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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

 

Nagykanizsa hazánk egyik legmozgalmasabb történelmi múltú, élénk forgalmú, 
dinamikusan fejlődő megyei jogú városa. Településünk lakói mindig büszkék voltak 
különleges hagyományaikra, lakóhelyük urbánus értékeire, utcáik-tereik és egyes 
épületeik látványos voltára. 

Városunkban a településképpel való törődés nem új keletű, a város vezetői és 
lokálpatriótái a múltban is sokat tettek a városkép színvonalának emeléséért. Sajnos 
Nagykanizsát is utolérte az 1960-as – 70-es évek mennyiségi szemléletű modernista 
városfejlesztési hulláma, melynek során több olyan épület jelent meg a patinás házak 
között, melyeket sokan már építésük idején is negatív kritikával illettek, ma pedig 
kifejezetten fájó sebhelyként érzékelünk a városképben. Városunk polgárai és elöljárói 
a rendszerváltás időszakában országosan is az elsők között álltak a mozgalommá vált 
helyi védelem ügyének élére. Önkormányzatunk már 1992-ben megalkotta helyi 
védelmi rendeletét, mely többszöri átdolgozással, kiegészítéssel máig hatályban van. 
Ezen túlmenően Nagykanizsa Önkormányzata folyamatosan szorgalmazza és 
anyagilag is támogatja a védett épületek felújítását, és e téren kifejtett erőfeszítése 
példaként szolgálhat akár a mienknél nagyobb és gazdagabb városok számára is. 

Szép és rendezett településen élni büszkeség és jóleső érzés, ráadásul korunkban 
már jogos állampolgári elvárás is. Most, hogy a kormányzat is nagyobb figyelmet 
szentel a településképek minőségi formálásának ügyére, reményeink szerint e 
folyamat új lendületet kaphat mind városunk lakói, mind pedig az ide látogató 
vendégeink még nagyobb megelégedésére. 

Jelen Településképi Arculati Kézikönyv is e nemes szándék realizálásának egyik 
fontos eleme. E könyv a lapjait forgató építtetők és tervezők számára nyújtott 
gyakorlati hasznán túl a város arculatának hosszú távú alakítója is lehet, készítése 
alkalmat teremt a városról szóló közbeszéd megindításának, emellett pedig egy 
különleges kordokumentummá is válhat a jövő évtizedek számára, hogy milyen volt 
Nagykanizsa 2017-ben. 

Kérek minden nagykanizsai polgárt, hogy ilyen szemlélettel forgassa, nézegesse e 
tanulmány lapjait. Mivel a város építése-szépítése sohasem lezárt folyamat, sőt e 
kézikönyv tartalma sem örökre kőbe vésett, megmásíthatatlan kinyilatkoztatás, ezért 
kérem, hogy közérdekű, jobbító szándékú gondolataikat, javaslataikat juttassák el 
Önkormányzatunk felé.  

 

Nagykanizsa, 2017. július 

 

 Dénes Sándor 
                                 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere 
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1. BEVEZETŐ 

 

1.1 A Településképi Arculati Kézikönyv készítésének jogszabályi háttere 

 

A településképi arculati kézikönyv fogalmának bevezetését és elkészíttetésük 
kötelmét a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4. §-a mondta ki. 
A kézikönyv tartalmi követelményeivel kapcsolatos szabályokat a törvény 
végrehajtására kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. 
rendelettel módosított 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 12. melléklete tartalmazza.  

A településkép védelméről szóló törvény 14. § (2) pontja értelmében a helyi építési 
szabályzat településképi követelményeit, továbbá az építészeti örökség helyi 
védelméről, a reklámozásról, valamint a településképi eljárásokról szóló meglévő 
önkormányzati rendeleteket legfeljebb 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. 
Addigra tehát az Önkormányzatnak el kell készíttetnie a településkép védelméről szóló 
új önkormányzati rendeletét, ennek viszont előfeltétele a törvény 4. § (1) bekezdése 
értelmében a településképi kézikönyv megléte és képviselő-testületi határozattal 
történő elfogadása. 

A településképet befolyásoló épületek, építmények és egyéb létesítmények 
(reklámok, utcabútorok, képzőművészeti alkotások, stb.) létesítésére és formai 
megjelenésére eddig is vonatkoztak szabályok, így az Épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) c) pontja, mely szerint: „Az 
épített környezet alakítását és védelmét … c) a humánus környezetre és az esztétikus 
kialakításra tekintettel … kell megvalósítani”, továbbá a törvény 31. § (5) bekezdése, 
miszerint: „Mind az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését 
befolyásoló kialakítása, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása során különös 
figyelmet kell fordítani a településkép, a tájkép a beépítési vagy az építészeti 
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmére, az épített örökség védett értékeinek 
érvényesülésére.” Helyi szinten a Helyi Építési Szabályzat, és még számos egyéb 
jogszabály is tartalmazott olyan előírásokat, amelyek a településkép kedvező 
formálását célozták. (L. például a reklámokra, az örökségvédelemre, a helyi 
védelemre, a településképi eljárásokra, a zöldterületekre, vagy az elektronikus 
hírközlési létesítményekre vonatkozó országos és helyi szabályozókat.) 
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1.2 Nagykanizsa építésügyi irányításának története 

 

Az építés már az őskorban is közösségi tevékenységnek számított. Egyiptomban a 
piramisok közelében olyan geometrikus rendszerben telepített munkás-lakótelepeket 
tártak fel a régészek, amelyek csak koncepciózus tervezéssel és munka-szervezéssel 
jöhettek létre. Egyes geometrikus utcahálózatú hellenisztikus városok (pl. Milétosz, 
Priéné) majd ezek nyomán számos római kori telepített város (pl. Aquincum) alaprajzát 
nézve nyilvánvaló, hogy ezek építése idején is okvetlenül kellettek olyan építési 
szabályok, amelyeknek köszönhetően e települések egységes rendszerű és 
meglehetősen szabályos beépítése megvalósult. A középkor folyamán részben 
tűzvédelmi okokból, de építészeti igényesség okán is Európa-szerte számos városban 
létezhettek helyi építési előírások, különben olyan egységes beépítés, mint pl. a 
brüsszeli Grand-Place, vagy a csehországi Telč főterének egységes karakterű 
reneszánsz-barokk házsora – melyek csak kiragadott példák – nem jöhettek volna 
létre. Magyarországon is léteztek efféle szabályozott képet mutató középkori eredetű 
városi főterek (pl. Kassa, Lőcse, Bártfa, Zsolna, Beszterce, Nagybánya, stb.)  

Érdekes adalék Nagykanizsa építés-igazgatásának történetéhez, hogy a törökök 
kiűzése után azonnal, „már az 1690. évi ostrom után megszületett városi szabályzat is 
megemlít egy építészeti hivatalt, amelyet Liebrich János úr vezetett.” (Nagykanizsa 
városi monográfia II/30.) Persze ekkor még a város katonai irányítás alatt állt, és az 
említett hivatalnak is valószínűleg elsősorban az akkor még fennálló vár 
erődítményeivel kellett foglalkozni. A vár 1702. évi lerombolása után több, mint másfél 
évszázadig nem is hallunk efféle hivatal létéről. 

A középkori örökséget folytatva a XVIII-XIX. század folyamán az építésügy 
szabályozása még teljes mértékben helyi közügynek számított, országos törvények 
nem avatkoztak e kérdéskörbe. A polgárok építkezéseinek szabályozását elsősorban 
az éghető építőanyagok (fa, zsúpszalma) elterjedt használata miatt gyakran 
bekövetkező tűzesetek kényszerítették ki. Nagykanizsa első tűzvédelmi szabályzata 
„Feuer Ordnungs Instruction Kanisaner Stadt” 1755-ben született meg más dunántúli 
városok példájára (Sopron 1700, Pécs 1723, Kőszeg 1738, Pécs 1749) (Nagykanizsa 
városi monográfia II/31.) A tűzvédelmi rendszabályok egy része pedig az épületek 
elhelyezésére, kivitelezésére vonatkozott. Ezen túlmenően a lakosság körében 
jelentkező egyes építésügyi jellegű bejelentések ügyében a város elöljárósága járt el. 
Ilyen panaszok (instanciák) jelentkezésekor a város kiküldött elöljárói intézkedtek és 
hoztak határozatot, ha pedig szükségesnek látták, bírságot is kiszabhattak. Több ilyen 
XVIII-XIX. század fordulója táján keletkezett iratról tudunk. (Nagykanizsa városi 
monográfia II/30.) 

A XIX. században a felmerülő műszaki jellegű közfeladatokra hozták létre a Szépítő 
bizottmányt, másnéven Szépítő választmányt, amely 1842-ben a sáros utcák 
kavicsozása, téglával való burkolása, 1854-ben a Kisfaludy utca kiparcellázása 
ügyében intézkedett. (Barbarits L.: Nagykanizsa, 112-113.o.) 

