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1.Bevezetés 
 
A múltban, amikor az egységes kultúrák stabilabbak és homogénebbek voltak, valamint sokkal 
szélesebb társadalmi megegyezés volt a szimbólumokkal kapcsolatban, ritkán volt szükség arra, hogy 
az emberek az őket körülvevő környezet közötti kapcsolatot vizsgálják; a kettő között szoros volt a 
harmónia (Rapoport 1977).  
Napjainkban sokkal nehezebb tervezni, hiszen keverednek a társadalmak, kultúrák, szimbólumok. 
Olyan települések kialakítása a cél, amelyhez az emberek tartozni akarnak. 
Mivel egy település egyrészt esztétikai szerepet tölt be az emberek életében, másrészt pedig 
használják, ennek megfelelően szükséges védeni a meglevő értékeket, és fejlődni. 
 

“Amikor ráébredünk, hogy jelenlegi tulajdonságaink, környezetünk, képességeink és fizikai álla-
potunk mind a múltbeli gondolkodásunk eredményei, némi fogalmat nyerhetünk a tudás értéké-
ről.” 

Charles F. Haanel 

 

POLGÁRMESTERI ELŐSZÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



2. Becsehely bemutatása 
 

2.1. Településtörténet, a település szerkezeti fejlődése  
 

Településtörténet 

Zala megye legősibb települései közé tartozik.A régészeti leletekből valószínűsíthető, hogy a római 
kor I-II. századában a római provincia egyik őrhelye lehetett. Az Árpád-korban a település a zágrábi 
püspökséghez tartozott.   

Becsehely nevének eredete: a település nevét először 1320-ban Boxseként, majd 1354-ben Bek-
chunelként említették, mely Bekcsény földjére, birtokára utal. Van olyan vélemény is, hogy a török 
benki (jelentése: őr) szóra vezethető vissza. 1940-ben Bekcsény egyesült a szomszédos községgel, 
Polával, s ezentúl az egyesített település neve előbb Bekcsény-Pola, majd 1942-től pedig Becsehely 
lett. 

Első említése 1278-ból való, amikor is a zágrábi püspökség tulajdonaként említik meg az egyházi ira-
tok. Keresztelő Szent Jánosról elnevezett plébániáját 1334-ben alapították, s 1380-ban főesperesi 
székhely vált Becsehelyből, és így a megye egyházi életének jelentős hányadát irányíthatta. A 14. 
századtól fontos vásárhely, majd a 15. század folyamán mezővárosi rangot kapott. Legrégebbi birto-
kosai a Szalók nemzetségbeliek voltak, később Becsehely a Kanizsaiak, majd Kanizsai Orsolya házas-
sága és fiúsítása okán a Nádasdyak kezébe került. 

A török időkben a mezővárost többször pusztították török és császári hadak, s ennek köszönhetően 
az egykor virágzó vásárhely fokozatosan veszített a jelentőségéből. 1546-ban egy török támadás kö-
vetkeztében 30 porta leégett, míg 1555-ben a pestis tizedelte meg a település lakosságát. 1568-ban 
a császári csapatok végvárat alakítottak a mezővárosból, azonban a törökök hamar elfoglalták és el-
pusztítták a csekély ellenállást kifejtő erődítményt. A török pusztítás következtében önálló plébániája 
megszűnt, előbb Béczhez, majd Letenyéhez tartozott, és csak évszázadokkal később, 1928-ban kapott 
ismét önálló plébániát.  

A település a 18. század elején sűrűn cserélt gazdát, s végül 1728-ban a Szapáry család kezébe jutott. 
Ezt követően lassú fejlődés jellemezte a mezővárost, de az életszínvonal továbbra is elég alacsonynak 
mutatkozott, így lakosság létszáma a 19. század elejétől kezdve stagnált. A 19. századidején Becsehely 
földesura Csúzy Ferenc volt. Korai halála után Kovács Sebestyén Miklós lett a falu kegyura. Az 1941-
ben Becsehelyhez csatolt Pola pedig Schmidt Ottó és Kornél birtoka volt. 

Becsehelyhez tartoznak Pola, Tuskóspuszta, Újmajor és Szurdapuszta. A falu dűlőrészei: Gerecse, Pe-
renye, Gyanócz eredetileg szintén önálló községek voltak. 

A második világháború borzalmai után a rossz magyar-jugoszláv viszony sokat rontott a határ menti 
település helyzetén. Napjainkban a települést erőteljes fejlődés jellemzi, amivel fokozatosan a térség 
egyik központjává vált. 

 

  



Lakosság 

Becsehely utolsó hivatalosan becsült népessége 2096 fő, ami Zala megye lakosságának 0.76%-át je-
lenti. Népsűrűsége 58 fő/km2. Lakások száma 750, amely a népességet figyelembe véve 2.8 fő per 
lakást jelent. Becsehely területe 3607 hektár (= 36.1 km²) 

 

A lakosság jelentős része magyar anyanyelvű, de cigány és horvát kisebbség is él a faluban. A lakosság 
túlnyomó része római katolikus vallású. 

 
Infrastrukturális fejlődése 
 
A település az ország délnyugati határán, Nagykanizsától 16 kilométerre, míg Letenyétől 5 
kilométerre található a 7-es főút mentén. A falu mellett húzódik az M7-es autópálya, amely jelentős 
mértékben csökkentette a községen áthaladó gépjárműforgalmat. A térség autóbusz közlekedése 
fejlettnek mondható, az átmenő forgalmi irány miatt. 
  



A település szerkezeti fejlődése  
 
A történeti településszövet megbecsülése során, nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüt-
tesek, utcák, terek védelme a fontos cél, hanem az egész épített települési környezet és az őt befo-
gadó táji környezet jellegvédelme. 

Becsehely településfejlődése az alábbi katonai térképeken jól nyomon követhető. A település 
folyamatos növekedése, a településrészek kialakulása kísérhető figyelemmel. 
 

 
Első katonai felmérés (1763-1787) 

Az Egerszeg-Letenyei dombság, ahol Becsehely települése is kialakult, az egész Zalai dombság átla-
gosan legmagasabbra kiemelt része.  
Ez és a magas évi csapadékmennyiség az oka annak, hogy igen sűrű völgyhálózat alakult itt ki. A ter-
mészetes vizek a domborzati adottságok miatt rövidek: elsősorban erek és patakok jellemzik, mely 
meghatározta a történelmi Becsehely úthálózatát és településszerkezetét, mely ezek mentén, erre 
felfűzve települt. 
A település szerkezete ebben az időszakban még két külön településként kezelendő.  A „Polani” 
település a fő közlekedési útvonalra merőlegesen, halmazosan települt épületekből áll, az úttal 
párhuzamosan pedig útifaluként, egymás mellé sorolt épületekből állt. 

 A Kossuth utcára felfűzött kis zsellérközökként jelentek meg és beépültek a mai iskola utca, Vihar 
utca területén, melyeket csupán három- négy kisebb lakóház alkotott, minimális telekmérettel. 

A településrészek, melyek vizsgálata mutatja, hogy az indokolatlanul szabálytalannak hitt település 
alaprajz főbb elemeit a topográfiai adottságok, mint a patakok vonulata és a domborzat határozták 
meg és részben ennek köszönheti egyszeri és megismételhetetlen arculatát Pola. 

„Petschehely” település kialakulásában szintén a domborzati és vízrajzi adottságok voltak azok, me-
lyek meghatározták a településszerkezet. Elszórtan, kevésbé intenzív beépítéssel települtek az épü-
letek. A templom az akkori település keleti határán állt. 
 
 
 



 
Második katonai felmérés (1806-1869) 

A második katonai térképen már jellemzően megfigyelhető mindkét településénél az intenzív 
szalagtelkes beépítés megindulása, mely a mai 7-es út mentén, az út két oldalán vált jelentőssé. A 
telkek út felőli végén áll a hosszanti telekhatárra épült lakóház, beljebb következik a gazdasági 
udvar a gazdasági épületekkel.  

A telkek gazdasági udvarait sok helyen már keresztben álló pajták zárják le. Az útifaluk egy másik 
sajátossága, hogy telkeiken gyakran több ház is épült egymás végébe, ilyenkor az eredendően 
családi-nemzetségi megülésű hosszúudvar lassan zsákutcává, közzé alakult. 

1864-es kataszteri térkép 
Pola településről 

 

Jellemzően a Pola-i 
településrészen a 
gazdasági épületek a 
lakóépülettől 
hátrébbhúzva, viszont az 
udvaron belül 
szabálytalanul elhelyezve 
álltak. Míg Pola északi 
területein a keresztbe 
forduló gazdasági épületek 
voltak jobban jellemzőek, 
addig a Kossuth utca 
menti új beépítéseknél 
már hosszanti, 
oldalhatáros elhelyezést 
kaptak. 

 

 



Mindkét rész jellegzetes beépítése a templomok mögötti területek íves utcavezetéssel való 
körülölelése és telepítése, mely a polai és a becsehelyi templomnál is megfigyelhetően kialakult. 

