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BevezeTés
Tekenye arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi lXXiv. törvényben megfogalmazott, a községre jellemző 
sajátos építészeti jellemzők dokumentálását tartalmazza annak érdekében, hogy rögzítse a község épített környezetének napja-
inkban létező arculatát, feltérképezze és védelemre javasolja építészetének kiemelkedő, országos védelemmel nem rendelkező 
örökségét hangsúlyozva, hogy ez az örökség a település identitását hordozza. 

e dokumentumnak célja, hogy a település épített környezetéből kiemelje a jellemző építési módokat, építészeti tömegképzést, 
anyaghasználatot és a községre jellemző egyedi elemeket, kiemelje és megfogalmazza az értékeket. e vizsgálat, valamint a do-
kumentum lakossági ismertetésének, egyeztetésének és elfogadásának eredményeként az önkormányzat tudatosítani kívánja 
ezen értékek, a település saját arculatának mibenlétét és fontosságát, melynek következtében az értékekhez történő igazodás 
szabályai felállíthatók és megkövetelhetők.

az arculati kézikönyv dokumentuma a község mai életének, építészetén keresztül rendezettségének és minőségének, gazdag-
ságának vagy a szegénységének és a lakosság épített környezetében megnyilvánuló értékrendjének. 

Dokumentuma a mai kornak, melyben megjelenik a múlt társadalmának lenyomataként annak még meglévő épített öröksége 
és korunk ezen örökséghez történő viszonyulása azáltal, hogy annak megtartását a település milyen mértékben fogadja el. e 
könyv nem csak a múlttal teremt kapcsolatot. azáltal, hogy a múlt és a jelen építészetének értékeit felmutatja, javaslatot tesz 
azok védelméről, valamint megfogalmazza ezen értékekhez történő illeszkedés módját, esélyt ad a településnek arra, hogy 
értéket őrizzen és teremtsen a jövő számára.

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

1



4 | Tekenye



Tekenye BeMuTaTása

Tekenye zala megye északkeleti részén található, a zala folyó völgyében, a zalavári-hátság északi nyúlványán, zalaszentgróttól 
keletre, a sümegre vezető országúton fekvő Türjétől pedig délre. a községet kedvező környezeti adottságok jellemzik, bár a 
főutaktól kissé távolabb esik. a települést félkör alakban körülvevő dombokon zártkertek, szőlők találhatók, kevés erdővel. nyu-
gat felé, a zala völgye felőli oldalon a nádas-patak vizére telepített halastó, a síkon szántóföldek, rétek vannak. Megközelíthető 
zalaszentgrót irányából a 73202 jelű bekötőúton, valamint egy alsóbbrendű, önkormányzati fenntartású úton Türje felől.
Tekenye eredeti településformája középkori eredetű: halmaz szerkezetű, vagyis a falu központja – a dombok védelmében - a 
templom körül alakult ki, melyet akkor körkörösen vettek körbe a házak. ez még a XiX. század közepén is így volt, a település 
más irányban történő terjeszkedése későbbi folyamat eredménye. érdekesség, hogy több „sarok” is volt a községben, ezeket az 
ott lakó családokról nevezték el (pl. Benkő-sarok).
ahogy ez az aprófalvas településszerkezetű zala megyében rendszeresen előfordul, a mai közigazgatási területen több egykori 
falu volt, melyek ma már csak dűlő- vagy határrész nevekként ismertek: Barba Tekenye belterületétől délnyugatra feküdt, ma 
Bárbaji-dűlőként szerepel; öcse Tekenye belterületétől északnyugatra (ma az öcseji-kút öcse határrész utal rá) illetve Tőlvár, 
mely Tekenye belterületétől északra, a türjei határon állt.
a zalaszentgróttól való elválás után a település vezetése nagy energiával kezdte megszervezni a községet: ma már egy folyama-
tosan megújuló, fejlődő „központi” épülettel rendelkeznek, ebben van az önkormányzati tanácsterem, készül a közös konyha 
illetve egy kisebb rendezvényterem. a község központja rendezett, működik a könyvtáruk, mely rendszeresen szolgáltat olvas-
nivalót, internetezési lehetőségeket és rendezvényeket is; ez utóbbiaknak a művelődési ház ad helyet. Több alapítvány is segíti 
az összefogást, a település közösségi életét. 
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3.1
 a Település TörTéneTe 

Tekenye eredeti településformája középkori eredetű: halmaz szerkezetű, vagyis a falu központja – a dombok védelmében - a 
templom körül alakult ki, melyet akkor körkörösen vettek körbe a házak. ez még a XiX. század közepén is így volt, a település 
más irányban történő terjeszkedése későbbi folyamat eredménye. érdekesség, hogy több „sarok” is volt a községben, ezeket az 
ott lakó családokról nevezték el (pl. Benkő-sarok).

a település mai közigazgatási területe, miután megtelepedésre, védekezésre kedvező körülmények jellemezték (kelet felé 
erdők, nyugat felé a mocsaras zala völgy, észak-déli irányban járható út) az ősi időktől fogva újra és újra lakott volt, az újkőkor, 
a rézkor és a bronzkor idejéből is maradtak fenn letelepedésre utaló régészeti emlékek.  a Dunántúlt a kr. előtti évszázadokban 
megszálló kelták, majd a rómaiak is éltek e területen. a magyar honfoglalást megelőző karoling korból is maradtak régészeti 
emlékek, ami nem meglepő, hiszen az akkori közigazgatási központ, Mosaburg a mai zalavár területén állt. innen egyenes út 
vezet észak felé, a zala völgyében zalaszentgrót-Tekenye irányában. az árpád-korból és azt követően a középkor más időszakai-
ból is vannak a község múltjára utaló régészeti leletek és természetesen írásos források is. 

a településnév eredete pais Dezső nyelvtudósunk szerint a magyar teknő szóból származik, amelynek nyelvtörténeti alakja a 
„tekenyő”. (utalhat a település elhelyezkedésére vagy az alapító nemzetségre is.) a magyar helynévadás is egyértelművé teszi, 
hogy a területet a honfoglalás után magyar nemzetségek szállták meg, a gyepű a X. század végéig a zala folyóra támaszkodott.