Nagykanizsa mezőváros elöljárósága a kiegyezés előtti időkig egészen kis 
létszámú volt: a szabadságharcot követő abszolutizmus idején a város irányítását a 
városbíró, a főjegyző, a jegyző, négy tanácsos, valamint hét funkcionárius (gyámatya, 
adószedő, pénztárnok, kórházatya, kórházi pénztárnok, szállásmester) intézte. 
(Barbarits L.: Nagykanizsa, 80.o.) Az 1867. évi kiegyezéssel azonban sok évtizedes 
jogalkotási és városszervezési lemaradását igyekezett pótolni az akkori 
önkormányzat, így már 1867-ben - éppen 150 évvel ezelőtt - megszületett „A nagy-
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kanizsai város Építészeti rendszabályai” című rendelet, ennek kivitelét is a Szépítő 
választmányra bízták, (Barbarits: Nagykanizsa, 115.o.) E rendelet az építésügyi 
igazgatás intézményesítésének kezdete városunkban. Most másfél évszázad után e 
fontos önkormányzati vívmány és jogbiztonsági garancia leépülése érhető tetten az 
építésügy terén. A hivatkozott rendelet első három szakasza így szólt: 

„1. §. A városi tanács mindenek előtt egy ött tagbol, és ugyan annyi pótférfiakbol 
állo építészeti bizottmányt, melybe különösen orvosok és technikai ismeretekkel bíró 
egyének is bevonandók, kirendel, és ezen bizottmány köréhez tartozand, az 
épületekben elő forduló mindennemü átidomitásokat, uj épitkezéseket szemügyre 
venni, és átaljában felügyelni hogy az épitkezések élet és vagyonbátorlét, ugy 
egészségi és köz csinosodási szempontbol a fenálló törvények és rendeleteknek 
mindenekben megfeleljenek. 

2. §. A városi tanács közhirré teendi hogy a fenálló épületeken czélba vett 
akármiféle változtatások, ugy uj építkezések, az épittető által a városi tanácsnál 
mindenkor bejelentessenek, ezen felül köteles az épittető uj épületek s nagyobbszerü 
javittások eseteiben a használandó épitőmester által aláirt épület tervet bemutatni, 
szegényebb sorsu lakosok által s kisebb építkezéseknél, elegendő leend az épület 
vázlatának bemutatása. 

3. §. A városi tanács a hozzá beérkezett jelentést mellékleteivel együtt vélemény 
adás végett az épittészeti bizottmánynak kiadja, és ennek meghallgatása után 
határozni fog afelett, valjon az épitkezés, és minő módositások alapján 
eszközőltessék. …” 

Megjegyzendő, hogy a kormányzat 1868-ban felállította az Állam-építészeti Hivatalt 
(mely 1950-ig működött és minden vármegye székhelyén volt igazgatósága), ennek 
feladata azonban kizárólag az állami építkezések terveztetése, engedélyezése és 
lebonyolítása volt. Ennek keretében nagyobb részben a közutak, kisebb arányban az 
állami pénzen megvalósuló épületek építésével foglalkozott, magánépítkezésekre 
nem terjedt ki a hatásköre. 

Az építésügyi kérdések szabályozása Magyarországon egészen 1937-ig kizárólag 
helyi (települési) közügynek számított. Az 1871. évi XVIII. tc. – az úgynevezett községi 
törvény 22. §-a kimondta, hogy „a község saját belügyeiben határoz és statutumokat 
alkot.” Ugyanezen törvény Nagykanizsa mezővárost rendezett tanácsú várossá 
nyilvánította. Ekkoriban került felállításra a város mérnöki hivatala, élén Plosszer Ignác 
városi mérnökkel, aki 1900-ban történt nyugdíjba vonulásáig látta el e tisztséget. 

A képviselőtestület 1872-ben bízta meg a mérnöki hivatalt és a Szépészeti 
bizottságot a részletes városszabályozási tervezet elkészítésével. (Barbarits L.: 
Nagykanizsa, 115. o.) Feltehetően ennek eredményeként született meg – 
meglehetősen hosszú idő elteltével – az 1880.december 27-i közgyűlésen elfogadott 
„NAGY-KANIZSA VÁROS ÉPÍTKEZÉSI SZABÁLYRENDELETE”. Ennek első három 
passzusa ugyancsak figyelemreméltó: 

„1. § Nagy-Kanizsa város és határában uj építkezés, toldás, vagy épület átalakitás 
csak az épitkezni akaró fél irásbeli kérvényére kiadott tanácsi engedély alapján 
eszközölhető. 

2. § Minden ily kérvény a városi tanácsnál nyujtandó be s abban kitüntetendő az 
épitkezés (toldás vagy átalakítás) helye, nagysága, rendeltetése és az épités anyaga. 
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3. § A kérvényhez becsatolandók a) a telek helyzeti rajza, - az azon netán fenn álló 
épületek vázlatos kimutatásával; b) az épitkezés tervrajza a következő négy 
felvételben u. m.; alaprajz a lakrészek beosztásával, keresztmetszet a tetőszerkezet 
kitüntetésével; továbbá a homlokzat és teleklejtési rajz …” 

1924-ben bízta meg a város Warga László (Barbaritsnál: Vargha László) fővárosi 
mérnököt a város első rendezési tervének elkészítésével. (Barbarits L.: Nagykanizsa, 
120.o.) E terv ismertetése túllépné jelen témakör kereteit, de tervlapjait tanulmányozva 
sok meglepő érdekesség fedezhető fel rajta, - noha e tervből csak kevés elképzelés 
realizálódott. A rendezési tervhez tartozó „Nagykanizsa r. t. város városrendezési és 
épitési szabályrendelet tervezete” valószínűleg 1927-ben került jóváhagyásra. 

Az első hazai építési törvény a Városrendezésről és az építésügyről szóló 1937. évi 
VI. tc., melynek fő fejezetei voltak: 1. Városrendezés, 2. Telekalakítás, 3. Építésügy. 
E törvény a rendezett tanácsú városok számára kötelezően előírta városrendezési terv 
készítését (Mint láttuk, Nagykanizsa ekkor már egy évtizede rendelkezett ilyen tervvel.) 
A törvény 19. § (1) bekezdése szerint: „Építéshez, valamint épület 
használatbavételéhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges.” 

 Nem egészen három évtized - közben egy világégés, majd rendszerváltozás - után 
fenti törvény helyébe lépett az Építésügyről szóló 1964. évi III. törvény – mely főként 
azért vált szükségessé, mivel a szocialista érában az építések zömét állami és tanácsi 
beruházások tették ki. 

Mintegy három és fél évtized után lépett ennek helyébe az Épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló, jelenleg is hatályos – bár többször módosított - 1997. 
évi LXXVIII. törvény. Emellett – ezt kiegészítendő – a közelmúltban megjelent a 
Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 