 

1864-es kataszteri térkép Becsehely településről 

 

Becsehely 1864-es térképén még jól 
látható az a gazdasági, uradalmi 
központ, mely a település magját 
jelentette. Mellette terjedelmes 
parkkal, sétényokkal, nagy belső 
központi udvarral, a templomtól 
nyugati irányban.  Ez a mai Táncsics 
Mihály utca mentén volt található. 
Feltehetően vásártérként is 
funkcionált. 

A Jókai Mór utca telekosztásai 
ekkor már megvoltak, azonban a 
beépítések ekkor még elsősorban a 
templom köré települtek. 

 

 

 

 



 

Harmadik katonai felmérés (1869-1887) 

A telepítések fokozatosan folytatódtak és egyre intenzívebbé váltak. A becsehelyi templom még 
ekkor is a település keleti határát jelentette. A települések össz lakossága ekkor 1700 fő körül 
alakult.  

 

Katonai térkép 1941 

A világháború után ment végbe a lakótelkek sűrűbb beépítés, új utcák megnyitása. 1941-ben a 
lélekszám 2790 fő volt.  

Változás következett be az udvarok beépítettségében is. A belterjesebbé váló állattenyésztés: a ló-, 
szarvasmarha- és sertéstartás további gazdákat is arra késztetett, hogy az egyre szűkebbé váló 
telkeket szinte az udvar egész hosszában gazdasági épületekkel építsék be. 

Az udvart csaknem mindig nagy téglapajta zárta le. Míg a szűk és hosszú telkeken az udvart szinte 
egészen a pajtáig beépítették, addig a szélesebbeken — melyek házassági kapcsolat vagy adás-vétel 
révén alakultak ki, esetleg eleve nagy belsőségű volt a telek — a gazdasági objektumokat általában 
két sorban vagy szétszórtan, keresztbefordítva helyezték el.  

Az 1941-es évben egyesítették közigazgatásilag a két települést. 

 



Az alábbi térkép a jelenlegi kialakult településstruktúrát veti össze az 1864-ben beépültként (zöld) 
feltüntetett résszel, valamint (sárga) az 1941-es évekig beépült településrészekkel. 

 

 

Az utolsó, 1941-es katonai felmérés óta jelentős fejlődésen és változáson ment keresztül a település. 
Az újonnan települt utcák már a derékszögű vonalzó nyomait viselik magukon, míg a történelmi 
utcarészek a domborzatra és vízrajzra jóval érzékenyebben, lágyan hajlanak. 

Becsehely utcahálózata a hagyományos vonalvezetést a történelmi részeken karakteresen 
megtartotta. 

Az 1950-es évektől kezdve egészen napjainkig a település településhálózata jelentős fejlődésen ment 
keresztül.  A Kossuth utcától délre eső beépítések ekkor jelentek meg és váltak intenzívvé, és fontos 
részeivé Becsehelynek. A Kossuth utca meglévő vonalvezetése mentén a telepítés besűrűsödött, az 
épületállomány itt is jelentős cserén ment keresztül.  

Az évek alatt a két település településstruktúráját tekintve is teljesen összenőtt, eggyé vált. 

 

 

 

  



2.2 Általános településkép, település sziluett 

Utcaképek- lakóterület, településközpont 

A 7-es főút 4,6 km hosszan halad Becsehely lakott területén át. Belépve Újmajor területére és 
elhagyva azt a Polai településrészen. (összehasonlításként Nagykanizsát lakott területen 3,6 km-en 
szeli át a 7-es főút), emiatt a település megítélését tekintve a Kossuth utcának kiemelt fontossága és 
szerepe van településképi szempontból. 

Becsehely- Újmajor 

 

Kossuth Lajos tér 
Az Újmajori településrész 
Kossuth utcája a 70-90-
es évek telepítéseit 
tartalmazza. 
Megfelelően széles 
útszelvénye mellett 
szabályos 
teleosztásokkal, 
oldalhatárra épült, 
földszintes illetve 
földszint + 1 emeletes 
épületeket találunk, 
sokszínű 
épületállománnyal. Az 
egységes közterületi 
parkosítások nem 
kezdődtek meg a 
településrészen. 

Kossuth Lajos utca- kelet  



 

A fenti ábrán a Kossuth utca láncolatára felfűzött intézmények (sárgával jelölt) illetve a szolgáltató 
egységek (kékkel) kerültek feltüntetésre. 

 

Megfigyelhető, hogy míg Becsehely településszerkezete két település egyesüléséből jött létre, a 
„középső” utcaszakasz is egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezáltal is közelebb hozva a két 
településmagot.  

Légi felvétel: Kossuth Lajos utca Rákóczi és Sugár utca közötti szakasza 

 

 



Belépve keleti irányból a történelmi Becsehely településrészre az íves vonalvezetésű út folyamatosan 
tárja fel előttünk az utcaképet. A megfelelően széles kétszer egy sávos út űrszelvényében közterületi 
parkosítás nem jellemző. Változatos épülettömegek között korunkban oly kedvelt építészeti stílusá-
ban, tájidegen mediterrán jellegű épületeket, kockaházakat és nyeregtetős, oromfalas épületeket is 
találunk. A településre a hagyományos fésűs beépítés volt a jellemző, melyet a hetvenes- nyolcvanas 
években megjelenő, az „ajánlott tervek” alapján épült, sok helyen szorosan egymás mellé települt 
épületek már szinte túlfeszítik az épület korábbi szerkezetének kereteit. Az oldalhatáron álló telepítés 
egységesen jellemző. Az utca alaprajzi vonalvezetése íves geometriájú, változó utcaszélességgel. 

 Az egyes időszakokban épült épületek jellemzően azonos előkertet tartanak. Így találunk 1-2 
méteres, illetve 5 méteres előkerttel települt lakóházakat is. A jelenkor épületeinek szabadabb építési 
hely kijelölése miatt a hátrébbhúzott épületek is megjelentek az utcaképbe, megbontva annak 
ritmusát. 

 

 

Az utca látványilag az iskola tömegére és a keresztelő Szent János templomra vezet rá a keleti irányból 
érkezőket.  Az utca ezen szakaszán a növénytelepítést egyes előkertekbe telepített tűlevelű 
növényfajok, fenyők  adják. Közterületi parkosítás ezen a szakaszon sem jellemző. 

 

 

 

A Kossuth utca keleti szakaszának meghatározó épülettömege az iskola épülete, mely az úttal 
párhuzamosan, hosszan elnyúló, összetett tömegével erős karaktert ad ennek az útszakasznak. 



 

 

 

 

 

 

Az iskola és a templom közötti szakasz déli oldalán egy nagyobb, utcafronton beépítetlen terület 
található, valamint azzal szemben egy Becsehely településétől idegen léptékű lakóház elem, egy 
négylakásos sorház, mely tagolt homlokzatképzésével és tömegével szokatlan elem az utcaképben. 



 

 

A templom környezetében is változatos az épületek kialakítása. Zömében sátortetős, az ajánlott 
tervek alapján épült „kockaházak” a jellemzőek, minimálisan díszített, vagy díszítés nélküli kivitelben. 
Az épületek egységesen oldalhatárra telepítettek, jellemzően egységes méretű előkertet tartva.  Sok 



helyen érzehetően túlfeszíti a településszerkezetet a hosszan elnyúló hagyományos parasztházak 
helyére épített kockaházak látványa, amelyek így sok helyen minimális oldalkertet tudnak tartani. 
Egységes építési vonal itt is csak rövid, egy időben települt szakaszokon figyelhető meg, amely az íves 
útvezetés miatt jelentős takarást jelent egyes részeken. 

Az utca ezen szakaszán a fásítások elkezdődtek, további folytatása, egységesítése mindenképpen 
támogatandó törekvés, mely az utcaképet pozitívan befolyásolja, egyes szakaszait elkülöníti 
egymástól. A templom előtti útszakasz ágyásvirágaival Becsehely egyik legvirágosabb része. 

 

 

 

 



A Kossuth utca Táncsics Mihály utcai kereszteződését követően szép számmal találunk már 
hagyományos tömegformájú, oromfalas, nyeregtetős, utcára merőleges tetőgerincű épületeket is, 
valamint számos sátortetős és manzárdtetős kockaházat és emeletes lakóházakat is. A közterületek 
parkosítása, fásítása itt sem jellemző az utcaképre.  

 

 

 

Becsehely látképe nyugati irányból nézve 

  



A tótszentmártoni leágazást elhagyva a változatos épülettömegekből álló utca északi irányba nyílt 
utcaképet mutat az utcafronton beépítetlen és a patak menti telkek látványa miatt.  

 

A patakot elhagyva az utcaképet több, feltehetően esetlegesen, több helyen lakosok által telepített 
tűlevelű fafaj határozza meg látványban. Északi irányban a Polgármesteri Hivatal előtti ízlésesen 
kialakított világháborús emlékpark jelöli a település ezen központját, ahol a beépítés is hátrábbhúzva 
valósult meg, mely a későbbiekben is komoly fejlesztési potenciált rejt. 