Tekenye először 1230-ban Tekeneu, 1339-ben Thekenie, 1462-ben pedig Thekenyew névalakban fordult elő. a források szerint 
a település szentgrót északkeleti szomszédja volt, neve és elhelyezkedése így egyértelműen azonosítja. a Xiii. század második 
felében, 1275-ben már a Tekenye nemzetségről is szólnak a források, akik a területen birtokosok voltak. a Tekenyei család a Xiv. 
században többször is előfordul az oklevelekben.

a község középkori templomát nem ismerjük, valószínűleg a mostani, 1748-ban emelt templom helyén állt. a 14. században már 
létezett egyháza, a pápai tizedjegyzék alapján plébánosát 1333-1334-ben Miklósnak hívták. egy későbbi forrás (1459-ben) antal 
nevű plébánosról szól.

a település a török időkben szentgrót végvár és a mocsarak védelmében mindig lakott volt, a 16-17. századi oklevelek nemegy-
szer hivatkoznak Tekenyéről való személyekre, tanúkra.

1718-ban a Bessenyei család, 1746-ban Forintos ádám, radó lászló és szegedi Ferenc voltak a községben birtokosok. az utóbbi 
évben lezajlott püspöki látogatás jegyzőkönyve szerint ekkor a lakosság magyar és katolikus vallású volt, a helységben már 
tanító is működött. 45 házban 335 lakost tartottak számon.

1770-ben az akkori szántói járáshoz tartozó település összeírásakor a következőket állapították meg: a családok száma 96, 
462 fővel, közülük 224 adózó. viszonylag sok nemes is élt itt, 44 főnyi. az iparosok (takácsok, szabó, kovács, hentes) egy része 
jobbágy, más része nemes volt. az egyik legfőbb jövedelmüket a szőlő jelentette, amelyből 497 kapásnyival rendelkeztek. az 
összeírás a legelőt szűkösnek, a földet jelentős mértékben terméketlennek, a fát kevésnek ítélte meg. ekkor is volt a községben 
„ludi magister”, vagyis tanító, kovács istvánnak hívták, 12 gyereket tanított.

1802-ben már 641 lakosa volt a községnek; 1828-ban 687 fő. a föld minőségéről a korábbihoz hasonlóan nyilatkoztak az össze-
íróknak, akik azt is megjegyezték: „Modus merendi nullus.” /kereseti lehetőség semmi./

1865-ben, a tagosítás lezajlása után 194 birtokost tartottak nyilván a községben – a terület megoszlása pedig a következő képet 
mutatta: belsőség 42 hold, szántó és rét 787 hold, legelő 89 hold, közös legelő 29 hold. a szőlőről ekkor nincs adat, de néhány 
évvel korábban 107 kh-at vettek nyilvántartásba. ez 1935-re a felére csökkent (57 kh) – ebben nyilván a filoxéra pusztítása is 
közrejátszott. nagyot csökkent az erdő területe is, 78 kh-ról 1 kh-ra, ennek oka lehet a megnövekedett szántó-és legelőterület is 
(az erdők egy részét korábban legelőerdőként tartották nyilván).  
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a község területe 1921-ben gyarapodott, ekkor ugyanis Óhíd határából egy alispáni határozattal 80 kh-at átcsatoltak Tekenyé-
hez. 1925-ben a községben 2 kocsma és egy vegyeskereskedés volt, 3 cipész, 1 bognár, 1 kőműves képezte az ipart. az anya-
könyvet Türjén vezették, a körorvos és a piac zalaszentgróton volt. a művelődést a két tantermes, két tanerős rk. elemi népis-
kola jelentette.  Tíz év múlva, 1935-ben összeírták a gazdaságokat: ebből kiderül, hogy a birtokok tovább aprózódtak. 1218 kh 
területen 359 gazdaság osztozott, ebből 1 kh-nál kisebb 124, 1-5 kh közötti 155 volt. 10 kh feletti (árutermelésre képes) gazdaság 
mindössze húsz akadt. a települést 1930-ban lakták a legtöbben, ekkor 1172 fő élt itt. a község lakosságának csaknem fele (42%-
a) eljárt dolgozni, főleg a szomszédos nagyobb uradalmakba. a szegénység és a sok törpebirtok miatt 1945-ben kiosztható föld 
nem volt, a 169 igénylő számára a türjei határból kaptak 132 kh-t.

a községben 1960-ban egy mezőgazdasági termelőszövetkezet jött létre Új év néven, mely 761 kh-on gazdálkodott.  1960-ban 
a felmérések szerint az iskolán és a postán kívül szinte semmilyen intézmény nem volt a faluban, sem orvos, sem gyógyszertár, 
sem művelődési ház, sem mozi; könyvtár is csak „ki nem emelt községi könyvtár titulusú”. Még villany sem volt a belterületen. 
Több mint 200-an jártak el dolgozni, 36 egyén és öt teljes család pedig a háború után (főleg az ötvenes években) végleg elköltö-
zött a faluból. a vasúti csatlakozás zalaszentgróton (4 km) illetve Türjén (6 km) volt lehetséges - ez utóbbi kapcsolat ma is fenn-
áll, mert zalaszentgrótról ugyan megszűnt a személyszállítás, de Türje szerencsére beletartozik az országos vasúti fővonalba. az 
autóbusz közlekedés 1961-ben indult meg zalaszentgrót irányában. (a községnek 1939 óta volt kövezett útja, de az 1960-as évek 
elején még csak a teljes utcahálózat 10 %-a volt kiépített.)  a lakóházak száma ekkor 292 volt, de már csak egy zsúpos fedelű; 
közművesítés semmi, a vizet ásott kutakból nyerték. a villamosítás 1962-ben következett be, 1964-ben épült a kultúrház, 1967-
ben az autóbuszmegálló, 1968-ban az új temető és ravatalozó.