Az idők során az építésügy országos irányítása is sokszor változott. 1949 előtt az 
építésügyi kérdések a kormányokon belül a mindenkori belügyminiszterhez tartoztak. 
A II. világháború utáni újjáépítés, rohamléptékű iparosítás és városépítés tette 
szükségessé 1949-ben önálló Építésügyi Minisztérium felállítását, melynek neve 
1973-ban Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumra (ÉVM) változott. 1988-tól 
kezdve azonban az építésügy jelentősége a mindenkori kormányok szemében egyre 
inkább leértékelődött. 1988-ban az építésügy irányítása a Közlekedési, Hírközlési és 
Építésügyi Minisztériumba (KÖHÉM) került államtitkársági szinten. 1990-ben az 
építésügy a Környezetvédelmi Minisztériumba olvadt, de már csak helyettes 
államtitkárságként, és megjelölése is kimaradt a minisztérium nevéből. 1994-ben a 
minisztérium neve Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumra (KTM) 
változott. 1998-ban az építésügy átkerült az akkor létrehozott Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumba (FVM). 2006-ban ismét költözött az építésügy, ezúttal 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba (ÖTM), 2010-től viszont már a 
Belügyminisztériumban találjuk (bár eközben létezett egy Vidékfejlesztési 
Minisztérium is). A 2014. évi kormányzati ciklusban az építésügy a 
Miniszterelnökséghez került helyettes államtitkársági szervezeti egységként. Talán 
fentiekből is következik az építésügyi és városrendezési jogszabályok jelenleg 
tapasztalható szinte átláthatatlan szövevénye. Az I. fokú építéshatóságok rendszere 
is sokat változott az utóbbi évtizedekben. 1997-ig minden tanácsi székhelyen 
működhetett építési hatóság, ha a hivatal biztosítani tudta hozzá a személyi 
feltételeket. 1997-ben ezeket a városi jegyzőkhöz (mintegy 400 db) körzetesítették, 
majd 2006-ban további összevonásokkal ezek számát vidéken 198-ra csökkentették.  
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Az építésüggyel kapcsolatban talán az elmúlt másfél évszázadot tekintve a 
legradikálisabb változások tanúi lehetünk napjainkban. Bő két éve született meg az 
1032/2015. (I. 30.) kormányhatározat, melynek 1. pontja kimondta, hogy az építésügyi 
igazgatás területén az ügyintézés egyszerűsítendő és hatékonyabbá teendő. Ezzel 
lényegében mindenki egyetértett, hiszen az építésügyi hatósági munkát nagyon sok 
indokolatlan bürokrácia terhelte. Nem sokkal ezután megjelent az 1567/2015. (IX. 4.) 
Kormányhatározat, mely szerint a 160 m2 alatti lakóépületek mentesítendők az építési 
engedélyezési eljárások hatálya alól. Ezt az építészettel foglalkozó szakmai 
szervezetek (MÉK, OFK, MÉSZ, MUT) erősen kifogásolták, ugyanis az építési 
engedélyezési eljárás rendkívül összetett okokból (tűzbiztonsági, állékonysági, élet- 
és vagyonbiztonsági, szomszéd-jogi, városképi-esztétikai, funkcionális, benapozási, 
környezetvédelmi, egészségügyi, akadálymentességi, hőtechnikai, közmű-ellátási és 
még nagyon sok egyéb jogszabály) betartásának ellenőrzése érdekében szükséges, 
azok elhagyása jogbizonytalansághoz, rengeteg építésügyi pereskedéshez, és végső 
soron jelentős anyagi károkhoz vezethet. Azonban hamarosan megjelent a 456/2015. 
(XII. 29.) Kormányrendelet, amely kimondta, hogy a 300 m2 alatti lakóépületek 
kikerültek az építési engedélyezési eljárás hatálya alól. A jogszabály megalkotásának 
kinyilvánított indoka a lakosság építkezéseinek meggyorsítása és megkönnyítése volt, 
logikája pedig az, hogy az állampolgárok többsége jogkövető. A jogalkotók fent említett 
optimista álláspontját az élet nem igazolta vissza: a hatósági eljárás valóban 
megszűnt, helyette viszont kiviteli terveket kell készíteni, ami jóval időigényesebb és 
költségesebb, továbbá megszűnt a tervek fölötti hatósági és önkormányzati (főépítészi 
illetve tervtanácsi) kontroll – és minden jogszabály betartásáért az építtető, a kivitelező 
és a tervező felelősek – közvetve ez is jelentősen drágítja az építkezéseket.  

A szakmai szervezetek egyik kifogása fenti eljárás ellen a településkép 
leromlásának veszélye volt. Ezt a jogalkotó az új településképi törvény és végrehajtási 
rendeletének megalkotásával kívánta orvosolni, emiatt készül jelen településképi 
arculati kézikönyv is.  
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2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter 

 

Nagykanizsa településképe a természeti és történelmi adottságok folytán rendkívül 
összetett, egyetlen szóval nem is jellemezhető, miközben több rokon vonás figyelhető 
meg más dunántúli városokkal, így pl. Kaposvárral, Zalaegerszeggel, Szekszárddal, 
Szombathellyel, sőt a határon túli Csáktornyával, Varasddal, Kaproncával, Belovárral 
és Verőcével is. 

A település karakter vizsgálatának szempont-rendszere: 

2.1 Nagykanizsa sajátos történelmi múltja 

2.2 Településszerkezet 

2.3 Építészeti karakter 

2.4 Az egyes városrészek karaktere 

2.5 Várossziluett 

2.6 Zöld város 

2.7 Kápolnák és keresztek városa 

2.8 Katonaváros 

2.9 Vasmívesség 
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2.1 Nagykanizsa sajátos történelmi múltja 

Nagykanizsa Magyarország délnyugati, Zala megye délkeleti részén fekvő város, 
Magyarország 19-ik legnagyobb megyei jogú városa. Földrajzilag a Zalai-dombság 
nagytájhoz tartozik, azonban a város középső és nyugati része a Principális-csatorna 
É-D irányú széles völgyében sík területen fekszik, és csak a közigazgatási terület keleti 
része minősül dombvidéknek. Zala megyében és benne Nagykanizsa város területén 
is az erdősültség az országos átlagot jóval meghaladja, mezőgazdasági termőföldjei 
pedig jó minőségűnek számítanak, bár Nagykanizsa közigazgatási területén belül az 
urbanizáció miatt a termőföldek fokozatos fogyása figyelhető meg. A települést kísérő 
dombhátakon szőlőkultúra honosodott meg. A város területén nagy vízfolyások 
nincsenek, a középkori Kanizsa-patak kiterjedt mocsárvilágának szabályozása után 
jött létre a Principális-csatorna, melybe néhány kis patak torkollik: a Mánta-patak, a 
Bakónaki-patak és a Péterfai-árok (régi nevén Potyli-patak). A Principális-csatorna 
völgyében nagy kiterjedésű halastavakat találunk (Palini-horgásztó, Mórichelyi 
halastavak), és a Bakónaki-patak felduzzasztásával jött létre a Csónakázó-tó. 

Nagykanizsa mai területén őskori településnyomok is napvilágra kerültek: az 
autópálya-építéshez elhordott palini dombon feltárt hármas koncentrikus körárok a 
lengyeli kultúra hagyatéka volt. A római-korban egy majorsági központ (villa rustica) 
épült ki a mai Lazsnaki-kápolna környékén. Kanizsa középkori település első írásos 
említése ugyan csak 1246-ból maradt fenn, de a történészek valószínűsítik, hogy a 
település létrejötte ennél jóval korábbi időkre tekint vissza. 

A város fejlődését minden korban különleges földrajzi helyzetének köszönhette, 
ugyanis a Balaton, a Kis-Balaton, a Dráva és Mura folyók által elválasztott Dél-
Dunántúl és Nyugat-Dunántúl között itt található a legalkalmasabb átkelés, miközben 
Kanizsa a Budát Itáliával összekötő középkori nagy hadiút mentén is feküdt. E 
közlekedési gócpont helyzet tette Kanizsát vámszedő hellyé, majd az adottságok miatt 
már a XIII. század végén megépült e környéken Kanizsaszeg vára. Ezt később a 
kegyvesztett Kőszegiektől a Kanizsai család kaparintotta meg, akik itt a XIV. század 
végén új, szabályos négyszögű várat emeltek maguknak. A több más várat is birtokló 
Kanizsai család központi rezidenciája itt volt. Nem véletlen, hogy Kanizsa kiemelkedett 
a környező települések közül, mezővárosi kiváltságokhoz jutott és a ferences rend is 
megtelepült itt a XIV. század végén. A XVI. század derekán a törökök dunántúli 
terjeszkedése miatt Kanizsa jelentősége tovább nőtt, Szigetvár 1566. évi eleste után 
Kanizsa lett a Dél-dunántúli főkapitányság székhelye, itt próbálták megállítani a 
törökök nyugati irányú terjeszkedését. Ez azonban csak egy ideig sikerült, mivel 1600-
ban a török elfoglalta az addigra jelentősen megerősített várat. Kanizsát a törökök - 
mint az Oszmán birodalom nyugat felé legelőretoltabb bástyáját – tették meg a 
Kanizsai vilájet székhelyévé, s így maradt egészen a vár 1690. évi visszafoglalásáig.  

A XVIII. század elejétől Kanizsán egyre gyorsuló kereskedelmi majd ipari fejlődés 
tapasztalható, ami maga után vonzotta az urbánus élet többi ágának (oktatás, 
egészségügy, egyházak, kultúra, katonaság) fellendülését is.  

Kanizsa népfelkelői az 1848-49-es szabadságharc idején a megszálló horvát 
katonaság kiűzése által rendkívüli bátorságról és hazaszeretetről tettek tanúságot. 
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Kanizsa vára a XVI. század végén 

  

 

Kanizsa vára a XVII. században 
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2.2 A településszerkezet karakterisztikus vonásai 

a) A XVIII. század elején a fő közlekedési utak mentén kezdték meg a telkeket 
beépíteni, ennek köszönheti a város a csápszerűen szétágazó főút-hálózatát. 

 
Nagykanizsa az I. katonai felmérés térképén (1786)  

 
b) A város településszerkezetének legkarakteresebb elemei az útelágazásoknál 

kialakult háromszögű terek: Erzsébet tér, Deák tér, Eötvös tér, - hasonlóan 
Szombathely Vác, Gyergyószentmiklós főtereihez. De rajtuk kívül is több 
háromszögű tér illetve tölcsérszerű teresedés létezik: Kossuth tér, Templom tér, 
Szent Flórián tér, Hunyadi tér, Kápolna tér, Táncsics tér, Honvéd utca eleje, stb. 