A domborzati viszonyoknak köszönhetően keleti irányból érkezve itt is csak egy- egy szakasz látszik 
egyben a település ezen utcájából.  A Béke utcát elhagyva kevésbé intenzív telepítések válnak 
jellemzővé, szintén változatos formavilágú épületállománnyal. Látványban az előkertekbe telepített 
fenyő és tujfajok látványa meghatározza az utcaszakasz hangulatát, mely északi irányban több  helyen 
utcafronton beépítetlen, vagy az utcával párhuzamos telekosztás kertjét takarja.  

 

 

 



 

A Vihar utcát elhagyva jellemzően több utcafrontra telepített épülettel találkozunk, melyek 
különböző időszakokban épületk, Így egységes építési vonal nem jellemző az utca ezen szakaszán 
sem. 

A Dózsa György utca keleti ágát elhagyva szintén északi irányban egy nagyobb kiterjedésű, 
mezőgazdasági hasznosítású, párhuzamosan hosszan elnyúló telek hasznosítású utcakép látható, 
mely okán kevésbé intenzív telepítésűnek érzékelhető ez az utcaszakasz, itt is jellemzően sátortetős 
kockaházakat találunk. 

Az iskola utcát elhagyva karakteresen meghatározza már az utcaképet az épületek fölé magasodó 
Mindenszentek Templom tornya.  

 

 

 



Az utca ezen szakaszán is a változatos épületállomány a jellemző. A Kossuth Lajos utca leágazása jó 
arányú teresedést hoz létre a település nyugati szakaszán. A település határában a polai településrész 
temetője zárja a Kossuth utca utcaképét. 

 

 

 



Történelmi településrész utcái (melyek már a XIX. század közepén lakottak voltak) 

Táncsics Mihály utca 

 

 

 

 

 

 

A legrégebbi beépült utcák egyike a Táncsics utca. Elszórtan található még néhány hagyományos „pa-
rasztház”, azonban a kis űrszelvényű utcában elsősorban a kockaházalók és a 80-90 es évek beépíté-
sei, a földszint + tetőteres nyeregtetős épületek már a jellemzők. Egyes utcaszakaszon új beépítések 
kaptak helyet, melyek változatos tömegformálással és tetőkialakítással épültek. 

 

  



Jókai Mór utca 

 

 

Az utca egyes szakasza a templom mögé kanyarodó telkeken épült. Az utca a településrész temető-
jéhez vezet. Szűk űrszelvényű utca, mely még néhány helyen őrzi az eredeti utcavonalon álló, fésűs 
beépítésű lakóházakat. De többségében már megújult, a 70-90 es években épült, előkertet tartó la-
kásállománnyal rendelkezik. 

 

 



Dózsa György utca 

 

 

 

 

 

 

Beépítése szintén vegyes képet mutat. A 70-es évek kockaházai és a 90-es évek nyeregetetős épületei 
éppúgy jellemzőek az utcaképre. Jellemzően előkertet tartva települtek, oldalhatáros beépítéssel. 
Szűk űrszelvényű utca, melynek egyéni vonalvezetése is őrzi történelmi jellegét, elvétve néhány ha-
gyományos lakóépületet is találunk. Északi utcarészén egyoldalú beépítés jellemzi, az ellentétes ol-
dalú utcaképet a szomszédos utcából lenyúló teleklábak adják. 



 

Iskola utca 

 

Néhány házból álló utca, melynek első szakaszán a lakásállomány jelentősen kicserélődött. Szűk űr-
szelvénye és íves vonalvezetése tükrözi történelmi struktúráját. 

 

Rákóczi utca 

 



Az 1941-es katonai felmérésen beépült területként jelölt az északi utcaszakasza. Épületei idővel ki-
cserélődtek. Nyílt utcaképet mutató utca, mivel nyugati irányból látványban a Deák Ferenc utca le-
nyúló teleklábai határolják.  A 60-as, majd a 80-as években épült lakásállományának jelentős része, 
az akkori kor stílusjegyeivel. Több foghíjtelek bontja meg a nyugati irányú utcaképet is. 

 

Az 1950- es éveket követő beépítések 

Deák Ferenc utca 

 

A hosszan benyúló telkek határozzák meg az utcaképet az utca első szakaszán. Majd változatos, a 60-
80-as években épült épületállomány jellemzi a szűk űrszelvényű utcát. 

 

Zrínyi utca 

 

Rövid, de több fogtelket is tartalmazó, néhány házból álló utca. 



József Attila utca 

 

Szintén változatos, többrétű lakásállománnyal. Három négyemeletes sorház is helyet kapott az utcá-
ban, mely léptékében idegen az utcaképtől, amely egylakásos családi házakból áll. Változatos tető-
formák és tömegképzés a jellemző. Oldalhatáron álló, előkertet tartó beépítéssel. 

 

Sugár utca 

 

 

Az utca északi szakaszán ka-
rakteres középület kapott 
helyet a gyógyszertárral és 
orvosi rendelővel. Az utca 
széles űrszelvényű, nyugati 
irányban nyílt jelleget mutat 
az ott helyet kapó gazdasági 
terület miatt. Telepítései a 
60-80-as évekből származ-
nak.  

 

 

 

 

  



Ifjúság utca 

 

A 90-es években épült beépítései jellemzően földszint + tetőtér beépítéses, csonkakontyos nyereg-
tetős épületek. A napjainkban beépült foghíjtelkeken földszintes, összetett tömegű, jellemzően sá-
tortetős beépítések valósultak meg, melyek a kialakult előkert méretekhez igazodva, oldalhatárom 
kerültek elhelyezésre. A melléképületek a főépület mögé sorolva kerültek elhelyezésre. Igényesen 
parkosított udvarokat és rendezett utcaképet találunk. A település Faluháza is itt található, igényesen 
kialakított környezetben. 

 

 



Arany János utca 

 

Beépítésére a 60-70 es évek lakásállomány a jellemző, egységes telepítési vonalat tartva, előkerttel, 
oldalhatáros beépítéssel. 

 

Móricz Zsigmond utca 

 

 

Változatos, a 60-80- as években települt lakásállománnyal rendelkezik. Épületei között földszintes, 
földszint+ tetőtérbeépítéses és földszint+ emeletes épületeket is találunk. 

 

 

Szabadság utca 

Nyugati oldala jellemzően az „az ajánlott tervek” a 70 –es években épült épületekből áll, addig keleti 
oldalán a mai kor ízlését tükröző beépítéseket találunk, összetett tömegformálással, változatos tető-
idomokkal. Kötelezően tartandó telepítési vonal hiányában az épületek ne követik a telepítés egysé-
ges ritmusát. 



 

 

Béke utca 

 



 

Utcaképét a Posta épülete, valamint a Polgármesteri Hivatal igényesen felújított épülete és annak 
környezete markánsan meghatározza kevésbé intenzív beépítésével.  Az utca lakóházai jellemzően a 
60-70 es években települtek, oldalhatáros beépítéssel, egységes méretű előkertet tartva. 

 

  



Vörösmarty utca 

  

Rövid utca, mely jellemzően a 60 as évek ajánlott tervei alapján települt néhány 80 as években épült 
épülettel közbeékelve. Egységes előkertet tartva, oldalhatáros beépítéssel. Így egységes ritmusú ut-
caképet ad. 

 

Vihar utca 

 

 

Íves vonalvezetésű, szűk keresztmetszetű utca, mely kelet felé nyílt utcaképet mutat a vízfolyás felé. 
Lakásállománya változatos, jellemzően a 60-80 as években települt, az akkori kor stílusjegyeinek meg-
felelően. Előkert mérete az utca egyes szakaszain 1-2 méter között változik, néhány telepítés már 5 
méteres előkerttel települt. 

 



 

 
 

 

Az utcaképek főbb jellemzői röviden összefoglalva 

Becsehely épületállománya rendkívül sokrétű és változatos, egységes építészeti irányvonal nem fi-
gyelhető meg. 

A 60-as évek kockaházai markánsan befolyásolják a település arculatát, jellemzően a hagyományos 
beépítéseket kiszorították. 

A történelmi utcák lágyan hajlanak, keskeny űrszelvénnyel rendelkeznek, míg az új telepítések már a 
vonalzó nyomait viselik magukon. A történelmi településszövet jellegvédelme miatt, ezen utcák vo-
nalvezetésének „korrigálása” egy esetleges felújítás során is csak minimális mértékben javasolt, hi-
szen ezen rész településstruktúrája az egyik legjelentősebb értéke Becsehelynek. 

A közterületek fásítása, parkosítási programok még nem kezdődtek el jelentős mértékben, melyek az 
utcaképet egységes keretbe foglalhatnák, meghatározóan jelölhetné az egyes településrészeket is. 

A szabályozási vonal és az így kialakuló egységes méretű előkert fontos, jövőben is hatásos 
településrendezési eszköz, az rendezett utcakép fenntartásához. 
 
A beépítetlen területeken mezőgazdasági termelés folyik, mely megjelenése ebben a környezetben 
nem ajánlatos. A mezőgazdasági jelleg visszaszorítása fontos feladat minimum az előkertek sávjában. 

 
 
 
 

Külterületi látképek 



Az itt élők életét, a helyi gazdálkodást alapvetően minden korszakban meghatározta a mezőgazdaság, 
a szőlőművelés.  
 