Tekenyén az önálló községi tanács 1970-ben megszűnt, közös tanácsuk volt zalaszentgróttal, amely akkor szintén 
község volt. az általános iskola 1967-ig működött 8 évfolyammal, 1978-ig folyt az alsótagozatos oktatás, ezután 
az általános iskolai képzés megszűnt a községben. a gyerekek zalaszentgrótra illetve Türjére járnak óvodába és 
iskolába. ez utóbbi településre külön busszal szállítják a gyerekeket. 1984-ben, a városszervezés idején Tekenyét 
zalaszentgróthoz csatolták, 2010-ig a város peremkerülete volt. egy sikeres népszavazást követően, a 2010. október 
3-án tartott önkormányzati választások után újra önálló településsé vált. 2013-tól a közigazgatási változások nyo-
mán ismét a zalaszentgróti járáshoz tartozik, közös önkormányzati hivatala zalaszentgróton működik. a szociális, 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a zalaszentgrót környéki intézményfenntartó társulás keretében működik. 
az orvosi rendelő a művelődési házban kapott elhelyezést: megállapodás alapján a háziorvosi és a gyermekorvosi 
ellátás folyik itt. Fogorvosi ellátást - szintén megállapodás alapján - zalaszentgróton lehet igénybe venni, ugyanígy a 
szakorvosi ellátást is.



3.2
a TelepülésszerkezeT kialakulása                                  

Tekenye község a megye északi szé-
lén a zala folyó északi kanyarulatának 
környezetében helyezkedik el. a község 
szerkezete halmazos jellegű, a belterü-
let folytatásaként északi, keleti és déli 
irányban a zártkertek helyezkednek el, a 
belterülettől nyugatra a szántó művelésű 
területek határozzák meg a település 
szerkezetét. e külterületek hasznosítása 
a domborzati fekvésből következően 
alakult. a település közlekedési hálóza-
tát két fő irány jellemzi, észak irányába 
Türjéhez, dél-nyugati irányba pedig 
zalaszentgróthoz kapcsolódik a telepü-
lés a feltáró utakon keresztül. e két út 
már a Xviii. századi 1. katonai felmérés 
térképén fellelhető.

a község ősi magja a település központ-
jában található a templom környeze-
tében. az 1. katonai felmérés térképe 
már jelöli az egykori templomot (mely 
feltételezhetően a mai templom helyén 
állt) és annak környezetében, halmazo-
san kialakuló beépítéseket, mely a mai 
Gesztenyés utca, a petőfi tér, valamint a 
Tekenye tér déli oldalát jelenti. ebben az 
időszakban a beépített területtől keletre 
és délre helyezkedtek el szőlőművelésű 
területek. 

a 2. katonai felmérés térképe - mely a 
XiX. század első felében készült – mu-
tatja a petőfi tér beépítéseinek besűrű-
södését, a köztársaság tér és az Orgona 
utca kialakulását. a Gesztenyés utca kis 
mértékben bővül északi irányba, a mai 
Bádony utca területén. a zártkertek épü-
letállománya is jelentős már ekkor. a be-
épített területektől északra is kialakulnak 
szőlőművelésű területek. a XiX. század 
második felében kialakul a mai Hunyadi 
utca – központhoz kapcsolódó – keleti 
oldalának beépítése is. 
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az 1941-es katonai térkép már ábrázolja a Hunyadi utca nyugati oldalának épületeit is, valamint a nagyrét utca keleti felének 
kialakulását. ezt követően, a XX. század második felében, a háborút követően épül be a nagyrét utca további, nyugati része, 
valamint a település északi részén a Tölgyvári utca. 



3.3
MűeMlék

Tekenye látványosságai között egy nyilvántartott műemlék található:

római katolikus templom, védettségi kategória: műemlék, műemléki jegyzékszám: 6518, hrsz.: 33410

római katolikus templom (Havas Boldogasszony) hrsz.: 33410 barokk 1748, műemléki jegyzékszám 6518
Település központjában, dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, ny-i homlokzata 
előtt toronnyal, a hajó felett nyereg, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély é-i oldalához csatlakozó sekrestyével. 
Fiókos dongaboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. 
Berendezés: jellemzően 18. század közepe; főoltár, szószék, keresztelőmedence, 18. század közepe; két mellékoltár 20. század. 
épült 1748-ban, tornya 1757-ben készült el. 1913-ban bővítették, ekkor épült sekrestyéje is. a templomkertben 19. századi kőke-
reszt.
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3.4
Helyi véDeTT épíTészeTi örökséG

a helyi építési szabályzat mellékletét ké-
pező szabályozási terv tervlapjai rögzítik 
a település helyi védelemmel rendelkező 
építészeti értékeit, melyek az alábbiak-
ban ismertetésre kerülnek. a helyi védett 
építészeti értékek között szerepel négy 
épület és 13 szakrális emlék.

plébánia, Gesztenyés út 4., hrsz.: 33415
a templom domb tövében elhelyezkedő, 
hagyományos tömegű, oromfalas épület, 
a tető gerince utcára merőleges kialakí-
tású. Tetőhéjalása hagyományos cserép. 
a parasztházakhoz képest nagyobb 
épülettömeggel és belmagassággal 
rendelkezik. kerítése épített, falazott.  