 
Háromszög alakú teresedések Nagykanizsán 

 
c) A város főútjaiból hajdan spontán városnövekedés folytán rendkívül keskeny 

mellékutcák ágaztak ki: Kölcsey, Kinizsi, Báthory, Árpád, Rákóczi, utcák. 
d) A XIX. század közepe utáni új parcellázások során mérnöki tervezésű 

derékszögű úthálózat fejlődött ki (Sugár, Csengery, Batthyány, Kisfaludy, 
Vörösmarty, Dózsa, Csány, Szemere u.), hasonlóan például Kaposvár 
utcahálózatához. 

e) A XX. század második felétől a város szerkezetében új elemként lakótelepek 
jelentek meg (Keleti városrész, Zárda utca, Hermann Ottó utca, Corvin utca, Garay 
utca, Berzsenyi utca), továbbá erősen terjeszkednek az ipari területek. 
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2.3 Nagykanizsa építészeti karaktere 

A török-kori pusztítások miatt Nagykanizsán középkori építészeti emlék a 
Romlottvár alapfalait leszámítva nem maradt fenn, a hódoltság után a török kori 
erődítmény és a benne állott épületek is elbontásra kerültek. 

A külvárosi utcákban, de különösen Kiskanizsa városrészben még vagy két 
évszázadon át a középkorból örökölt hagyományos népi építészet élt tovább, melynek 
dél-zalai válfaja az egyszerű, utcára merőleges gerincű, oromfalas egymenetes, 
oldaltornác nélküli lakóház. Az udvari homlokzat közepe táján gyakran megjelenik egy 
kiugró előtér.  

   

   

Népi lakóházak: 1-3. Kiskanizsa, 4-5. Miklósfa, 6. Bagola 

Az utcai oromfalon az osztópárkány, a vakolatkeretezés és az építés évszámának 
feltüntetése is gyakori, sőt elvétve akadnak ornamentikával rendelkező házak is.   

   

Díszített homlokzatok: Rozmaring u., 11., Őrtorony u. 15., Homokkomáromi u. 37. 

Sok népi ház azonban már csak szerkezetében és tömegformájában őrzi 
hagyományos jellegét, a későbbi átalakítások, pl. nyílászárócsere (hármasablak vagy 
újabban műanyag-ablak), héjazatcsere (pala v. műanyag), toldások, ornamentika 
leverése – miatt a népi jelleg már csak nyomokban fedezhető fel. 
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Ősi fésűs telepítésű lakóházakra azonban még a belvárosban is rábukkanhatunk, 
így a Deák téren, a Magyar, Árpád, Sikátor, Kölcsey, Hunyadi utcákban, jelezve, hogy 
a XVIII-XIX. században még nagyon sokan ilyen épületekben laktak. 

    

Népies épületek a Deák téren, Magyar utcán és az Árpád utcában 

E formához nagyon hasonló tömegarányú, gyakran csonkakontyolt tetejű pince-
présházak épültek a szőlőhegyeken. A szőlőhegyi építészet egyik érdekessége a még 
ma is jelentős számú - hajdan valószínűleg csaknem kizárólagos -  boronafalas, vagy 
favázas-paticsfalas présház, melyek e vidékre jellemzően a dűlőúttal párhuzamosan, 
az útnak hátat fordítva, a szőlők felé vannak tájolva. Ugyanakkor természetesen az 
országban mindenfelé ismert fésűs telepítésre is akadnak példák. 

   

Hagyományőrző présházak: Kisbagolai-hegy, Förhénc-hegy, Cserfő 

A XVIII. században Nagykanizsa még igen szerény épületekkel rendelkezett, 
melyek közül csupán a ferences templom és kolostor, valamint az uradalmi épületek 
tűntek ki, de még azok is a magyar barokk építészet legpuritánabb példányai voltak. A 
XVIII-XIX. század fordulóján a fellendülő kereskedelem következtében már egyre több 
jómódú kereskedőcsalád épít magának a belvárosban látványos emeletes házakat. E 
korból számos klasszicista polgárházat ismerünk, bár egy részük ma már nem áll. A 
legrangosabb ezek közül a mai Centrál szálló helyén állott kétemeletes Chinorány-ház 
volt, mely vendégfogadóként működött, valamint az Erzsébet téri Guttmann-palota. 

   

Polgárházak a XIX. század elejéről: Erzsébet tér 10., Erzsébet tér 9., Deák tér 5.  
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A korszak kevésbé módos polgárházai viszont földszintesek, és csaknem teljesen 
dísztelenek voltak. Ma már csak elvétve találunk belőlük fennmaradt példányokat: 
egyik típusuk az utcára merőleges gerincű, csonkakontyolt tetejű épület, melyből 
egyedül az Ady Endre u. 13. áll, de több ilyen épület is létezett, pl. az Erzsébet téri 
lebontott csoportházaknál. A másik típus az országszerte gyakori utcával párhuzamos 
tetőgerincű épület, melyek legfőbb építészeti motívuma a kosáríves kapunyílás volt. 

   

XIX. század eleji kispolgári házak: Ady utca 13., Magyar utca 23., Honvéd utca 43. 

Jelentős stílusváltás a kiegyezés után következett be, midőn a város gazdasági 
fellendülésével egyidejűleg az Európa-szerte uralkodóvá váló eklektikus stílus 
Nagykanizsán is teret hódít, sőt szinte az egész város ilyen külsőt ölt. A belvárosban 
kiemelkedő színvonalú eklektikus középületek és nagypolgári paloták épülnek, de az 
egyszerűbb, földszintes kispolgári épületeken is hasonló igényszint figyelhető meg. 
Kanizsai jellegzetességnek is tekinthető, hogy a belvárosi házak többségének 
építtetőjét név szerint is ismerjük (pl. Guttmann, Szeidmann, Kaiser, Stern, 
Ebenspanger, Weiser, Blumenschein, Bogenrieder, Grünhut, Axenti, Pollack, stb.), 
köszönhetően a rájuk kihelyezett idegenforgalmi tájékoztató táblácskáknak. E házak 
zömét gazdag zsidó családok építették.   

   

   

Eklektikus épületek Nagykanizsán 

A másik figyelemreméltó – bár nemcsak kanizsai, hanem másutt is tetten érhető 
jelenség – a sarokházak zárt sarokerkéllyel, vagy toronnyal történő kiemelése, mely 
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az utcák-terek karakterét nagymértékben befolyásolja. E „hagyománynak” a legújabb 
időkben is akadnak követői.  

   

   

Karakteres sarokházak: 1-2. Csengery u. 7. és 8., 3. Erzsébet tér 23.,  
4. Csengery u. 9., 5. Teleki u. 66., 6. Király u. 31. 

A XIX-XX. század fordulóján megjelenő új stílusok, a szecesszió, az art deco, a 
magyaros stílus, majd a kora-modern irányzatok mindegyikére akadnak 
figyelemreméltó példák városunkban, azonban ezek a város építészeti karakterét nem 
határozták meg olyan nagy mértékben, mint az eklektika. 

   

Szecessziós épületek: Fő u. 13., Sugár u. 43., Dózsa Gy. u. 65. 

A XX. század első felében a két világháború között egy-két kora-modern épület is 
megjelent a Nagykanizsán (Csengery u., Király u.), de ezek sem képviseltek jelentős 
városkép-alakító erőt. Feltűnő viszont ugyanezen korszak családi házainál – 
kiváltképpen Kiskanizsán – a manzárd-tetős házak nagyarányú elterjedése.  
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Két világháború közti kiskanizsai manzárd-tetős családi házak 

A XX. század közepétől már nem beszélhetünk helyi építészeti karakterről, mivel a 
nagyberuházásokon eluralkodó modernizmus, illetve a magánépítkezések 
divatáramlatai is az egész országban – sőt nemzetközi szinten is hasonló építészetet 
produkáltak. A családi házas területeken a 60-as 70-es években a sátortetős 
kockaházak, a 70-es-80-as években az utcára merőleges gerincű tetőtér-beépítéses 
házak, a 80-as 90-es években a posztmodern stílusú családi házak (jellemzője: kiugró 
markáns tetőablakok, tornyocskák, nyílászárók körüli vakolat-keretezések, műkő- és 
gipsz épületdíszek, színes vakolatok) domináltak. 

   

Sátortetős házak: Dobó utca, Őrtorony utca, Vöröshegyi utca 

   

Tetőtér-beépítéses nyeregtetős házak: Kossuth utca, Fenyő utca, Inkey utca 

      

Posztmodern épületek: Bem utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Felsőerdő utca 
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Az ezredforduló táján a mediterrán házak divatja uralkodott el, különösen Palin 
újabb családi házas területein, illetve a Szabadhegyen.  

   

Mediterrán házak: Forrás utca, Alsótemető utca, Alsó-Szabadhegyi utca 

Napjainkat a legújabb irányzat, a minimalista építészet produktumai: a végletekig 
puritán, nagy homogén felületekkel rendelkező, féltetős tömegekből „esetlegesen” 
összerótt házak jellemzik. 