 
 
 
A zalai szőlőkultúra tekintetében kitüntetett hely, mivel Dél-Zala egyik legnagyobb kiterjedésű, nagy 
hagyományokkal büszkélkedő szőlőterülete található a falu határában. A településen termelt borok 
nagy népszerűségnek örvendenek.  
 



 

Település sziluett 

 

Három templomtorony, mely egyszerre jelöli ki a települések helyét a tájban: 
Becsehely, Tótszentmárton és a horvát Kotoriba települése 

 



 
 

Kilátás a szőlőhegyről, ahonnan jó időben egészen Horvátországig ellátni 
 a gyönyörű, változatos tájon át 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

Légi felvétel nyugati irányból a települést nézve 

A település a domborzati sajátosságoknak köszönhetően csak nagyobb távolságból látszik egybe. A 
településen belül a folyamatos feltárulás a jellemző, melynek kiemelkedő pontja a két templom tor-
nya, mely egyúttal jelzi is a településrészek központját. 

  



2.3. A település sajátosságai, karaktere, jellemző részletek bemutatása 

Településkép, arculati jellemzők bemutatása 
 
A Dunántúl jellegzetes településformája az utcás falu, ahol a lakóházak a főutcát szegélyezik. 
Becsehely telepítése is ezt tükrözi telkeivel.  
A történetileg önálló települések összemosódását meg kell akadályozni. A településrészek között 
beépítetlenül maradó zöldsávokat meg kell tartani.  
A kertes családi házas területeken a mezőgazdasági jellegnek megfelelően, hosszan elnyúló 
telekméretek és oldalhatáron álló beépítés jellemző. A hátsókertekben a háztáji gazdálkodáshoz 
kapcsolódó állattartó és gazdasági épületek találhatók.  

 
Lakóépületek homlokzatképzése: 
 

 
Többablakos, utcával párhuzamos tömegű épület, mely nyíláskiosztása a hagyományos építészet ele-
meit tükrözi. Valamint ennek 60-as évekbeli továbbgondolt homlokzatképzése középületen. 
 

 



Hagyományos formájú épületek, melyekre Becsehely szerte jellemző a díszítetlenség, vagy minimális 
homlokzati architectúra alkalmazása.  
Több egyablakos, oromfalas, nyeregtetős épületet is találunk a településen, melyekre a homlokzati 
osztópárkány, valamint a timpanon egyszerű szegélydíszítése a jellemző. 

 
 
Több példát is találunk a fenti épülettípusra a településen. Jellemzően kétablakos, de egyablakos 
homlokzattal is megjelenő, csonkakontyos, nyeregtetős épület, mely díszítését a homlokzati osztó-
párkány adja. Egy padlás homlokzati szellőzőnyílással. oszlopos belépő tornáccal, mely enyhébb lej-
tésű tetővel készült. A kódisállásos „T” alaprajzú épület továbbfejlesztése, oldalsó tömegével. Gyak-
ran a gazdasági udvar felé oszlopos tornáccal folytatódott a tömegképzése és csatlakozott az itt el-
helyezett melléképületekhez. 

 

 
 
 
Az ajánlott tervek alapján épült kockaházak uniformizált hangulatát a változatos színezések oldják. 
Jellemzően homlokzatdíszítés nélkül, a párkányzat illetve az ablakok körüli eltérő szín alkalmazásá-
val, festett lábazattal jelennek meg ezen épületek.  
 
 



 
 

 
A 60-as évek nagypolgári épületei, háromablakos, nagy traktusszélességű, manzárd vagy sátortetős 
kivitelben.  
 
 

 
 
Szimmetrikus, középső oromfalas kiemeléssel, mely csonkakontyos lefedése jellemző. Nagy trak-
tusszélességű épület, általában széles telkeken álltak. 



 

 
 
Becsehely 80-90-es években egyik nagyon kedvelt és itt jellemzően elterjedt épülettömege a cson-
kakonytos nyeregtetős épület. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Szintén a 80-90 es évek jellemző épülete általában földszint + tetőtér kialakítással, nyeregtetővel 
utca felé keskeny loggiával illetve erkéllyel. 
 



 
Emeletes sorház a Kossuth utcában 

 
 
Emeletes lakóházakra még néhány példa: változatos formavilággal 
 

 
 Korunk lakóházai: összetett tömeg és tetőforma, egyszerű ablakok, földszintes kialakítás 
  



Buszmegállók, hulladékgyűjtő szigetek: 
 

 
 
A közterületi utcabútorok, buszmegállók, egységes, ízléses képet mutatnak anyaghasználatukat és 
formavilágukat tekintve is. Csonkakontyolt nyeregtetős tömegűk jól tükrözi a település egyik jellemző 
tetőformáját.  Állandó karbantartásuk, környezetük rendezése megoldott.  
A buszmegállók emblematikus elemei is lehetnek egy településnek, további települést erősítő infor-
mációt hordozhatnak az adott helyről. Javasoljuk, hogy a későbbi felújítások során a buszmegállókat 
egy a településre jellemző, annak erősségeit ábrázoló helyiségtábla is kerüljön elhelyezésre, amely 
akár az átutazó számára is jelképezi az egyes történelmi településrészek elnevezéseit. 
 
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a plakátok elhelyezése továbbra is a buszmegállók területén hir-
detőoszlopra, kisebb méretű, illeszkedő hirdető táblára kerüljön, amennyiben az szükséges. 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésére megfelelő módon került sor.  Javasolt ezek rendezett, 
gépjárművel is könnyen megközelíthető telepítése, növényzettel való takarása, mely így az utcakép-
ben minimálisan jelenik meg zavaróan. 

 

Egyéb műszaki létesítmények: 

A településképet nagymértékben befolyásolják azok a műszaki létesítmények, melyek a település 
működéshez elengedhetetlenek, azonban jellemzően közterületen elhelyezve a vizuális környezetre 
jelentős hatásuk van. 

A legjellemzőbb ilyen létesítmények a transzformátorok, átemelők, hidak és az előzőekben említett 
buszvárók és hulladékgyűjtők. 

Ezekre rendszerint egyedileg, az adott helyen lehetne településkép- szempontú javaslatot tenni, pl 
növényzet, takaró sövény, anyaghasználat. 



 

 

Becsehelyen több műszaki híd található a vízfolyások, patakokon átívelve. Azonban ezeknek műszaki 
szerepükön túl esztétikai jelentőségük nincsen. Megjelenésükben a védőkorlátok állapota, illetve 
esetleges növényesítése kaphat érvényt.  A vízfolyások, patakok területe gondozott és szépen 
karbantartott. 

 

Kerítések, kertek: 

Becsehely kerítésformái, mint ahogyan épületállománya is változatos. A régebbi településrészeken, 
a vakolt, vagy burkolt lábazatok, fém kerítésoszlopokkal és fém vagy fa kerítésmezőkkel, áttört kivi-
telben a jellemzőbbek. 



 

Addig az újabb településrészeken a falazott oszlopos, tömör lábazatos kerítések az elterjedtek. Gya-
koribb a fém kerítésmező, de sok helyen fa kerítéselemekkel is találkozunk. 

 



 

 

Utcák parkosítása 
 
A településen a nagyívű fejlesztések környezetének példaértékű rendezése és parkosítása meg-
történt (mint faluház, templomok, iskola). 

Az elkezdődött közterületi 
parkosítás- Kossuth Lajos 
utca templommal szembeni 
szakasza- fajtaválasztása il-
leszkedik a település lépté-
kéhez.   
Az egyes növényfajok, 
gömbfák, vérszilvafák, vala-
mint rózsatelepítések 
stb.mind- mind egyedi ar-
culatot tudnak adni az adott 
utcaszakasznak, látványilag 
összefogják azt.  
A fásítási program minden-
képp támogatandó és az 
egész településre való kiter-
jesztése javasolt. 

 



Örökségünk 

3.1. Meghatározó építészeti és épített értékek 

3.1.1.  Műemléki védettségű épített értékek, régészeti lelőhelyek 

Országos műemléki védettséggel két temploma is büszkélkedhet. A XIII. századból származó polai 
román stílusú és az 1758-ban épült becsehelyi barokk templom. 
 

Keresztelő Szent János Templom- Becsehely, Jókai Mór utca 

A faluban már a 13. században állt temp-
lom, amit Keresztelő Szent János tisztele-
tére szenteltek fel. A mait 1758-ban építet-
ték. Főoltára fölött festett baldachin lát-
ható. A törökök Becsehelyt 1548 után el-
foglalták. Lakói 1600-as évektől evangéliku-
sok lettek. 1928-ban alapították újra.  

Szabadon álló, egyhajós, poligonális szen-
télyzáródású templom, D-i homlokzata 
előtt toronnyal, a hajó felett nyeregtetővel, 
a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a 
szentély Ny-i oldalához csatlakozó emele-
tes sekrestye-oratóriummal.  

A torony két oldalán stukkódíszítéses fülké-
ben Mária Szent Annával és Evangélista 
Szent János-szobor. Csehsüveg boltozatos 
hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán kar-
zat.  