Generációk háza, Hunyadi János utca 17., 
hrsz.: 33060
a település központjában helyezkedik el 
ez az utcával párhuzamos gerincű egy-
kori iskolaépület, mely önkormányzati 
tulajdonban van. utcafronti homlokza-
tán szigorú nyílásrenddel rendelkezik, 
tetőhéjalása hagyományos cserép. 

kultúrház, Hunyadi János utca 11., hrsz.: 
33064
a Generációk házától délre helyezkedik 
el ez a szintén utcával párhuzamos ge-
rincű középület. kontyolt tetőszerkezetű, 
melyen hagyományos cserép fedés van. 
az épület tömege egyszerű, tagolatlan. 

közösségi Ház, kossuth tér 3., hrsz.: 33110
a kultúrházzal szemben található ez a 
hagyományos hosszházas parasztház, 
mely szimmetrikus, kontyolt nyeregte-
tővel rendelkezik, a bejáratnál kereszt-
szárnnyal (zárt veranda) került kialakí-
tásra. 



14 | Tekenye

a község nagyon gazdag szakrális 
emlékekben. ezek az emlékek nem 
elsősorban művészeti értékükben jelen-
tősek, ugyanakkor emlékei a település 
múltjának, eszközei az identitás megtar-
tásának. szükséges a védelem azért is, 
mert ezeket az emlékeket állító családok, 
személyek helyett - ha ők nem tudnak 
- a köz gondoskodjon megőrzésükről, 
karbantartásukról. ezek a szakrális és 
történelmi emlékek a következők:

kereszt, hrsz.: 030042/16
kereszt, hrsz.: 030045/35
kereszt, hrsz.: 31216
kereszt, hrsz.: 33293
szobor, hrsz.: 31573

utolsó oldal: 
szobor, kossuth tér 3., hrsz.: 33110
kép nélkül:
kereszt, hrsz.: 31383
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szobor, hrsz.: 33336

kereszt, hrsz.: 33410

kereszt, hrsz.: 32021/1

kereszt, hrsz.: 33406

kereszt, hrsz.: 33415

kereszt, hrsz.: 33402
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TáJi és TerMészeTi érTékek

3.5
a terület általános jellemzése

elhelyezkedése, fekvése, természetföld-
rajzi viszonyai

Tekenye település a Dél-dunántúli régió-
ban, zala megye északi részén található. 
Területét Magyarország kistájkatasztere 
(Marosi szerk. 1990) alapján a kelet-zalai-
dombságon északi végén a alsó-zala-
vögy és a zalaapáti-hát kistájak érintik.

Geológia, domborzat

a község és környezetének jelenlegi felszíni formáját a földtörténeti korokban bekövetkezett hosszú és bonyolult földtani 
változások alakították. a mélyben a variszkuszi kristályos alapon a földtörténeti ókorban képződött felsőtriász fődolomit aljzat 
található, erre rakódtak a az idők során pannóniai és negyedkori rétegek (miocén, pliocén) üledékek, melyek felszíni megjelené-
se adja a táj mai geomorfológiai formáját. a földkéregmozgások során a törésekkel, vetődésekkel szabdalt táj a kárpát-medence 
legtagoltabb felszíne lett. a legjellemzőbb talajképző kőzet a völgyben a periglaciális vályog és agyag, a dombok építőanyaga a 
karbonátos tartalmú homok, homokkő, mely random megjelenésben jégkorszaki lösszel fedett.
a település domborzati képét a két kistáj karaktere határozza meg, melyből következik annak változatossága is.  a zala-völgyet 
két oldalról határoló hátság meridionális elhelyezkedésű dombsora húzódik. köztük a zala-völgy változó szélességű alluviális 
síkja, mely a közeli zala-karnál délre fordulva egyesen déli irányba halad. a völgy itt kiszélesedik és a felső-zala-völgyi jelentős 
aszimmetriája is kiegyenlítettebbé válik, a völgyet kétoldalt szegélyező dombok  morfológiája itt nem mutat akkora különbsé-
get.
a jobbparti meredekebb dombokon a szél, az esők és az évszázados tájhasználat a puha kőzet erodálódását hozta magával, 
ennek köszönhető a  dombok változatossága, az erősen tagolt felszínű, eróziós-deráziós völgyek, folyó menti szedimentációs te-
rületek és erodált, ill. meredek emelkedésű dombok váltakozása, melyek közt egyenes lefutású, éles törésű, egymást keresztező 
kisebb völgyrészek váltakoznak. a bal part morfológiája kiegyenlítettebb, nem olyan tagolt és alacsonyabb,a dombok magassá-
ga is elmarad a túloldaltól. a dombok vízáteresztő kőzetein átszivárgó vizek a hegylábi forrásokban felszínre bukkannak, majd 
patakok viszik a zalába. 
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   a felszínközeli alapkőzetek határainak 
elhelyezkedése

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

Talajok

Tekenye a zala völgyének magasabb 
térszínén, az elöntési zóna felett való 
elhelyezkedése révén a talajok is más 
folyamatok révén alakultak ki. ennek 
megfelelően a völgyben a tájban ritka 
csernozjom talajok találhatók, a lefolyás-
talan területeken lápképződés is megfi-
gyelhető. a domboldalakon a magasabb 
térszíneken az egykori erdők talajképző 
hatása nyomán barnaföldek (ramann-
féle barna erdőtalajok) képződtek.

a község környékének talajtérképe

1  köves és földes kopárok                                            
7  agyagbemosódásos barna erdőtalajok
9   Barnaföldek (ramann-féle barna 
erdőtalajok)      
11  Csernozjom-barna erdőtalajok



Tekenye| 19

éghajlat

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

vízrajz

a lehulló csapadékból, hóolvadékból 
keletkező, a dombokról lefolyó vizeket 
a völgyben  vízfolyások, patakok gyűjtik 
össze. ezek közül jelentősebb a Tekenyei- 
és a nádas-patak, utóbbin duzzasztássl 
kialakított mesterséges tavak is találha-
tók. Minden érintett vízfolyás vizének 
befogadója a zala. 