   

   

Napjaink minimalista építészete: 1. Só utca, 2-3. Vadrózsa utca,   

4. Forrás utca, 5. Herkules utca, 6. Szabadhegy utca 

 

2.4 Az egyes városrészek karaktere 

a) Belváros 

A városközpontra és az I. világháború előtt kiépült utcákra a zártsorú beépítés 
jellemző, a Fő utcán, Deák téren és Erzsébet téren már a XIX. században is 
egyemeletes, másutt inkább földszintes épületekkel, sőt a Fő utcán több kétemeletes 
ház is felépült. A belváros egyéb részein is jellemző az emeletes beépítés, de a 
központtól távolodva ez fokozatosan földszintesbe megy át. A belváros arculatát a 
kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakra jellemző eklektikus stílusú 
épülethomlokzatok határozzák meg. Az ettől eltérő épületek – különösen a XX. század 
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második felében épült foghíj-beépítések (pl. Fő u. 2., Deák tér 11-12, Sugár u. 1., 
Rozgonyi u. 2., Ady u. 11., stb.) – ehhez egyáltalán nem illeszkednek. 

Ugyancsak városképi anomáliákat szültek az 1960-as – 1980-as évek kisebb 
telepszerű beépítései a hagyományos városszerkezetben (Ady Endre u. – Zárda u., 
Corvin utca, Hermann Ottó u., Berzsenyi u.), valamint a városszövetből kirívó új 
intézmények (Batthyány Gimnázium, HSMK és Márvány áruház, kórház, autóbusz-
pályaudvar és bevásárlóközpontok). 

  

  

Jellegzetes belvárosi utcaképek: Ady Endre u., Csengery u., Fő út, Zrínyi utca 

 

b) Keleti városrész 

Az 1960-as évektől 1990-ig folyamatosan épülő Keleti városrész a város 
legnagyobb lakótelepe, melynek karaktere nagyon hasonló az ország szinte minden 
városában ekkoriban megvalósult tömeges lakásépítési produktumokhoz. A pozitív 
eltérést az intenzíven parkosított tágas zöldfelületek jelentik, utóbbiaknak 
köszönhetően Nagykanizsa lakótelepeinek lakókörnyezeti értéke más városokéhoz 
viszonyítva egészen kedvező. 
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Keleti városrész: 1. Eötvös tér, 2. Munkás utca, 3-4. Hevesi utca, 5. Péterfai utca, 6. Zemplén utca 
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c) Katonarét 

A városrészt az 1920-as években kezdték el kiparcellázni egységes rendezési terv 
szerint. Eredetileg a tehetősebb kispolgári réteg lakásai épültek itt meglehetősen tágas 
telkeken ikres beépítéssel, jellegzetes kertvárosias hangulattal. A későbbiekben 
azonban a lakásínség következtében a szélesebb telkeket sok helyen megosztották, 
és így egy zsúfoltabb és rendezetlenebb vegyes beépítés alakult ki. A Levente utcától 
keletre az 1970-es évekbeli parcellázás révén új családi házas városrész jött létre, 
egységesebb arculattal, de apró telkeken zsúfolt beépítéssel. 

  

Katonaréti utcaképek: Szekeres utca, Mária utca 

 

d) Észak-keleti városrész 

A Keleti városrész betelte után az 1990-es évektől a Balatoni úttól északra új 
városrész épült ki jellemzően lakópark-jelleggel, ennek megfelelő igényességgel és a 
nagy lakótelepeknél humánusabb, változatos megjelenésű 2-3 emeletes, zártsorú 
beépítéssel. E városrész még jelenleg is épül. Itt található a nagy áruházak, 
bevásárlóközpontok többsége is (Tesco, OBI, Park Center, Dr. Padló, Stop-Shop, 
Penny Market, Lidl, Aldi, Jysk, autószalonok, stb.), melyek iparosított technológiával 
épített, nagyvonalú, ugyanakkor esetenként kirívó és egymással nem kommunikáló 
építészeti arculattal rendelkeznek. 

  

Északkeleti városrész: Hevesi út, Postakert utca 
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e) Lazsnak 

E városrész meglehetősen vegyes karakterű. Megtalálható itt a hagyományos 
lakótelep (Garay u. – Lámpagyár u.), a társasházas lakóterület (Űrhajós u.), az új 
beépítésű, viszonylag egységes karakterű családi házas lakóterület (Magyar u., Ifjúság 
u., Hársfa u.), és az ipari telephelyek (Magyar u., Nádas u., Palini u.). A városrész 
legkarakteresebb épülete a város egyik jelképének is tekinthető, zöldbe ágyazott, 
késő-barokk műemlék kálvária- vagy másként Inkey-kápolna. 

  

Lazsnak: Ifjúság utcai ikerházak, Garay utcai König Szálló 

 

f) Déli városrész 

A Déli városrész is vegyes karakterű. A városrész régi utcái a hagyományos 
zártsorú, kispolgári karaktert őrzik (Csengery u., Babochay u., Só u., Tárház u.). A 
városrész Erdész utcától délre elterülő nagyobb része ipari jellegű. Itt csak helyenként 
fordulnak elő lakótömbök, köztük a telepszerű beépítésű Ligetváros.  

E városrészben található a város legértékesebb díszparkja, a Sétakert, továbbá az 
ország egyik legkülönlegesebb építészeti-urbanisztikai épületegyüttese, a MAORT-
telep is. A MAORT-telep rendkívül egységes karakterét egyrészt a típusházak (5 típus) 
sorolásának, másrészt az egybefüggő parkosított jellegének köszönheti.   

  

Déli városrész: Babochay utca, Csengery úti volt sörgyár 
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g) Sánc és Szabadhegy 

E városrész csaknem kizárólagosan családi házas beépítésű, egy két kisebb üzemi 
telephellyel. Sánc még magán viseli falusias karakterét, miként Kiskanizsa, míg 
Szabadhegyen viszont érződik a szőlőhegyből kifejlődött lakóterület átmeneti jellege 
(hosszú telkek, sok kert, egy-két régi présház). Szabadhegy északi részén néhány új 
utca is nyílt, ezekben korszerű, és napjaink divatját követő családi házakat találunk. A 
városrész még további jelentős terjeszkedés előtt áll. 

  

Sánc: József Attila utca, Szabadhegy: Alsó-Szabadhegyi utca 

 

h) Ipari területek 

Nagykanizsa három nagy összefüggő ipari területtel rendelkezik (Csengery utca, 
Vár utca, Ipari park), továbbá ezen kívül is találhatók kisebb ipari jellegű területek (pl. 
Kaposvári u. eleje, Iparos utca, külterületi majorok). E területek építészeti karaktere 
minden szempontból rendkívül vegyes. Örvendetes, hogy az újabb építésű üzemi 
épületek körében ma már egyre gyakrabban egy magasabb szintű építészeti színvonal 
is tetten érhető. 

   

Ipari park: Vámház utca (Scania), Vár utca (Rotary) 
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i) Kiskanizsa 

Kiskanizsán és a többi külvárosi családi házas városrészben helyenként még ma is 
állnak a hagyományos, utcára merőleges nyeregtetős, egytraktusos, ún. fésűs 
beépítésű lakóházak. Ezek egykor szinte az egész Kiskanizsát jellemezték, ahol igen 
egyszerű, vagy néhol díszített homlokzatú népi épületek sorakoztak. Dél-Zala népi 
építészetét leginkább Kiskanizsa népi építészetét tanulmányozva lehet megismerni – 
sajnos mára inkább már csak régi képekről és régebben készült néprajzi 
tanulmányokból. A népi épületek többségét újabbakra cserélték a mindenkori divatot 
követve, és a megmaradottakat is leggyakrabban átalakították.   

A századforduló táján leginkább az utcával párhuzamos nyeregtetős vagy L alakban 
befordított házak váltak uralkodóvá. Kiskanizsán a két világháború között feltűnően 
sok manzárd-tetős családi ház épült a városi villák mintájára. Az 1960-as években a 
sátortetős kockaházak, az 1970-es években a megmagasított térdfalú tetőtér-
beépítéses házak, köztük helyenként egyemeletes épületek is fel-felbukkannak. 
Ezáltal a családi házas területek összképe rendkívül heterogénné vált, egységes 
utcaképről, arculatról szinte sehol sem lehet beszélni, e területek karaktere „vegyes”. 
Ez alól kivétel a XX. század második felében kiparcellázott és közel egyidőben 
beépített új utcák (Dobó u., Halis u., Kőrisfa u., Haladás u., Gördövényi u.) ahol az 
egyidőben megvalósult beépítésnek köszönhetően egységesebb utcaképek láthatók. 