A boltozaton stukkókeretezésű tükrök. A 
karzataljban Csuzy Pál feliratos sírköve, 
1861-ből és festett üvegablakok a 20. szá-
zadból láthatóak a templomban. 

2005-ben teljes felújításon esett át. 

 

   

   



 Polai Mindenszentek Templom 

 

A polai templom Dél-Zala egyetlen épségben maradt középkori temploma.  

A Mindenszentek tiszteletére szentelt templomot az 1332-33-as pápai tizedjegyzék említi először. 
Mai formáját több korszak építései során nyerte el, keleti része a szentéllyel a 13. században épült, 
míg nyugati fele a toronnyal 18. századi.  

Kanizsa várának 1600. évi elestét követően a vár körüli 20-30 km-es térségben a falvak templomai 
szinte teljesen elpusztultak. Az egyetlen fennmaradt és építészeti képét is megőrző román kori em-
léke ennek a vidéknek a Polai Mindenszentek templom. 

Megmaradásának történetét a faluban legenda őrzi: „a lakók, mint az öregek szájhagyományról em-
lítik, a törököktől egy köböl búzával (talán évenként) megváltották”.  

Kanizsa 1690-es visszafoglalását követően készült Canonica Visitatio-k részletesen tudósítanak a 
templomról. A 18-19. századiakból végigkísérhető az épület története. 1790 körül másodszor bontot-
ták el a nyugati zárófalat, s egy újabb bővítéssel kialakították a templom mai formáját, a homlokzati 
toronnyal és a hajó beboltozásával.  

1965-ben a templom déli hajófala elé egy sekrestyét 
építettek.  

2006-ban átalakításon és tatarozáson esett át. Hely-
reállítása a kor építészetének kiemelkedő színvona-
lán valósult meg, amely a két nagyobb építészeti kor-
szakot a lehető leghitelesebben mutatja be.  



A templom keleti fele megtartotta román kori formáját, a kis félköríves szentélyt kívül 10 keskeny 
lizéna díszíti, a lizénák között kelet felé nyíló kis román kori ablakkal. Ugyancsak lizénák díszítik a 
hajó északi oldalát is, ahol most ezt részben az új sekrestye takarja. A középkori templomnak erede-
tileg három félköríves román stílusú ablaka volt, közülük a keleti teljesen eredeti, a restaurálást 
megelőző falkutatás során került kibontásra. A déli oldal legjellegzetesebb építészeti része a román 
kori templomkapu.  

Először az 1966-os helyreállításkor lett megtisztítva. Ugyanekkor találták 
meg a déli kapu fölött eredetileg létező háromszög alakú timpanon nyomait. 
2006-2007-ben, az 1965-ben épült sekrestye elbontásával az újabb falkuta-
tás és restaurátori beavatkozás eredményét látja a mai szemlélő.  

A templom belsejében a szentély boltozata is eredeti román kori, déli 
falában csúcsíves papi ülőfülke van, az északiban pedig egy egyszerű 
szögletes szentségtartó fülke.  

Maga a templomhajó belső négyboltszakaszos barokk fedésű. A kutatások 
nyomán itt is jelződik a templom nyugati irányba történő kétszeri bővítése.  



 Régészet 

Az autópálya épülését megelőzően és azzal párhuzamosan is, a zalai régészek régészeti ásatásokat 
végzett a területen. A rengeteg lelet dokumentálása a becsehelyi ásatási központban zajlott, ahol egy 
9 főből álló kerámia restaurátor műhely is működött.  

A régészeti szakirodalomban a becsehelyi lelőhelyek fogalommá váltak európai szintű jelentőségük-
nek köszönhetően. Több régészeti terület is ismert a mai Becsehely határában, melyet az alábbi ré-
gészeti szelvény szemléltet. . ( A fejezet tartalmának forrása: Horváth László - Frankovics Tibor szerk.: 
Régészeti feltárások az M7-M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán – kötetből (Zalaegerszeg, 
2008))

 

073 Becsehely - Alsóerdő-dűlő 
Becsehely - Alsóerdő-dűlő lelőhely a Becsehely I . (Becsehely - Bükkaljai-dűlő) és Becsehely I I. (Be-
csehely - Homokos-dűlő) lelőhelyek között a Borsfai-patak partján, egy alacsonyabb lankán terül el. 
A leletmentés során átvizsgált mintegy 7700 nr-nyi területen 59 objektumot tártak fel. 
A lelőhelyen három korszak emlékanyaga jelentkezett: az objektumok zöme a középső neolitikus Du-
nántúli Vonaldiszes Kerámia Kultúra (DVK) Keszthelyi csoportjához tartozó kisebb telephez tartozik, 
kis hányada pedig a rézkori Balaton-Lasinja kultúrához és az Árpád-korhoz sorolható. 
 
074 Becsehely - Cinege-föld 
A leletmentéskor 5000 m2 felületen összesen 3 objektumot tártak fel. Az előkerült kerámiaanyag a 
középső neolitikus Keszthely-csoportjához sorolható. 
 
71 Becsehely - Homokos-dűlő 
Becsehely község keleti szélén, a Borsfai-patak két oldalán, egy-egy nagyon fontos újkőkori település 
vált ismertté az utóbbi évtizedekben. Mindkét lelőhelyen, igaz csak kis területen, de már volt feltárás. 
Mindkét lelőhelyen a legkorábbi új kőkori kultúra (Starcevo kultúra) emlékei is felszínre kerültek, de 
a keleti oldal településén az új kőkor összes periódusa megtalálható volt. Ezzel szemben, a nyugati 



településen, a Starcevo kultúra cserepein kívül a régebbi vonaldíszes és a klasszikus vonaldíszes kul-
túra (középső újkőkor, Keszthely csoport) nyomai kerültek elő, a korábbi periódus itt hiányzott. A 
szakirodalomban mindkét lelőhely fogalommá vált. 
 
Az M7 autópálya nyomvonala a fent említett nyugati lelőhelyet szeli ketté, mintegy 300 méter hosz-
szan érintve a telepet. Összesen 17.200 m2 nagyságú területen végeztek el a megelőző régészeti fel-
tárást, 230 objektum került elő. Az objektumok jelentős része a középső új kőkori, régebbi Dunántúli 
Vonaldíszes Kerámia kultúrájához tartozik, sokkal kevesebb az annál fiatalabb, úgynevezett Dunántúli 
Vonaldíszes Kerámia kultúrája, Keszthelyi csoport leletanyaga. Szórványosan néhány középső rézkori 
(Balaton- Lasinja I. kultúra), valamint késő bronzkor - kora vaskori és népvándorláskori objektum ke-
rült elő. 
 
Nagyrészt egyrétegű településhez tartozónak kell tekintenünk az új kőkori jelenségeket. Jól látszik a 
szabályos észak-dél hossztengelyű, nagyméretű házak rendszere, körülöttük a gazdasági építmények-
kel, gödrökkel. A házak alakját a legtöbb esetben a hosszanti oldalakat kísérő árkok rajzolták ki. A 
feltárás keleti szélén egy kerítőárok is kibontásra került, amely a Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kul-
túrája, Keszthelyi csoportjának időszakához tartozhatott. Világosan kiderült, hogy a településen belül 
egy-egy munkát külön helyen végeztek el, így pl. a település nyugati felében kőeszközök készítésére 
utaló nyomokra következtethetünk, valamint a település egyik „péksége" is itt működhetett. Az sem 
lehet véletlen, hogy ezen a részen látott napvilágot egy nagyon érdekes termékenységvarázslás em-
léke: egy őrlőkő-párt szájával lefelé fordított edénnyel fedtek le. Az előkerült leletanyag hatalmas 
mennyiségű, restaurálásakor nagyon sok edény teljesen kiegészíthető volt. Jelentős a kőeszközök 
száma, több idol került elő, kiemelkedik még a leletek közül egy agyagból készült hatalmi mellkorong. 
 
075 Becsehely - Bükkaljai-dűlő 
Az európai hírű lelőhely Becsehely községtől keletre, a 7-es számú főút déli oldalán, két patak által 
határolt, észak-dél irányú dombháton húzódik. A terület nyugati részén Kalicz Nándor 1975-1976-ban 
végzett ásatást, így a lelőhely a régészeti szakirodalomból már jól ismert Becsehely I . néven. 
 