a vizsgált terület természetvédelmi vizsgálata

Tájtörténeti áttekintés

a kárpát-medence természet képét az utolsó jégkorszakot követő időszak  nagymértékű erdősültség jellemezte. a dombokon 
az abiotikus faktorok (kőzet, talajok, éghajlati adottságok, stb.) által meghatározott körülményeknek megfelelően  a mérsékelt 
égövi lomboserdők helyi változatai váltak uralkodóvá; gyertyános-tölgyesek, bükkösök, cseresek, a legmagasabb dombtetők 
homok- és löszkúpjain xerotherm vegetációval. a vízfolyások mentén, a zala-völgyében úgynevezett azonális élőhelyeken láp-
erdők, puhafa- és keményfa ligeterdők voltak, melyek fennmaradásához szükséges vizet a völgyekben számtalan ágra szakadt, 
még szabályozatlan patakok biztosították. 
a korabeli tájról rendelkezésre álló ismereteink a történelmi katonai térképek tartalmára korlátozódnak. . az első katonai tér-
képek térkép Mária Terézia idejében készült, mely még elég sok hibát tartalmaz. a pontatlanságok ellenére már jól láthatók és 
elkülönülhetők az alapvető területegységek, a korabeli lakóterület, a szőlőhegyek, erdők, rétek, azok elhelyezkedése. a térkép 
alapján látható, hogy a mintegy két és fél évszázaddal ezelőtti már a táj meghatározó térstruktúrája kialakult, és az a mai napig 
alapvetően nem változott.. a dombokon már akkor jelen volt a szőlőkultúra, az erdők, patakvölgy, és az agrárterületek is jól 
kivehetők. 

az 1806-1869 között készített ii. katonai felmérés térképe már elég pontos ahhoz, hogy a mai állapotokkal összevessük. Jól 
kivehető a község és környékének alapvető térstruktúrája, mely már valóban összevethető a maival. látható, hogy a völgy 
magasabb részei már akkor is szántók voltak, viszont a mélyebb térrészeken víz alatt álló, lápi területek voltak. ezek emléke ma 
is látható a Tekenyei-patak menti vize élőhelyeken.
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Tekenye az i. (1763-1785) és a ii. katonai felmérés idején (1806-1869)

potenciális vegetáció

a természeti értékvizsgálat a terület 
potenciális növényzetének és az aktuális 
térstruktúra jó természeti állapotban 
található elemeinek összevetésével 
vethető össze. a terület növényföld-
rajzi értelemben a nyugat-Dunántúli 
(praenoricum) és a Dél-Dunántúli 
(praeillyricum) flóravidék találkozásánál 
a zalai (saladiense) flórajárásba tartozik. 
a múlt században készült nagyléptékű 
zólyomi-féle vegetáció-térképen jól el-
különülve látszanak az eltérő vegetáció-
típusok. a vízfolyások mentén jellemző 
abiotikus élőhelyek, ártéri ligeterdők, 
mocsarak zónája található, melyeket az 
évszázadok során erdőirtásokkal az állat-
tartáshoz szükséges rétekké (kaszálókká 
és legelőkké) alakított a gazdálkodó 
ember. a víz jelenlétéhez köthető fás ve-
getáció, az égeresek, puhafás fűzligetek, 
bokorfüzesek a vízfolyások mentén és 
a jobb vízellátású mélyedésekben ma is 
megtalálhatók a völgyekben, területük 
az állattartás és a rétművelés visszaszo-
rulásával még nőtt is az utóbbi években. 
a mészben gazdag kőzetek alkotta 
dombok növényzetét melegkedvelő 
cseresek, illír jelegű gyertyános tölgye-
sek alkották, területükön ma többnyire 
szőlők találhatók.
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Országos védettség

a település közigazgatási területén 
országos jelentőségű természetvédel-
mi védelem alatt álló terület nincs.  a 
természet védelméről szóló 1996. évi 
liii. törvényben meghatározott ex lege 
védettség (forrás, láp, barlang, víznyelő, 
szikes tó, kunhalom, földvár) közül láp 
található a település területén. 
lápok: a lápok tekintetében a vidék-
fejlesztési értesítő lXii. számában 
(2012.01.13.) megjelent a vidékfejlesztési 
miniszter közleménye az ex lege lápi és 
szikes tavi védettséggel érintett terüle-
tekről rendelet szolgál jogforrásként. 

Helyi védett, Természeti, 
Természetközeli, natura 2000, területek, 
érzékeny természeti területek (éTT) 
és Magas Természeti értékű Területek 
(MTéT) nem találhatóak, vagy információ 
hiányában nem meghatározhatóak.

ökológiai hálózat

a község közigazgatási területét az 
országos ökológiai hálózat érinti. Terüle-
tileg a patakvölgyeket és azok szegélyét 
érinti a kijelölés. a hálózat elemei közül 
csupán ökológiai folyosó került kijelö-
lésre.

egyedi tájértékek

a város területére vonatkozó egyedi 
tájértékek listája ez idáig nem készült el. 

Tájvédelmi szempontból kiemelt 
övezet

az alapadatok alapján a község terüle-
tének keleti, a szőlőhegyi részét fedi le a 
tájképvédelmi övezet.
Tájképi szempontból kiemelkedő a sző-
lőhegyek gerincének panorámája.
nyugatra a Bezerédi-hegy – vergyálom 
vonulat látszik, északon a somló bazalt-
kúpja emelkedik ki a síkságból, nyugaton 
a sümeg és a Csabrendeki tömb, majd 
a keszthelyi-hegység sziluettje zárja a 
panorámát.

vörös mezővel jelölve a lápok elhelyezkedése

tájképvédelmi övezet érintettsége
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4
Településképi szeMpOnTBÓl MeGHaTárOzÓ elTérő 
karakTerű Településrészek 
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kOrai lakÓTerüleT, ÓFalu

4.1
a község korai beépítésű része középkori telekszerkezettel rendelkezik. a településmagot meghatározza a település 
központjának dombja, melyen a római katolikus templom emelkedik. a településrészben a szűk keresztmetszetű la-
birintusszerű úthálózaton túl jellemző a rendezetlen, elaprózódott telekstruktúra, melyen a jellemző beépítési mód 
oldalhatáron álló hagyományos falusias beépítés. ez mellett az épületek elhelyezését jelentős mértékben determi-
nálja a telekstruktúra szabálytalansága és a domborzat, különösen a köztársaság téren és a Tekenye tér déli oldalán. 
az itt található szabálytalan telekstruktúra és beépítés egyedi településképet hoz létre.

az épületek építészeti kialakításának meghatározó jegyei a következők:

-utcára merőleges hosszanti tagolatlan épület kontyolt vagy oromfalas nyeregtetővel fedve. 