  

  

Kiskanizsa: Szent Rókus utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kossuth Lajos utca, Kőrisfa utca 
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j) Palin 

Palin eredetileg csak egy egyutcás útmenti falusias település volt, nagy uradalmi 
birtokok árnyékában. A városrész képét meghatározták a kastélyok: az Inkey-kastély 
(most iskola), a Somogyi-kúria (jelenleg üres és romos), a Somogyi-ménesbirtok 
(később emelőgépgyár, jelenleg üres), és a Back-kastély (később szociális otthon, 
jelenleg üres). Palin főutcája, az Alkotmány utca képét is vegyes karakter jellemzi. 

Miután az 1970-es évektől Palin délkeleti részén új, nagykiterjedésű terület 
parcellázása történt meg, Palin vált Nagykanizsa legdinamikusabban fejlődő családi 
házas városrészévé. E területen eleinte egy-egy utcasort igyekeztek azonos 
épülettömegű házakkal beépíteni, voltak sorházas, valamint utcára merőleges és 
utcával párhuzamos tető-gerincű, sőt emeletes családi házas utcasorok is. Az északi, 
újabb részeken viszont már nem figyelhető meg semmilyen „rendező elv”, a házak 
ötletszerűen, jellemzően egymást túllicitálva, túlharsogva épülnek, így az önmagukban 
véve színvonalas épületek is leértékelődnek a „vegyes minőségű” környezetben. 
Sajnos az új épületek között is sok olyan akad, amely a hivalkodáson kívül egyéb 
építészeti értéket nem képvisel. Nagyon hiányzik az új beépítésű területek arculatát 
legalább elfogadható szinten garantálni képes építészeti tervtanács intézménye – 
melynek létrehozatalára azonban a jelen jogi környezetben nincs is lehetőség. 

  

  

Palin: Napsugár utca, volt Inkey kastély, Felsőerdő utca, Vadrózsa utca  
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k) Miklósfa, Bajcsa, Bagola, Korpavár, Kisfakos, Nagyfakos 

Miklósfa karaktere sokban hasonlít Kiskanizsához. A fő különbség a városrész 
mozgalmas domborzatából adódik, emiatt a régi utcák keskenyek és kanyargósak 
(Marek u., Szentgyörgyvári u., Veres Péter u., Nagy Lajos u., Teleki Blanka u.), míg az 
újabb parcellázások mérnöki rendben valósultak meg (Szentendrey u., Gárdonyi u., 
Bocskay u., Mátyás király u., Iskola u.). Nagy hiányossága a városrésznek, hogy nincs 
igazi központja, intézményei (templom, iskola, óvoda, orvosi rendelő, közösségi ház) 
más-más helyen találhatók.  

E városrészek korábban falusias települések voltak, melyekre általánosságban a 
Kiskanizsán már részletesen leírt vegyes karakter jellemző. Bajcsán a városrész 
széles főutcája (Törökvári u.) biztosít jobb minőségű lakókörnyezetet és utcaképet. 

  

Miklósfa: Szentgyörgyvári utca, Iskola utca 

  

  

Bajcsa: Törökvári utca, Bagola: Bagoly utca, Korpavár: Egerszegi u., Kisfakos: Sandi utca 
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l) Szőlőhegyek, zártkertek 

A vegyes beépítési karakter nem csak a lakóterületekre, hanem a szőlőhegyi-
zártkerti területekre is jellemző, bár Förhénc-hegyen és Cserfőn még lehet találni 
hagyományos pincesorokat, de ezek közé is be-beékelődtek az ezektől jellegzetesen 
elütő formájú újabb présházak, hétvégi és gazdasági épületek. Az 1960-as években 
még érdemes lett volna a város zártkertjeinek legalább egy részét műemléki területi 
védelem alá helyezni, de ma már csak egyes épületek megőrzésén lehetne 
gondolkodni. 

  

  

  

Szőlőhegyek: Förhénc-hegy, Cserfő, Látóhegy, Bagolai-hegy, Szentgyörgyvári-hegy, Mórichelyi-hegy 
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2.5 Várossziluett 

(A település-sziluett problematikáját nem tartalmazza a TAK-útmutató, azonban 
nagyobb települések esetében a település-arculat egyik legfőbb meghatározója, ezért 
feltétlenül érdemes foglalkozni vele.) 

A városszövetből vertikálisan kiemelkedő objektumok valóságos méreteiknél sokkal 
nagyobb mértékben befolyásolják a városképet, mivel nagy távolságokból is 
érvényesülnek és a tájkép, illetve várossziluett befolyásolói. A magas építmények egy 
része fontos településképi karakterisztikus elem, többségük azonban városképi 
szempontból nem szerencsés. Új magasépítmény építésének előkészítő szakaszában 
a tájba illesztés vizsgálata (látványterv) előírása javasolt. 

a) Templomtornyok: A magyar történelmi városok szerves részét képezik, gyakran 
pedig a városok jelképei is az építészetileg mívesen megformált templomtornyok. 
Nagykanizsa háztetői fölé négy markáns torony magasodik: Alsó-templom; Felső-
templom; Evangélikus templom; Kiskanizsai templom.  

    

Templomtornyok: Alsó-templom, Felső-templom, Evangélikus templom, Kiskanizsai templom 

 

b) Toronyházak: Nagykanizsán felhőkarcolókat nem találunk, a Keleti városrészben 
álló legmagasabb épületek 10-12 emeletesek: Eötvös tér 3 db., Bartók Béla utca 3 db., 
Kodály utca 2 db., Rózsa utca 3 db., Zemplén Győző utca 6 db., továbbá a kórház 
központi épülete és a Cserháti Kollégium magasodik a környező beépítés fölé. A város 
fejlesztési elképzelései között jelenleg nem szerepel további magasházak építése. 

   

Magasházak: Zemplén utca, Bartók Béla utca, Kórház 
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c) Víztornyok: A víztornyokat a kellő hálózati nyomás érdekében eleve igyekeznek 
magasabban fekvő pontokra telepíteni, ezért még jobban kiemelkednek a 
várossziluettből. Városunk területén összesen 12 víztorony ágaskodik: Teleki u. – 
Hevesi u. sarok; Petőfi u. – Dózsa u. sarok; Miklósfa; Miklósfai major; Bagola; Kisfakos; 
Netta Pannonia; volt sörgyár; volt üveggyár, GE (2 db), palini volt emelőgépgyár. A 
víztornyokat régen építészetileg igényesen megformálták (L. Margitsziget, Újpest, 
Szeged, Debrecen, Szombathely, Szolnok, Siófok, vagy nálunk az 1928-ban épített 
Teleki utcai víztorony). A mai igénytelen megjelenésű acél- illetve beton-víztornyok 
azonban jelentős mértékben városkép- illetve tájkép-rombolók. 

    

Víztornyok: Teleki utca, Petőfi utca, Bagola, Miklósfa 

 

d) Mikrohullámú átjátszók és antennák: E műszaki létesítményeket technikai 
okokból lehetőség szerint a víztornyokhoz hasonlóan ugyancsak magaslati helyekre 
telepítik, városképi-tájképi megjelenésük viszont kivétel nélkül zavaró. 8 átjátszó 
torony éktelenkedik városunk tájképén: Palin (temető mellett), Nagybagolai-hegy, 
Magyar utca 78. (vízmű mögött), Magyar u. 158. (Magyar Közút telephely), Tornyos 
köz, Miklósfa, Miklósfai major, Király u. 1. (E-on). Épületre szerelt mikrohullámú 
átjátszó antennák éktelenkednek még a Petőfi utcai víztornyon, a Keleti városrész több 
magasházán, a Csengery u. 2., az Erzsébet tér 2. számú épületen is. Az Erzsébet 
téren körülpillantva három épületre szerelt magas árboc-antenna is szembe tűnik: 
Erzsébet tér 22. (Rotary), Ady Endre u. 1. és Király u. 49. (Rendőrség) épületen, 
továbbá még a Tűzoltóság tetején is magasodik egy antenna. 

   

Mikrohullámú átjátszó tornyok: Palin, Miklósfa, Bagolai-hegy 
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e) Gyárkémények: A széntüzelésű kazánok 20-30 m magas tégla-kéményei régebbi 
idők hagyatékai, a gázfűtés elterjedése óta már nem épülnek ilyenek. A még álló, bár 
zömében már nem füstölgő 11 gyárkémény: Csengery úti téglagyár (2 db), GE (3 db), 
volt sörgyár, volt üveggyár, bútorgyár, DKG, Vágóhíd, Erzsébet tér 13. (volt 
konyakgyár). A Vár utcai volt szeszgyár kéménye már félig vissza lett bontva, a 
megszűnt téglagyárak kéményei (Petőfi u., Kaán K. u.) és az üveggyár egyik kéménye 
is lebontásra kerültek. 

   

Gyárkémények: Erzsébet tér 13., Csengery úti téglagyár, Vár utcai volt üveggyár 

 

f) Terményszárító és siló tornyok: A miklósfai majorban működik egy 
terményszárító, továbbá a Vár utcai malomnál és a volt sörgyárban állnak hatalmas 
siló-épületek. A Nádas utcai, illetve a Nagyrécsére vezető út menti keverőtelepen és a 
Kinizsi utcai kenyérgyárnál is állnak magas siló-tornyok. 