 
 
 A két ásatási idényben összesen feltárt terület 9800 m2 nagyságú, amelyen 1242 objektumot bon-
tottunk ki. A terület lefedettsége és az objektumok mélysége az átlagosnál sokkal nagyobb, rendkívül 
intenzív telepjelenséggel van dolgunk. A megelőző feltárás során megismert teleprészlet a teljes le-
lőhely mintegy 1/9 része. Az objektumok zömét gödrök, tüzelőhelyek, vermek és árkok adják. A lelő-
helyen érdekes települési jelenséget sikerült feltárni: a sok gödör és a házakra utaló cölöplyukak mel-
lett a terület déli részén három – egy szimpla, egy kettős és egy hármas - északkelet-délnyugati irányú 
árokrendszer fut keresztbe. További három árok szakaszai kerültek elő a lelőhely északi szélén. Az 
egyik árok egy helyen megszakad, az itt feltárt cölöplyukak a település északnyugati kapuszerkezetére 
utalnak. Az árkokat mindkét oldalon cölöplyukak kísérik, amelyek a paliszád részei lehettek. 
Több időszak emberei is megtelepedtek ezen a jó földrajzi adottsággal rendelkező területen. Az ob-
jektumok közel 90%-a a neolitikumhoz sorolható. A kora újkőkort a Starcevo kultúra, a középső újkő-
kort a Dunántúli Vonaldíszes Kerámia Kultúra (DVK) Keszthelyi csoportja, a Sopot kultúra és a Malo 
Korenovo kultúra leletei képviselik és importként Zselíz és Sarka töredékek is előkerültek. A késő új-
kőkort a kora Lengyeli időszak kevés leletanyaga mutatja. A rézkori leletek a Balaton-Lasinja 



kultúrához, a bronzkoriak pedig az Urnamezős kultúrához köthetők. Egyetlen objektumot, egy kutat 
tártak fel a római korból. Szórványként Árpád-kori töredékek is napvilágra kerültek. Az előkerült ha-
talmas mennyiségű kerámiaanyag mellett a csiszolt és pattintott kőeszközök száma is jelentős. Érde-
mes külön is kiemelni egy Magyarországon eddig egyedülálló, a Starcevo kultúrához sorolható kb. 80 
cm magas kultikus edény töredéket, amelyen két égiekhez fohászkodó, ún. adoráns tartású plasztikus 
emberábrázolás van. Szintén ugyanebből az időszakból egy másik, kisebb méretű emberábrázolásos 
töredék is napvilágot látott, amely az egész emberalakot jól mutatja. A középső újkőkor leletei közül 
egy majdnem teljesen ép festett DVK edény emelkedik ki , a rézkor idejéből pedig 4 darab, különböző 
formájú, szerpentinitből készült csiszolt kőbuzogány töredéke említésre méltó. 
 
Becsehely- Alsóerdő- dűlő II. 
2005. április végén a régészeti szakfelügyelet az M7 autópálya becsehelyi csomópontjának területén 
levő kapcsolódó úton régészeti objektumokat észlelt. Az 55 m2 nagyságú területen 5 objektumot 
bontottak ki és dokumentáltak. A gödrökből előkerült leletek a középső neolitikus DVK Keszthelyi 
csoportjához köthetők. A jellegzetes kerámiaanyag mellett, néhány pattinték is napvilágra került itt.  
 
 
 
3.1.2. Helyi védettségű és védelemre érdemes értékek 
 
Hagyományos formavilágú épület: Becsehely, Kossuth utca 55. 

 

A templommal szemben álló épület tömegalakítása, nyílászáró rendje mind a hagyományos építé-
szet elemeit tükrözi. 

Schmidt- kastély 



1848–49-es forradalom és szabadságharc után Pola község kegyura Schmidt Ottó és Kornél volt. A 
közelmúltban renovált Schmidt-kastély jelenleg magánkézben van. Klasszikus stílusjegyeket felvo-
nultató épület. 

 

 

 

Régi polai iskola épülete 

Az 1927-ben avatta fel Kle-
belsberg Kunó kultuszminisz-
ter a népiskola építési prog-
ram keretében épült iskolát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Szent Család Közösségi és Zarándokház -  Becsehely, Kossuth Lajos út 59. 

 

A hajdan volt iskola épületét 
új funkcióval töltötték meg, 
átadására 2015-ben került 
sor. 

 
Még 2011-ben eszmei áron 
kapta meg az önkormányzat-
tól az egyházközség a volt 
négytantermes általános is-
kola épületét. Az épület déli 
szárnya és a zarándokház va-
lósult meg első ütemben, 

majd az épület északi részén lévő közösségi terek készültek el.  

Ebben az épületben nem csak a helyi közösségek lelhetnek otthonra. Újonnan kialakított, kényelmes 
szobáikkal várják a zarándokokat, átutazókat. Az épület öt hálószobával rendelkezik, összesen 12 ágy-
gyal. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Közösségi térként a 100 főt befogadó nagyterem 
is helyet kapott. 

Becsehelyi Ásatási Központ- Becsehely, Kossuth L. u. 42. 

A zalai régészet eddigi legna-
gyobb vállalkozása folyt az el-
múlt években Becsehely ha-
tárában, az autópálya építé-
sét megelőzően illetve épí-
tése közben. A 7000 évvel ez-
előtti újkőkori erődített tele-
pülések sorát találták meg. 
Több rézkori, bronzkori, kelta 
és római kori település, nép-
vándorlás kori és 11-13. szá-
zadi Árpád-kori falvak objek-
tumait, településrészleteit si-
került napvilágra hozni, fel-
tárni. 

 A rendkívül nagyszámú lelet feldolgozása és dokumentálása a becsehelyi ásatási központban történt. 
A hatalmas mennyiségű leletanyag tárolására külön raktárépületet kellett kialakítaniuk. A becsehelyi 
bázison folyamatos munkavégzéssel 9 főből álló kerámia restaurátor műhely is működött. 

 

 

 

Lakóépületek, kutak, pajták  



Becsehely építészeti karaktere a település folyamatos infrastrukturális és gazdasági fejlődésének „kö-
szönhetően” napjainkra teljesen átalakult. A történetiséget az eredeti településszövetbe és táji kör-
nyezetbe helyezett modern kori épületek jelentik. Csekély számban maradt meg a hagyományos népi 
építészet elemit magán viselő lakó illetve gazdasági épület eredetinek mondható formájában. 

A települést a vegyes utcakép jellemzi, színes stílusú épületállománnyal rendelkezik. 

   

Lakóépület a Dózsa György utcában 

Hagyományos épülettömeg, hagyományos nyíláskiosztás-
sal, szabadkéménnyel. Oromfalon kettő, lőrésszerű nyílás-
sal. Fedése cserépfedés, telepítése az utcavonalon, kes-
keny szalagtelken álló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jókai Mór utcai lakóház 

Hagyományos épülettömegű lakóház, mely megőrizte a 
párkányzatot és a korhű nyíláskiosztást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becsehelyen a gazdasági épületek jellemzően a lakóépületek mögött kaptak helyet, egyszerű tégla 
alaprajzzal, oromfalas nyeregtetővel. Kis lőrésszerű nyílások biztosították a megfelelő szellőzést. 

3.1.3. Vallási és egyéb emlékek (keresztek, haranglábak, szobrok) 
 



 
Kereszt a polai templom előtt 

 
Jellemzőek az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején állított feszületek, melyek a vallási 
hagyományok legszebb példái, hisz általában a helyben élő családokhoz, és azok családtörténeti 
eseményéhez kötődik. Anyagukat tekintve jellemző a kő, illetve a műkő.  

A kápolnák mellé, sőt nemegyszer saját házuk, portájuk elé a módos gazdák — fogadalomból, 
egyúttal hivalkodásból is — díszes kőkeresztet állíttattak.  

Közterületen kerítéssel körbevéve, melyek eredeti formájukban megőrizve szintén megőrizendő 
elemei a településnek. 

 

 
Kereszt a temető területén 

  



 
        Kereszt a polai temetőben 
 

 
Kereszt a szőlőhegyen 



 
Keresztek a szőlőhegyen 

 

 
Kereszt haranglábbal 

  



 
 
Temető, síremlékek: 
 

 
 
A polai temető egyik tömbjében megfigyelhető az azonos figurális, szakrális formavilág – a feszület 
és a rózsaág- megjelenítése a jellemző a sírok fejfáin. 

 



Szobrok, emlékművek: 

 

Faragott világháborús emlékmű 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máva- hegyi faragott Szent 
Orbán szobor pihenőhellyel 



Táncsics utcai Szent Hubertus 
emlékhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település áldozatainak emlékhelye a Kossuth utcában 

Igényes anyaghasználattal és formavilággal kialakított tömbök, melyekl a Becsehelyi és Polai 
településrész áldozatainak külön- külön, mégis együtt állít emléket. 



Faragott szobor a zártkertben, mely a szőlőkultúra előtt 
tiszteleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Természeti- és táji értékek 

A "Muraköz" kapujának méltón nevezett település. A község agrárjellege az évszázadokon keresztül 
alig változott. Mezőgazdasági termelésre kitűnően alkalmas területekkel. Régen a nagybirtokok, az 
újabb időben pedig a termelőszövetkezetek adják a lakosság egy részének megélhetését. A háztáji 
termelés és a mezőgazdaság egy-egy speciális ága - mint pl. a szőlőoltvány előállítás, kivi ültetvény - 
számos család anyagi létének alapjául szolgál. A zalai szőlőkultúra tekintetében kitüntetett hely, mivel 
Dél-Zala egyik legnagyobb kiterjedésű, nagy hagyományokkal büszkélkedő szőlőterülete található a 
falu határában.  A Zalai borvidék hazánk ha nem is az egyik legrégibb, de történelmileg igazolható 
hogy egykoron a legnagyobb magyar borvidék volt, azonban híre, elismertsége mára kicsit megko-
pott, de az itt születő borok még mindig csodálatosak. A Zalai borvidék különleges éghajlatának kö-
szönhetően a zamatos, élénk, savakban gazdag fehér fajták kiváló termőhelye.  