-a tető hajlásszöge 35-40 fok közötti, héjazata agyagcserép.

-utcával párhuzamos tömegű épület-elhelyezések esetén egyenletes ritmusú ablakkiosztás és tagolatlan 
épülettömeg. 

-az épületek homlokzatainak felületképzése nem egységes és nem korabeli állapotú, festett, kőporos és a 
mai kornak megfelelő szemcsés vékonyvakolat egyaránt előfordul. vakolatlan tégla vagy kőburkolattal ren-
delkező felület nem jellemző. a homlokzatok színezése esetleges, egységes településképet nem eredményez.

-a megyére jellemző építési módnak megfelelően az épületek általában kisebb-nagyobb előkerttel kerültek 
elhelyezésre. a település halmazos telekszerkezete esetén előfordulnak előkert nélküli, utcával párhuzamos 
gerincű épülettömegek is. 
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a templom domb keleti oldalán a petőfi 
tér jellemzően hosszházakkal beépített, 
az utca mentén lévő épületsáv mögött 
gyakran megjelenik egy újabb épü-
lethalmaz, mely nem csak gazdasági 
épületeket tartalmaz, megtalálhatóak itt 
lakóépületek is. a hátsó épületek szűk kis 
utcákon keresztül közelíthetőek meg. 

az Orgona utca és a köztársaság tér foly-
tatásaként később létrejött Móri utca fé-
sűs beépítése az előzőekben ismertetett 
halmazos, rendezetlen telekállapotokhoz 
képest szabályosabban, rendezettebben 
alakult ki. az itteni lakóépület állomány 
is vegyes, azonban kialakultak már olyan 
utcaszakaszok, melyek jellemzően egy 
időszakban épületek be, egységes tele-
pülésképet, utcaképet alkotva.    

a központban az intézményeken (Gene-
rációk háza és kultúrház) túl a Geszte-
nyés utcában is található néhány utcával 
párhuzamos gerincű lakóépület is, 
melyek utcafronti homlokzatára a szigo-
rú nyílásrend jellemző, tetőszerkezetük 
szimmetrikus, kontyolt magastető.   
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a Gesztenyés út a település archaikus 
része, mely a hagyományos falusias 
építészet elemeit hordozza magán. a 
községrész halmazos rendszere oldalha-
táros falusias beépítéssel rendelkezik. az 
épületek itt is jellemzően hosszházasak. 
az utca északi folytatása, a Bádony utca 
épületállománya is jellemzően falusias, 
a hosszházak mellett megjelennek a 
hosszház továbbfejlesztéséből kialakuló 
ún. „hajlított házak” és a „kockaházak” is.  

az ófalu nyugati része, a Hunyadi utca 
beépítésének két oldala különbséget 
mutat. Míg a keleti oldal az eddig rész-
letezett településmaghoz szervesebben 
kapcsolódik halmazos telekstruktúrájá-
val, úgy az utca nyugati oldala már egy 
későbbi telekosztás eredménye, rendsze-
re szabályosabb.

az utca ezen oldalán lévő épületek állo-
mánya vegyes, a kisméretű, szűk telkes 
parasztházak közvetlen szomszédságá-
ban megjelennek a 80-as, 90-es évek 
nagyobb, térdfalas, tetőtér beépítéses 
épületei is.  

az ófalu területéhez tartozik még a kul-
túrház környezete is, a nagyrét utca kele-
ti, központhoz közeli szakasza, melynek 
telekstruktúrájából látható, hogy a múlt 
század elején alakult ki. épületállománya 
vegyes, a hagyományos parasztházak 
mellett megtalálhatóak itt a „hajlított 
házak” és a „kockaházak” is. az előkert 
mértéke kicsi, alig néhány méteres. 
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XX. százaD MásODik FeléT köveTő BeépíTések

 a XX. század második felét követően a település belterületének észak-nyugati részén lévő Tölgyvári utca és a belterület nyugati 
részén lévő nagyrét utca nyugati vége épült be. 

a Tölgyvári utcában eredeti építésében egyszerű és szegényes lakóházak jellemzik a területet, az épületek építési kortól függő-
en egytraktusos hosszházak, később utcafronton két szobával kialakított ún. hajlított házak, majd az 1960-as éveket követően 
„kockaházak” jöttek létre. ezek az épületek egyes útszakaszokon egységes térfalat képeznek, korunk építései ezeket csak kevés 
helyen változtatták, bontották meg.

a Tölgyvári utcában a parasztházakra jellemző az udvar felőli, bejárati, poligonális alaprajzú keresztszárny, mely zárt veranda-
ként funkcionál. Tetőzete toronyszerűen, sisakkal kialakított.

a felújítások, átalakítások és bővítések során találkozunk a korabeli építészeti értékeket megtartó és felújító, az új építések során 
ehhez illeszkedő esetekkel, és sajnos találkozunk ennek ellenkezőjeként hozzá nem értő, építészetileg zavaros megoldásokkal. 

a nagyrét utca nyugati része is ebben az időszakban épül be, jellemzően kockaházakkal, és azok bővítésével kialakult nagyobb 
léptékű, a 80-as évekre jellemző térdfalas, tetőtér beépítéses lakóházakkal. a nagyrét utca is és a Tölgyvári utca szerkezete is a 
település korai magjához képest szélesebb, tágasabb.     

