyílászárókra javasolt lágy 
színek 

 Homlokzatra javasolt föld 
színek 

           

           

Nyílászárókra nem javasolt 
rikító színek 

 Homlokzatra nem javasolt 
rikító színek 

           

           

 

Ez a válogatás csak az árnyalatok jellegét hivatott illusztrálni, a sor tetszőlegesen bővíthető. 

 

  



KERÍTÉS 

Ezen a településrészen is a fa, illetve fémkerítések a jellemzőek 1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört résszel. 

Az 50%-ban áttört kerítések a javallottak, a tömör és nem átlátható változatokat kerülni kell. A kerítés 

legfeljebb 1,8 m magas lehet, illetve 50 cm magas tömör lábazattal rendelkezhet.  

 

 

 

KERTEK 

Törekedni kell lehetőleg az egységes, igényes, tájba illő növények alkalmazására. Kívánatos, hogy a 

település támogassa az előkertek, utcakertek virágosítását, csinosítását, egyedi figyelemfelkeltő 

programokkal – akár utcakép verseny meghirdetésével –, vagy ingyenes virágadományokkal.  

 
  



GAZDASÁGI MELLÉKÉPÜLETEK 

Zselickislakon több helyütt is fellelhetőek jó állapotban fennmaradt gazdasági melléképületek. Több 

közülük még ma is használatban is. Jelentős történelmi és tájképvédelmi elemet képviselnek, 

bármilyen rajtuk elvégzett jelentősebb beavatkozás esetében javasolt a főépítésszel történő 

egyeztetés.  

 

 

 

Szőlő és kertes mezőgazdasági területek 
 

A települést övező dombterületeken többnyire szőlő, illetve kiskertes 

formában gyümölcs-zöldségtermesztés a jellemző.  

Zselickislak területén a szőlőtermesztés régi múltra tekint vissza. A szőlő- 

és borkultúra mind a mai napig áthatja a település lakosainak életét. A 

települést övező, szőlővel borított domboldalakon számtalan zártkert 

található. A szőlő művelése egyéni kiskertes formában történik. A 

területen a löszös, agyagos talaj a jellemző.  



 A területen folytatott 

szőlőművelést a hagyományos 

tájelemek közé sorolhatjuk. 

Itt elsősorban a szőlőművelést, 

szőlőfeldolgozást, bortárolást, 

borturizmust szolgáló épület vagy 

pince helyezhető el. A pincéknél 

ajánlott a boltozás, melyek 

páratlan hőtani előnyökkel 

rendelkeznek. A présházak 

legyenek hagyományos 

szerkezetűek, fontos a táji jelleg megjelenítése az anyaghasználatban is. A lehetőleg magas-tetős, 

oromfalaikkal a völgy fele forduló épületek elhelyezésénél vegyük figyelembe a terepadottságokat. A 

mobil jellegű építmények, csakúgy, mint a helyi építészeti hagyományoktól idegen, a terepet 

átrendező épületek kerülendők a területen.  

 

 

 

 



Majorsági és iparterület 
 
Zselickislakon a majorsági terület, illetve a jövőbeni iparterület a 67-es bekötőút mentén található.  

Irányadó a tájképbe illó cserépfedés vagy lemez/fémlemez fedés barna vagy szürke árnyalatban. 

Javasolt a fogadóépület, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása természetes 

anyaghasználattal.  

 

  



6 Jó példák  
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, 
kertek, zöldfelületek kialakítása 

 
Ez a fejezet folyamatosan frissül, változik, amint új, és követendő, tájba illesztett ház épül/újul meg a 

településen.  

A régi arculat és karakterjegyek megőrzése nehéz feladat, különösen most, amikor a kultúrák 

keveredése, az aktuális divatirányzatok és a választék széles palettája áll rendelkezésre az építészeti 

megoldások terén. Jó megoldás lehet, ha a hagyományos karakterelemeket formailag követjük, 

anyaghasználatban azonban kortárs, mai elvárásoknak megfelelő anyagokat alkalmazunk.  