A Zalai borvidék egyik körzete a Muravidéki körzet (19 település) Szlovéniával és Horvátországgal 
határos területeken, a Mura völgyében Lentitől Nagykanizsáig található, melynek Becsehely is része, 
itt borút is található. A Zalai borvidék a Dunántúl dombos-hegyes terület éghajlati körzetbe, ezen 
belül a mérsékelten hűvös - mérsékelten nedves éghajlati típusba tartozik. E tájon a nyár nem túlsá-
gosan forró, a tél viszonylag enyhe, az évi hőingadozás kicsi. Éghajlata kiegyenlített különösebb szél-
sőségektől mentes. A fényellátottság közepes, az évi napfénytartam 1900-1950 óra között változó. 
Jelentősebb téli fagykár a szőlőültetvényeket ritkán sújtja. Hazánk legcsapadékosabb borvidéke (évi 
7-800 mm csapadék). A folyóvölgyekkel sűrűn behálózott, hullámos felszínű dombvidéket az egykori 
Pannon-beltenger homokos, agyagos üledékei építik fel. Erre vastagabb-vékonyabb lösztakaró tele-
pült, amelyen agyagbemosódásos, barna erdőtalajok vagy barna földek képződtek.  

A Zalai-dombság csúcsai ritkán magasodnak 300 m fölé. Ennek megfelelően a szőlők 150-300 m ten-
gerszintfeletti magasságban a széles völgyközi hátak fennsíkjain, platóin és a dombok többnyire déli, 
délnyugati kitettségű lejtőin helyezkednek el. 

  



4. Településképi szempontból meghatározó területek 
 
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 
településkarakter bemutatása 

 
Tótszerdahelyen hét különböző területi karaktert állapítottunk meg, ezek az alábbiak: 
 

1. kertes családi házas terület 
2. ipari terület 
3. temető terület 
4. rekreációs terület 
5. intézményi terület 
6. zöldterületek 
7. szőlőhegy terület 
8. külterületi, beépítésre nem szánt terület 

 
 
4.1. Kertes családi házas terület 

 

 

A zömében földszintes lakóépületeket, családi házakból álló területek. A lakóépületek többsége az 
elmúlt 50 évben épült, mely számos helyen felváltotta a hagyományos épülettömegeket. Többségük 
az 1960-70-es évekre jellemző kockaház, majd a tetőtér beépítéses, utcai homlokzaton erkélyes, 
oromfalas épületek jelentek meg. Az ide sorolt területek építészeti karaktere a koronként változó 
divat és igények hatására jellemzően nagyon heterogén, sem tömegformálás, sem anyaghasználat 
sem színezés terén nemigen tapasztalható egységes karakter. Akad néhány rövid utcaszakasz, ahol 
viszonylag az egyidejű telepítés miatt egységes beépítés alakult ki.  

 

 

 

  



 

 

 

 
  



4.2.  Ipari terület 
Ipari gazdasági tevékenységet kiszolgáló épületek, melyek a szükséges funkciók, feladatok 
ellátásához megfelelően lettek kialakítva. A területek adottságainak megfelelően az épületek 
szabadonálló beépítéssel helyezhetők el. 
 

Gazdasági terület- 
Kossuth utca nyugati 
szakaszán 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági terület: 
Szabadság utca északi 
vége 

 

Nagyobb, jellemzően mezőgazdasági termelést folytató gazdasági területek – modern majorságok- 
találhatóak elszórtan, a település több pontján. pl. Kossuth utca északnyugati részén, a Szabadság 
utca északi területén, a Tótszentmártonba vezető út mentén, Újmajor felett északi irányban 



 

 



4.3 Temető terület 

A település két temetőjének területére korlátozódik. A temetőkben az üzemi funkciójú kiszolgáló 
épületeken kívül csak ravatalozó, temetőkápolna és mauzóleumok helyezhetők el. Utóbbiak 
elhelyezésére indokolt konkrét formai megkötéseket tenni, hogy bárhol bármilyen mauzóleum ne 
épülhessen, ez ugyanis a temető összképét zavarhatja. A síremlékek formájára nem indokolt 
különösebb megkötéseket bevezetni.  



 
 

4.4 Rekreációs terület 

 A szabadidő-tevékenységek számára kialakított terület. E területen csak kevés épület áll, azok tájba 
illesztése azonban fokozott elvárás. Funkcióját tekintve a terület hasznosításához kapcsolódó kell, 
hogy legyen.  

 



 

 

 

4.5 Intézményi terület 
 
Olyan zárt jellegű intézmények ingatlanainak területe, melyek a környezetüktől elkülönülő speciális 
funkcióval, és ennek megfelelő beépítéssel rendelkeznek. 
Ide tartoznak pl. az iskola, valamint az óvoda területe, ahol az épületen kívül sportpályák és 
kapcsolódó építmények elhelyezése biztosítható. 

 



 

 
 
  



4.6 Zöldterület 

 A település zöldfelületei szépen karban tartottak, új fásítások csak minimális utcaszakaszon 
jellemzőek, a fejlesztés folytatása a továbbiak során is indokolt. Legjelentősebb zöldfelületek: 
intézményi területek, vízfolyások területe. 
Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe 
venni.  
A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást akadályozza. Az örökzöld 
fákkal és a tujafélék telepítése közterületen, zöldsávban nem ajánlott. 
 

4.7.  Külterületi, beépítésre nem szánt terület 

Külterületi, beépítésre nem 
szánt terület: a település 
külterületi, beépítetlen 
mezőgazdasági- és erdő-
területeit foglalja magába. Itt 
csak foltszerűen találunk 
beépítést. 

Külterületen történő épület-
elhelyezésnél a tájba 
illesztésre fokozott gondot 
kell fordítani, vagy ahol ez 
nem megoldható, ott 
védőfásítással célszerű a 
tájban okozott 
beavatkozások negatív 
hatásait enyhíteni.  

 

 

4.4. Szőlőhegy területe: 

A külterületek kiemelkedő táji és településtörténeti értékei a szőlőhegyek.  A településtől északra 
nagy kiterjedésű szőlőterületek találhatóak, melyek művelésében már a modern technológia 
érvényesül leginkább. 
 

 





A terület útjai a domborzathoz 
illeszkednek.  

A pincék nagy része az utóbbi 
évtizedekben létesültek, melyek 
már sok esetben alápincézett 
kialakításúak, kis alapterületű 
épületek, természetes 
építőanyagokból, jellemzően 
nyeregtetővel fedetten épültek. 

 

 

Adótorony 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Canis Minor csillagda  

Kis-hegyen található a csillagda 
310 méteres  
tengerszint feletti magasságon. 

Maga az épület 3,5m x 4,5m alap-
területű, eltolható sátortetővel 
rendelkező épület. A megfigyelők 
a 2,10 m magasan elhelyezkedő 
padozaton foglalhatnak helyet. A 
távcső állvány alapjául egy 1,2m x 
1,2m x 1,2m beton tömb szolgál.  

  



5. Becsehely településképi formálására vonatkozó ajánlások – építészeti 
útmutató 

 
5.1. Településszerkezet 

Becsehely településszerkezet kialakultnak mondható, telekszerkezetének megváltoztatása 
nem indokolt.  Többutcás település, mely szerkezetében a Kossuth utca egyedi szerepet tölt 
be. 
 

 
5.2. Telepítés                  

 

 
 

        
 
 

A beépítési helyet az adott utcában kialakult, az adott utcára jellemző, a szomszédos telkek 
beépítését is figyelembe véve megválasztani. Oldalhatáron álló beépítések jellemzők, kialakult 
előkertek megtartásával. A melléképületek jellemzően a főépülettel azonos telekhatárra 
telepítendők.  

 



 
5.3. Építménymagasság 

 
A lakóépületek magassága 
jellemzően földszintes 
vagy tetőtér beépítésesek. 
Célszerű a jövőben ennek a 
tendenciának a 
megtartása.  A túl magas, 
többszintes épületek nem 
illeszkednek az utcaképbe.  
 
Üzemi épületek esetén az 
alkalmazott technológia 
határozza meg az épületek 
magasságát, erre 
vonatkozóan nem 
kívánunk ajánlást 
megfogalmazni. 

 

 
 

 
5.4. Tetőforma, tetőhajlásszög 

 
 
A településen a lakóházak tetőformájának 
többsége sátor- vagy nyeregtetős 
kialakítású. Számos helyen csonkakonttyal. 
Ajánlott ezek megtartása. 
 
A meglévő házak közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 
ami a környezetükben található. A túl lapos 
hajlásszög nem kívánatos, csakúgy, mint a 
túl meredek tetők. 
 

  



Tömegformálás: 
 
Tömbházak helyett a modern kornak is megfelelő „T” illetve „L” elrendezésű házakat célszerű 
tervezni, melyek hossz- és keresztszárnya legfeljebb 6-8 méter traktusszélességű. Így nyugodt 
és kiegyensúlyozott épülettömegeket építhetünk, melyek nyeregtetővel lefedve észrevétlenül 
simulnak a településszövetbe, illetve a meglévő épületek sorába. 
 