4.2
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4.3
kerTes MezőGazDasáGi TerüleT

a község belterületét három irányból körülölelő dombokon találhatóak a zártkerti területek. az északra elhelyez-
kedő dombok beépítései a Bádony utca és a Tölgyvári utca folytatásaiként alakultak ki. a belterülethez közvetlenül 
kapcsolódnak, így a könnyű megközelíthetőség miatt e területek a leginkább használtak napjainkban is.  

a zártkerti művelési kultúra visszaszorulásának eredményeként a zártkerti területeken, mint általában a megye zárt-
kertjein jelentős mértékű erdősödés indult meg. a korábbi művelés megtartása, megújítása csak néhány kedvezőbb 
adottságú és a belterülethez közelebb eső területeken tapasztalható. árutermelő mezőgazdasági művelés a község-
hez tartozó zártkerteken nem jelent meg. a zártkerti mezőgazdasági kultúrák visszaszorulásának következtében e 
területek építészete nem újul meg, jobb esetben meglévő épületeinek fenntartásáról, megújításáról gondoskodnak. 
a zártkerti területek épületeinek nagy része a 20. század első feléből vagy még régebbről származik. a 20. század 
második felében épült, a korábbi építészeti kultúrától eltérő gazdasági épületek mennyisége nem számottevő. 

a gazdasági épületek jellemzően utak mentén az épület-elhelyezés szempontjából alkalmasabb, kevésbé meredek 
vonulatokon és gerinceken helyezkednek el. a kertes mezőgazdasági területen szórvány jelleggel vagy kisebb cso-
portokba tömörülve találhatók beépítések. 

a 20. század első feléből ránk maradt gazdasági épületek egyszerű egytraktusos hosszházak szimmetrikus nyeregte-
tővel, oromfallal vagy kontyolt végződéssel kialakítva. Falazatuk anyaga többségükben tégla, de több helyen lelhető 
fel korábbi építésből származó vályog falazatú, úgynevezett tömésház. a tetők héjazata az ebből a korból származó 
épületek esetében kizárólag agyagcserép, a tetőfelületek hajlásszöge jellemzően 40 fok körüli. a 20. század máso-
dik felében már vasbeton szerkezetet is alkalmazó, a régi építészeti hagyományokat felhagyó, pinceszinttel és felső 
pihenőszobával kialakított épületek kis számban fordulnak elő. a zártkeretek arculatát a 20. század első felében a 
korábban leírtak szerint kialakított épületek jellemzik, egységességét megtartva napjainkban is.
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5
épíTészeTi ÚTMuTaTÓ

az eltérő karakterű zónák 4. fejezetben ismertetett építészetének megtartása, minőségének javítása érdekében ebben a fejezet-
ben megfogalmazásra kerülnek a területek arculati fejlesztésének legfontosabb céljai. Javaslatot adunk a területen történő 
építések arculatot meghatározó elemeinek kialakítására, illetve azok településképi rendeletben történő szabályozására. 

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

a község területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és fenntartani. a 
településképileg meghatározó területen a rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat figyelembe véve 
úgy kell a területet hasznosítani, beépíteni, hogy a létesítmény ne zavarja a szomszédos telkek és építmények, önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a környezet és a környező beépítés természeti és 
építészeti adottságaihoz. az építészeti adottságokhoz és környezethez történő illeszkedés során figyelembe kell venni a 
környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait, kialakításának módját és az épület terepre illesztését. 

a zónák meghatározásakor, illetve ismertetésekor a település épített területét 3 eltérő karakterű zónára osztottuk. az ismerte-
tett eltérő karakterű településrészek 3 zónájával kapcsolatos településképi célokat ez a dokumentum a továbbiakban megfogal-
mazza és ajánlást tesz a településképi rendelet segítségével megvalósítható eszközök meghatározására.
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5.1
kOrai lakÓTerüleT, ÓFalu

az ófalu területén, mely falu régóta beépített központját, a templom környezetét jelenti érzékelhető a hagyományos falusias 
beépítés. Cél a falu legrégebben beépített részét, a központot építészeti karakterében megőrizni. az ófalu arculatát meghatáro-
zó egységesség megtartása és megteremtése az egyszerű osztatlan épülettömegek és tetők kialakításával, a tetők héjazatának 
azonosságával érhető el. ajánlott építészeti eszközök a következők:

Új épület építése estén

az épületet oldalhatáron álló építési mód szerint környezetének megfelelő előkerttel kell elhelyezni. 

lakóépületet a telek közterület felőli frontján kell elhelyezni.

egyszerű, hagyományos építési mód szerinti tagolatlan épülettömeget – hosszház középső vagy hátsó keresztszárnnyal 
történő kiegészítésével - kell létrehozni. az épület közterület felé néző oromzatán erkély, vagy loggia nem helyezhető el.

utcával párhuzamos beépítés esetén az épület közterület felőli tömegét osztatlanul, zárt egységben kell kialakítani.

az épület tömegét meghatározó tetőzetet szimmetrikus magastetővel kell kialakítani, melynek hajlásszöge 35-40 fok 
közötti, héjazatának anyaga natúr agyagcserép. az épület közterület felőli tömegéből kiemelkedő egység, domináns 
tetőfelépítmény csak településszerkezetileg indokolt pozíció esetén létesíthető. a melléképületeket a főépülettel azonos 
hajlásszögű és héjazatú tetővel kell ellátni.

a vakolt homlokzati felületeken világos pasztellszínek használhatók.