Több pozitív példával is találkozhatunk Zselickislak községben. A felújított, illetve egyes új építésű 

lakóépületek is alkalmazzák azt az elvet, amely a letisztult formavilágú építészetet jelképezi, és 

tiszteletben tartják a múltban alkalmazott megoldásokat. Ez lenne az irányadó és kívánatos hozzáállás 

a település jövőben egységes arculatának kialakítása érdekében.  

 

 
 

 
 

  



7 UTCÁK, TEREK  
utcák, közterek, közparkok településképi útmutatója 

 

A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik 

a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, 

egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók 

leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a községről 

alkotott képüket. Elvárás a zöld és virágos 

járdaszegély és az alacsony cserjesor 

(szemmagasságot nem meghaladó). Egy-egy utcasor 

növényzettel történő díszítése illeszkedjen 

egymáshoz. Kívánatos, hogy az árkok járda felöli 

része növényzettel legyen beültetve, az árkok feletti 

átjárókat pedig kőhidak fedjék ahol van rá mód. 

A főbb utakon, tereken és a település központ részén 

legyen egységes a virágdísz.  

Zselickislak fa utcabútorai és utcanévtáblái 

tekintetében a letisztultság, az egységesség, a 

természetes harmóniára törekvés a jellemző.  

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a 

vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az 

akadálymentességre egyaránt gondolni kell. A 

burkolat színében a visszafogott, semleges színeket 

válasszuk. Minden apró burkolatrészletet meg kell 

tervezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstől 

kezdve a zöldfelületek szegélyéig. A járda és a közút 

közötti utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek között. Az egyéni 

megoldások során ügyelni kell rá, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és 

egymáshoz is illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. A szemmagasságban takaró növényzet 

alkalmazását kerülni kell, különösen a kereszteződésekben. 50-80 cm magas cserjék, évelők ültetése 

javasolt. Javasolt, hogy a település belterületén ne létesüljön 10 cm-nél magasabban kiemelt szegélyű 

járda és közlekedési zöldsáv. 

 

 



 

 

A fák gyökereinek megfelelő 

méretű burkolatlan helyet kell 

biztosítani a járdák, kerítések 

gyökér által történő 

megrongálásának elkerülése 

érdekében. 

A csapadékvíz elvezető árkok 

fontos településképi elemek. A 

közterületek gazdaságosabb 

kihasználása érdekében 

törekedni kell a zárt csapadékvíz 

elvezetés megvalósítására. 

Útépítéseknél, felújításoknál 

lehetőleg zárt csapadékvíz-

gyűjtő csatornahálózatot, 

esetleg nyílt környezetbarát 

burkolattal ellátott árokhálózatot kell építeni.  

A településen a Pölöskei-patak (Zselickislaki-mellékág) halad át. A vízfolyások jó karban tartásáról 

gondoskodni kell. A külterületi vízfolyások fenntartása során biztosítani kell természetközeli 

kialakításukat, mérnökbiológiai módszerek alkalmazását. Fasorok telepítésekor a fenntartási sáv 

biztosítandó. A külterületi vízfolyások területén feltöltés nem, mederburkolás csak természetközeli 

módon végezhető.   



8 Sajátos építményfajták 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések  

 

A hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek minden településen szerves részét képezik az összképnek. 

Tájékoztató jellegük kapcsán nem csak nélkülözhetetlenek, de optimális esetben az utcaképbe is 

tökéletesen beilleszthetőek, ezáltal lehetőséget biztosítva a szebb településkép elérésére. 

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, 

anyaghasználatához. Reklámfelület elhelyezése engedélyköteles, ezek esetében is fontos, hogy 

illeszkedjenek a település arculatához. 

Új építmények, hálózatok kialakításakor kerülni kell a légvezetékek telepítését. 

 

 

A település igazgatási területén antenna és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése az utcai 

homlokzaton tilos. Antenna nem helyezhető műemlék jellegű, illetve helyi védettségű területen és 

környékén.  A gépészeti berendezés falra történő kihelyezése településképileg meghatározó, nem 

esztétikus. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

készítette Zselickislak Községi Önkormányzat megbízásából 

 

 