A túlzottan magas, jellegtelen tetőforma, a bonyolult, összetett tömegű lakóház, a rossz 
homlokzat és tető arány kerülendő. Az új lakórészeken lévő családi házak tetőformája 
változatos. Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszteni. 

 
Amennyiben az építési 
telek körül kialakult egy 
tördelt tetőformájú 
házakból álló utcakép, úgy 
oda ne egyszerű 
nyeregtetős épület 
kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló 
tördelt tetőformájú. 
 
Amennyiben az építési 
telek körül egyszerű 
tetőformájú épületek 
állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület 
kerüljön, hanem a többi 
épülethez hasonló 
egyszerű tetőforma. 
 
 

 

 
  



5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színek 
 
A homlokzati falszíneknél az élénk, rikító határszíneket, valamint sötét árnyalatok használatát 
kerülni kell, szolid árnyalatú falszínek ajánlottak. 
Fénylő. csillogó felületek alkalmazása nem megengedett. 
Természetes árnyalatú tetőfedő anyagok használatát javasoljuk. A hullámpala, palafedés és a 
nagytáblás fedések, bitumenes hullámlemez alkalmazása nem javasolt. 

 
Az épület-homlokzatok és tetőhéjazatok színe az egyik legfeltűnőbb arculati tényező, azonban 
a színek kiválasztásának szabályozása tulajdonképpen megoldhatatlan feladat.  
 

 
5.6. Növényzet, zöldfelületek  

 
Az épített elemek védelméhez azok környezetének megfelelő kialakítása is hozzátartozik. Az 
őshonos és kultúrfajokból álló fasorok telepítését javasoljuk. Az egybelátható útszakaszokon 
mindenképp törekedni kell azonos növényfajok ültetésére az egységes utcakép érdekében. 
 
A kertben tájidegen növényeket, az előkertben tömör térfalat képező növényzetet, mely a 
homlokzat takarását jelenti, nem tanácsos telepíteni.  
 

 
  



5.7. Kerítések, garázsok kialakítása  

 
 
Figyelemmel kell lenni az anyaghasználatra és színekre. Ajánlott a településen jellemző áttört 
kerítések építése, vagy sövénykerítés meghatározott magassággal. Kerülendőek utcafronton a 
betonelemek és a magas, tömör, falazott kerítéselemek.   
Valamint az oldalhatár előkert menti részén szintén kerülendő a magas sövényfalak alkalmazása. 
Kerítés építésénél a szomszédos ingatlanok kerítésének vonalát is célszerű figyelembe venni, a kerítés 
lehetőleg a telekhatár utcai vonalán építendő. 
 

 
 
 

Garázsok: 

A garázsok épülettömegének, tetőformájának kialakítása szintén illeszkedjen a település adott 
területén jellemző tömeg és tetőformáláshoz. 
Elhelyezése utcaképi szempontból a lakóépület mögötti zónában célszerű. 

 
 

5.8. Reklámok, információs és hirdető berendezések 

Lakóterületen csak az adott ingatlanon működő vállalkozás reklámjának elhelyezése engedhető meg, 
annak is méretrendi korlátozásával. A településen nem található feltűnő reklámfelület, a cégnevek 
feltüntetése a jellemző.  

 
 
  



6. Jó példák kiemelése a településről 
- épületek, építészeti részletek, sajátos építményfajták, egyéb arculatformáló tényezők 

 
A későbbi felújításokhoz, építésekhez adunk néhány példát, melyet a településképi eljárás során 
célszerű előtérbe helyezni. Az alábbiakban felsorolt részleteken a formavilág, anyaghasználat, 
telepítés az, amit érdemes figyelembe venni. Ha a település mind egységesebb képet tud kialakítani, 
még nagyobb vonzerőt jelenthet. 
 
A település karakterét meg kell őrizni. A tervezés egyik fontos funkciója megtalálni azokat az 
eszközöket és pontokat, amivel biztosítani lehet település történeti fejlődésének folyamatosságát, 
egyben egyediségét, karakterét őrző adottságok fennmaradását és megújulását. 
 
Becsehely települése szempontjából a további fejlődés sarkallatos pontjai címszavakban:  

- Kossuth utca reprezentatív hosszúsága 
- történelmi településrészek hagyományainak és határainak fenntartása és jelzése 
- növényállomány telepítése, az utcák parkosítása 
- szőlőtermesztés, borút 
- modern „majorságok” 
- egyedi történelmi háttér- régészet 
- fejlett, felújított intézményrendszer 
- zarándoklat 

 
 

 
Rendkívül ízléses forma és anyag-
használattal felújított középület: 
- a felújítást követően jó 
arányrend-szer 
- tégla, fa és vakolt felületek 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Műemléki jelentőségéből adó-
dóan is példaértékűen érzékeny 
anyaghasználattal és a törté-
nelmi részletek megjelenítésé-
vel felújított épület a polai 
templom 

 
  



Egyszerű tömege ellenére az 
egyedi építészeti megoldások, 
feliratok elhelyezése miatt ka-
rakteres pontja lett a település-
nek. 
- a hozzáépítés formavilága 
- anyaghasználat 
- a közetrületi sövénykerítés 
magassága 

 
 

 
 
Hagyományos formavilág tovább-
élése 
- homlokzatszínezés, anyaghasz-
nálat 
- nyílászárók osztása, zsalugáte-
rek 
- padlástéri „füstablak” 
- jó arányú terepreillesztés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Épület a szőlőhegyen: 
- igényes, természetes anyag-
használat: vakolat, fa, cserép 
- egyszerű formavilág és tetőki-
alakítás 
- oldalsó tornác 
 
 
 
 

  



 
Közterületek megjelenése: 

- a polai templom kőanyagához hasonló színvilágú burkolat alkalmazása a mellvéden 
- egyszerű, következetes térformálás 
- igényes térbútorokkal és parkosítással 

 
 

 

 

 

Példaértékűek az egységes for-
mavilágú buszmegállók elhelye-
zése a településen: 

-csonkakontyolt tetőformája el-
terjedt tetőforma a településen 
is 

-természetes, mégis tartós 
anyaghasználatú  



7. Jó példák, irányvonal meghatározása egyéb forrásokból 
- épületek, építészeti részletek, sajátos építményfajták, egyéb arculatformáló tényezők 

 
Köztéri forma- és anyaghasználat 
 

 
A kertek, közterületek kialakításánál a helyi, őshonos növényzet fajtáit kell előnyben részesíteni. A 
meglévő növényzet megtartása, ápolása fontos feladat.  
 

 
  



 
A közterületek, utcák parkosítása, fás szárú növények telepítése, gömbfák, közterületi díszfák a 
nagyobb űrszelvényű és lágyszárú alacsonyabb növényfajok telepítése a kisebb űrszelvényű 
utcákban. Látványilag meghatározó és összefogó, átvezető jellegének köszönhetően az utcaképet 
karakteresen formálná. 
 

 



 
 

 



 
A parkok növénytelepítésében a szőlőnek, mint disz és hasznonnövénynek komolyabb szerepet le-
hetne szánni, mely így a településszövetben is megjelenne, mint fő motívum, a borfesztiválok hely-
színéül szolgáló téren 

Valamint a vadszőlő megjelenhetne, mint homlokzatdíszítő elem is, mely változatos színeivel min-

den évszakban más hangulatot ad a felületeknek. Ezzel is kiemelve a bor és a szőlő jelentőségét a 
település lakóinak életében és jelezve a borutat. 

  



Anyaghasználat és formavilág 
 
 
Új építésű 
épületeknél: 
-megfelelő 
hajlásszög 
-természetes 
anyaghasználat 
előtérbe 
helyezése: 
vakolat, fa natúr 
tégla 
-oromfalas, 
csonkakontyos 
illetve sátortetős 
főtömeg 
-jó tömegarány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jellemzően kockaházas beépítésű utcaszakaszoknál épületek felújítása illetve új építése esetén: 



 
Egyszerű, mégis modern tömegképzés, ízléses 
homlokzatképzéssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kialakításkor törekedni kell a hagyományos 
arányok megtartására, az ablakok megfelelő 
kiosztására. Anyahasználat szempontjából 
érdemes a természetes anyagok – tégla, fa-, kő- 
és vakolt felületek előnyben részesítése. 
 
Tetőhajlásszögtől függően lehet a tetőhéjazatot 
bádoglemezzel, vagy zöldtetővel fedetten 
kialakítani.  
 



Hagyományos formák továbbélése a modern részletképzéssel: 
 

 
A településen lehet használni a modern 
anyagokat is, melyek jól megférnek a 
hagyományos kialakítások mellett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Parkok kialakítására, térbútorokra tett javaslatunk: 
 

 
 
Poliformikus kinetikus installáció- utcabútor 

 
 

 



            

                  
 
 
 



Ipari, mezőgazdasági területek épületeinek forma-
világa 

 

- Mozgalmas, de egységes épülettömeg 

- Anyaghasználat, felületképzés 

- kifinomult építészeti részletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reklámok és feliratok 

 

 

Nem hivalkodó, homlokzat arányához illeszkedő méretű és anyagú, színű feliratok és cégérek 

 

 