 Meglévő épület

felújítása, átalakítása és bővítése vagy az épület építészeti arculatának egységességét megtartva az eredeti építési korá-
nak megfelelő stílusban és anyaghasználattal, vagy az épület stílusát a mai kor építészetének megfelelően egységesen 
átírva történhet.

a XX. század közepe előtti épület

korhű felújítása során meg kell tartani vagy vissza kell építeni az épület közterület felőli jellemző nyílásrendjét. közterü-
let felőli új földszinti nyílás az épület eredeti homlokzati architektúrájához illeszkedően alakítható ki.

korhű felújítása során a korabeli homlokzati tagozatokat és díszítőelemeket meg kell tartani, megsemmisülésük esetén 
másolatukat vissza kell építeni. a vakolt homlokzati felületet festetten kell felújítani, melynek során világos pasztellszí-
nek használhatók.

korhű felújítása során a magastető héjazatának anyaga piros színű agyagcserép lehet, rajta közterület felé nézően domi-
náns tetőfelépítmény nem helyezhető el.

utcafronti kerítés

az épület stílusával összhangban, áttörten építhető, a belátás gátlása csak növényzettel alakítható ki.
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5.2
XX. százaD MásODik FeléT köveTő BeépíTések

ez a zóna a családi házas lakóterületek többségét lefedi.  a 60-as éveket követően kialakuló és a város egyes részein átépülő, 
megújuló beépítések többfajta építészeti kort és stílust foglalnak magukba. a különböző korok építette területek szétválasztá-
sa, tagolása a folytonos változás és a beépítések sokszínűsége miatt nem lehetséges. egységes építészeti karakterek az átépített 
területeken csak véletlenszerűen alakultak ki, nagyobb egységes területek azokon a később beépített utcákban lelhetők fel, 
ahol az épületek második kora nem kezdődött el, a terület őrzi a beépítés korának eredetiségét. Cél, hogy e területek folytonos 
változása ne eredményezze karakterének ziláltságát. Cél, hogy az új építések és átalakítások az utcaképet befolyásoló elemeivel 
a környezetükhöz illeszkedjenek. ajánlás a XX. században beépült területek kialakítására a következő:

Új épület építése, meglévő felújítása, átalakítása és bővítése során

Tetőzetének utcaképet meghatározó tömegét, hajlásszögét közvetlen környezetéhez illeszkedően, a szomszédos épüle-
teknek megfelelően kell kialakítani. eltérő környezet esetén a tágabb környezetet kell meghatározónak tekinteni. a tető 
héjazata kis elemes, piros színű agyag vagy beton cserép lehet. a mellékfunkciójú épületeket lapos tetővel, vagy magas 
tető alkalmazása esetén a főépülettel azonos hajlásszögű és héjazatú tetővel kell ellátni.

a főépületet térfalat alkotó módon a telek közterület felőli beépítési vonalán kell elhelyezni, ott melléképület, vagy a 
főépülethez kapcsolódó, de annak tömegétől elkülönülő mellékfunkciójú épületrész, garázs nem helyezhető el.

a vakolt homlokzati felületeken világos pasztellszínek használhatók.

utcafronti kerítés

az épület stílusával összhangban, áttörten építhető, a belátás gátlása csak növényzettel alakítható ki.
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5.3
kerTes MezőGazDasáGi TerüleT

Többségében gazdasági, helyenként pihenő- és lakóépületekkel beépített része a településnek. e zóna területén az épületek 
tájba illesztésének minősége határozza meg a terület építészeti karakterét, annak minőségét. az épületek nem alkotnak rende-
zett térfalat, nem alakulnak ki klasszikus értelemben vett utcák. 
az előzőekből következően cél e területeken, hogy a beépítés tájban történő megjelenése rendezett legyen, melynek eszköze a 
tetők és épületek tömegének és anyaghasználatának egységessége. a kézikönyv ajánlásai a következők:

a lakóházaknál és a nem csarnok szerkezetű gazdasági, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató épületeknél magas és 
lapos tetővel kialakított épülettömeg egyaránt alkalmazható. a magastető hajlásszöge 35-40º közötti lehet, héjazatának 
anyagaként piros színű kis elemes agyag, vagy betoncserép alkalmazható. 

Új épület építése során az épület lejtő irányába néző homlokzatmaggassága nem lehet magasabb  a szélességénél.  

Csarnok jellegű épületek esetében az épületek hossztengelyét a lejtős domboldalakon a szintvonalakkal párhuzamosan 
kell elhelyezni. az egységes épített táji környezet kialakítása, a csarnokok táji dominanciájának csökkentése érdekében 
fémlemez burkolat és tető építése során szürke színt kell alkalmazni.
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5.4
közTerüleTek Településképi ÚTMuTaJÓJa

sajátos építményfajták

Tekenye településen a legmeghatározóbb, településképi szempontból eltérő karakterű településrész az ófalu területe. ezen 
belül is a történeti településmag, a legrégebben beépült területrész a központban található. ez a terület a Gesztenyés utca, a Te-
kenye tér és a petőfi tér környezete, melyek meghatározzák a településközpont szerkezetét. e terület archaikusságának megőr-
zése, valamint a településkép kedvezőbb kialakítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy az alábbi fotón is szemléltetett, zavaros 
képet mutató légvezetékek, légkábelek elhelyezésére a továbbiakban csak a földfelszín alatt legyen lehetőség. 

egyéb műszaki berendezések, reklámhordozók

az egyéb műszaki berendezések (antennák, gépészeti-, szellőző-, és klíma berendezések, szerelt égéstermék elvezetők, 
közműcsatlakozási berendezések) tekintetében javasolt, hogy azok ne az utcafronti homlokzatokon, vagy a tetők utcaképbe eső 
részén kerüljenek elhelyezésre. erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a műszaki szempontoknak is megfelelő védett hely: 
homlokzat takart része, az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva).  a megfelelő hely kiválasztásánál a település-
képi szempontokat figyelembe kell venni.  