   

 

h) Fúrótorony: Az Erdész utca végén (TISZK) áll egy fúrótorony, továbbá a 
Csónakázó-tó melletti dombon áll egy kilátó-toronnyá átalakított fúrótorony.  
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2.6 Zöld város  

Nagykanizsa zöld város jellegét a tágabb környék erdőségei, a sok szőlőhegy, és a 
belterületen mindenütt megfigyelhető kertészeti igényesség adják. A város zöldterületi 
ellátottsága összességében kedvező, elsősorban a nagy lakótelepek (Keleti 
városrész, Zárda utca) tágas zöldfelületeinek köszönhetően.  

A városi dísz-parkok karbantartottsága azonban – más városokhoz (Eger, Gyula, 
Kaposvár, Siófok, stb.) díszparkjaihoz viszonyítva – kívánni valót hagynak maguk után. 
L. Sétakert, Eötvös tér, Kossuth tér, 56-os emlékkert, Honvéd utca, Templom tér, 
Szent Flórián tér, Ifjúság park, Kápolna tér. A belvároson kívül is számos kisebb-
nagyobb parkosított tér található, melyek jellemzően játszótéri eszközökkel vannak 
felszerelve (Jókai u., Lámpagyár u., Ifjúság u., Inkey u., Gesztenyés utca, Bornemissza 
u., stb.) 

   

Eötvös tér, Sétakert, Honvéd utca                                                    

A belváros egyes szűk utcái eleve alkalmatlanok az utcafásításokra, a külvárosi 
részeken viszont a légvezetékek akadályozzák az utcafásítást, ezért ezek az utcák 
meglehetősen kopárak. Kevés a mintaszerűen fásított utca, mint a Fő utca ostorfái, a 
Batthyány utca japán akácai, a Platán sor platánfái, a Teleki utca hársfa-sora. Sajátos 
hangulatot teremtenek a városban április folyamán a virágzó díszcseresznye-fasorok. 
(Fő utca felső szakasza, Tavasz utca, Dózsa György utca, Űrhajós utca eleje, stb.) 

    

Fasorok: Batthyány utca, Platán sor, Űrhajós utca, Dózsa György utca 

    

Légvezetékek miatti kopár utcák: Vörösmarty utca, Szekeres utca, Kőrisfa utca, Alkotmány utca 
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Palin új utcáinak zöldsávjain lakosság általi esetleges növény-kiültetések 
figyelhetők meg, ez természetesen üdvözlendő, azonban a tervszerű utcafásítás még 
kedvezőbb utcaképet eredményezne. Ugyanakkor nem helyeselhetők a sok helyen 
tapasztalható, élősövényekkel történő közterület-foglalások (Palin, Szabadhegy, Új 
élet utca, Téglagyári utca).  

Egyes nagy telkes intézmények is jelentős növényállománnyal rendelkeznek, pl. a 
Kanizsai Dorottya Kórház, a Cserháti Szakképző Iskola, a Palini Általános Iskola, a 
palini volt szociális otthon, a Hevesi Általános Iskola és a Tripammer utcai temető. 

A városlakók kedvenc kiránduló-szabadidő területe a nagykiterjedésű, szépen 
gondozott parkkal rendelkező Csónakázó-tó környéke, melyhez szervesen 
kapcsolódik az Alsóvárosi-parkerdő. A város külterületén egy másik gondozott 
parkerdő is található Miklósfa mellett, melyhez délen horgásztavak is kapcsolódnak. 

   

A Csónakázó-tó parkja, Miklósfai horgásztó, Miklósfai parkerdő 

A város különleges zöldfelületi értéke a MAORT-telep választékosan telepített és 
ápolt növény-állománya, mely országos viszonylatban is egyedülálló urbánus érték. 

  

Olaj utca, Maort utca 
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2.7 Kápolnák és keresztek városa 

Nagykanizsa sohasem volt kiemelkedő egyházi központ, talán ezért is a város 
léptékéhez viszonyítva kevés temploma van, ugyanakkor a túlnyomórészt katolikus 
felekezetű lakosság erős vallásosságára utal a nagyszámú kápolna léte. E kápolnák 
hitéleti szerepükön túl a szűkebb környezetükben fontos városkép-alakító tényezők is. 

Nagykanizsa 27 kápolnája: Kórház-kápolna, Inkey-(kálvária)-kápolna, miklósfai 
Festetics-kápolna (immár templommá nyilvánítva), sereg-kápolna (jelenleg üzletté 
alakítva), Szent Flórián téri kápolna, Kápolna téri kápolna, lőtéri kápolna; temető-
kápolna, kiskanizsai temetőkápolna, öt szőlőhegyi kápolna (Förhénc-hegy, Cserfő, 
Látóhegy, Bagolai-hegy, Szentgyörgyvári-hegy), továbbá sírkápolnák, családi 
mauzóleumok (a központi temetőben 8, a kiskanizsai temetőben 1, az izraelita 
temetőben 4 db). Az idők során elbontásra került a régi ispotály kápolna, a görög-keleti 
vallásúak kisméretű temploma, a város határában állt Szent Vendel kápolna és a 
Nepomuki Szent János szobor kápolna-építménye. Sőt a külső városrészek újabban 
emelt kis templomai is tulajdonképpen kápolna-méretűek (Palin, Bajcsa, Korpavár). 

     

Kápolnák: Kórház, Szent Flórián tér, Miklósfa, Kiskanizsai temető, Tripammer utcai temető 

      

Szőlőhegyi kápolnák: Nagybagolai-hegy, Förhénc-hegy, Cserfő, Látóhegy, Szentgyörgyvári-hegy 

     

Sírkápolnák, családi mauzóleumok  
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A köztéri alkotások körébe sorolható kőkeresztekből Nagykanizsán különösen sok 
található út mentén, útelágazásoknál, templomkertekben, magán telkeken, 
szőlőhegyeken és temetőkben, - összesített számuk meghaladja a 80 darabot, - ami 
vélhetően hazai településeink körében rekord-érték. A sok kő-feszület (kiváltképpen 
Kiskanizsán, Bajcsán és a szőlőhegyeken) – település-karakter alkotó tényezőnek is 
tekinthető. Örvendetes módon az utóbbi években több kőkereszt is felújításra került 
részben önkormányzati-, részben magán-erőből. (Honvéd u., Petőfi u., Cserfői út, 
Palini sportpálya, Szabadhegy, Kiscserfő, Bagolai-hegy). A legrégebbi - 1806-os 
évszámú - kőkereszt Miklósfán, a városrész bejáratánál található, de a bajcsai temető 
keresztjei archaikus kinézetük folytán esetleg még ennél is ősibbek lehetnek. 
Különlegességnek számít a Kisfakos északi végén álló népies fakereszt (érdemes 
lenne megmenteni), valamint a Keresztfai út elején álló fából faragott korpusz, mely 
színvonalas művészi alkotás. Újabban modern keresztek is készülnek, például a 
korpavári GYGV üzem előtt álló rozsdamentes acél kereszt, azonban sajnos nem 
minden új kereszt képvisel művészi értéket.  

Sajnálatosan jellemző gyakorlat volt az elmúlt rendszerben, hogy a köztéri 
kőkeresztek elé vagy mellé közvetlenül tudatosan egy transzformátort vagy 
villanyoszlopot helyeztek, lerontva a kereszt látványát (pl. Pápai utca, Bajcsai út, 
Kisrác utca, stb.) E problémát a kereszt felújítása esetén néhány méterrel távolabbra 
történő áthelyezéssel lehetne orvosolni. Bagolán a Bagoly u. 98 udvarán egy 
kőkeresztnek már csak az alsó része áll, a kiskanizsai temetőben pedig négy 
kőkereszt és egy Szent Rozália szobor a közelmúltban elpusztult. Megdőlt helyzetben 
van a Csiky Gergely utcai és a vajdacserfői kereszt. 

     

Keresztek: Kossuth tér, Kisrác utca, bajcsai temető, Miklósfai út, Damjanich u. vége 

 

A keresztek eszmeiségével rokonok a szentek szobrai, bár ezekből jóval kevesebb 
létezik: Alsóvárosi templom mellett Mária, a kórház udvarán Szent Teréz, Bagoly u. 
20. udvarán Mária, Kiskanizsai templomkertben Jézus szíve és Szent Mihály, továbbá 
faszobrok: a Kápolna téren Szent Miklós, Cserfőn Szent Orbán, a Szentgyörgyvári-
hegyen Szent György, Kisfakoson Szent család. 
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2.8 Katonaváros, emlékművek, szobrok 

Nagykanizsa földrajzi elhelyezkedése miatt minden korban fontos bázisa volt a 
honvédelemnek. A városban ma is állnak egykori katonai objektumok: 

volt Honvéd laktanya – most Batthyány Gimnázium;  

volt Frigyes fhg. (Közös-) laktanya – most Piarista Gimnázium;  

volt József fhg. laktanya – most Dózsa u. 73-75. lakások;  

volt Károly király laktanya, majd Dózsa, - Thúry laktanya – most vállalkozói terület; 

volt hadikórház – most lakások (Ligetváros); 

volt Tüzér- (Gábor Áron) laktanya - most Ipari park;  

volt katonai repülőtér – jelenleg sport-repülőtér; 

volt cserfői lőszerraktár – jelenleg üres (MNV Zrt. kezelésben); 

volt kiskanizsai lőtér – jelenleg Natura 2000 védett terület; 

volt katonai gyakorlótér (Csónakázó-tó mellett) – jelenleg erdő (MNV Zrt.);  

volt Erdész utcai határőr laktanya – jelenleg üres (MNV Zrt. kezelésében). 

 

   

Volt Honvéd laktanya, volt Közös laktanya, volt Károly király laktanya 

   

Volt József fhg. laktanya és annak kapuja, volt Tüzérlaktanya 
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Nagykanizsa katonavárosi múltjának köszönhetően a városban feltűnően sok a 
hősi, illetve történelmi tárgyú emlékmű, és külön érdekesség, hogy ezek közül négy 
turulmadárral díszített (Deák tér, Miklósfa, Bagola, Bajcsa). A központi temetőben 
pedig egy I. világháborús magyar, egy szovjet-bolgár és egy német katonai temető-
parcella is található. 

    

Turulmadaras emlékművek: Deák tér, Miklósfa, Bagola, Bajcsa 

Nagykanizsa a köztéri alkotások mennyisége tekintetében valamivel szerényebben 
ellátott, mint más hasonló nagyságú városok (Zalaegerszeg, Kaposvár, 
Hódmezővásárhely). Mivel azonban szobor-állításra inkább csak a rendezett belvárosi 
terek alkalmasak: Erzsébet tér, Deák tér, Eötvös tér, Széchenyi tér – ezért jellemzően 
itt csoportosul az alkotások zöme.  

Városkép-formáló jelentőséggel bír a Szentháromság szobor, az Inkey-urna, a 
Török kút (jelenleg raktárban), a Nagy-Magyarország emlékmű, a két gyalogezred-
emlékmű, valamint a közelmúltban felállított Erzsébet királyné szobor, a 
Testvérvárosok kútja és a Bethlen szobor.  

 

     

Nagy-Magyarország emlékmű, Inkey urna, Testvérvárosok kútja, 20-as Gyalogezred emlékmű, 
Erzsébet királyné szobor 
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2.9 Vasmívesség 

Nagykanizsán a XIX. század második felében az elegáns városi palotákon jelentek 
meg, és igen hamar nagy népszerűségre tettek szert a rendkívül dekoratív öntöttvas 
illetve kovácsoltvas épületdíszek: kapuk, erkélykorlátok, lépcsőházi korlátok, tető-
csúcsdíszek. Ezzel egyidejűleg a közterületeken díszes öntöttvas kandelábereket is 
felállítottak. A város egyik jelképe pedig a Vasemberház homlokzatát díszítő páncélos 
vitéz cégér.  

A jelentősebb ingatlanokat jellemzően téglabástyás-kovácsoltvasrácsos 
kerítésekkel kerítették le (pl. Kórház, Egylet-kert, Blumenschein-palota (Sugár u. 12.), 
Ady u. 33-35. (Zerkowitz-udvar), Evangélikus templom, volt József fhg. laktanya, 
Kossuth tér 14., Bajza u. 2., stb.) 

 

   

Evangélikus templom, Bajza utca 2., Kossuth tér 14. 

 

A pazar díszítésű vaskapukra példa a Csengery u. 2., Csengery u. 4., Csengery u. 
25., Kisfaludy u. 19., (Vécsey-ház), Kisfaludy u. 1/a., Babochay u. 43., Rozgonyi u. 9., 
bár ezeken kívül másutt meg művészi módon faragott fa-kapuk díszlenek.  

     

Csengery u. 2., Csengery u. 4., Csengery u. 25., Kisfaludy u. 19., Babochay u. 43. 

 

A legszebb erkélyrácsokat a Csengery u. 5., Csengery u. 7., Ady u. 1., Fő u. 9., 
Deák tér 2., Deák tér 3., Deák tér 10., Erzsébet tér 21., Vár u. 8. és Sugár u. 43. 
épületeken láthatjuk. 
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Erkélyrácsok: Csengery u. 5., Deák tér 10.,  

Fő út 9., Erzsébet tér 21. 

 

A vasmunkák különös reneszánsza figyelhető meg napjainkban a belváros díszes 
kandeláberein, az Erzsébet téri zenepavilonon, és a családi házas területek barokkos 
hangvételű új vasrácsos kerítésein.   
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3. Örökségünk, településképi szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 

3.1 Régészeti értékek 

Bár a régészeti értékek a települések arculatában jellemzően nem domináns 
szereplők, mégis említésre érdemesek, ha a település múltjának fontos részleteit őrzik. 
Nagykanizsa környékén számos őskori lelőhely ismert, bár a leglátványosabbat, a 
palini hármas körárkot az autópálya-építés során alapos indok nélkül 
megsemmisítették. A város területén jelentős római település (villa rustica) is állt, de 
ennek helyére időközben ipari üzemek (főként a Hidrofilt) épült. 

A középkor emlékei sem szerencsésebbek, ezeket részben a török háborúk 
pusztították el, majd pedig a török kor utáni újjáépítés lázában hordták szét. 
Nagykanizsa területén a középkorban több plébániatemplom állt. Kanizsa 
plébániatemploma a Szent Margit rotunda volt, de Palin, Szentmiklós, Szentgyörgy, 
Bagola, Bille-Mindszent, Mórichely és Től települések is rendelkeztek templommal. 
Sajnos ezekből semmi sem maradt fenn, többségüknek még a pontos helye sem 
ismert. Az egyházi épületek közül még a középkori kanizsai ferences kolostorról van 
némi fogalmunk, ennek alapfalai a mai GE üzem gázfogadója mellett rejtőznek a 
földben, - ez feltárásra, romkertkénti bemutatásra is méltó lenne. 

Kanizsa másik különlegessége, hogy a török korban területén 10 erődítmény állt, 
melyből ma egyedül a középkori Botszentgyörgy várkastély (Romlottvár) elhanyagolt 
alapfalai láthatók, továbbá Kanizsa vára 1950-es évekbeli részleges régészeti 
kutatásának eredményei ismertek. E vár alapfalainak bemutatása is megoldható 
lenne, főként ha a volt szeszgyár épülete lebonthatóvá válna. E főúri várakon kívül 
kisebb erődítmények láncolata állt a környéken a török portyázások feltartóztatására: 
Korpavár, Bille-Mindszent, Csákány, Leányvár, Szentmiklós, Mórichely, Bajcsa 
említhetők. A Bajcsa várát rejtő homokdombot a közelmúltban bányászták el, de 
Korpavár, Csákány, Leányvár és Mórichely még kutathatók és talán valamiképpen 
rekonstruálhatók is lennének.  

 

A Romlottvár pincéjének védő-teteje 
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3.2 Műemlékek 

Nagykanizsának– bár a középkorban is jelentős mezőváros volt – a török kori 
pusztítások miatt középkori műemléke a Romlottvár alapfal-maradványain kívül nincs, 
és a török kor utáni újjáépítés időszakából (XVIII. század) is csak kevés épület maradt 
fenn, azonban ezek között igen fontos emlékeket találunk (ferences templom és 
kolostor, Batthyány uradalmi épületek, Szentháromság szobor, Förhénc-hegyi 
kápolna, Inkey-kápolna, kiskanizsai Nagykorcsma). A város többi műemléke XIX-XX. 
századi klasszicista, romantikus, eklektikus vagy szecessziós stílusú alkotás. Közülük 
is kiemelkedő jelentőségű a klasszicista zsinagóga, mely Magyarország legrégebbi, 
polgári igényszinttel épített zsinagógája, mely a francia forradalmi építészet hatását is 
magán viseli, ráadásul eredeti berendezése is fennmaradt. További jelentős műemlék 
a klasszicista Vasemberház és a magyaros-szecessziós stílusú Medgyaszay Ház. 

   

Alsóvárosi templom, Batthyány tiszttartói ház, Szentháromság szobor 

   

Förhénc-hegyi kápolna, Inkey-kápolna, kiskanizsai Nagykorcsma 

   

Zsinagóga, Vasemberház, Medgyaszay Ház 

Nagykanizsa műemlék-állománya – hasonlóan Kaposvárhoz, Szekszárdhoz vagy 
Zalaegerszeghez) nem olyan sok (24 épület és 3 szobor), hogy a város arculatát 
alapvetően meghatározná, továbbá műemléki terület sem került kijelölésre. Városképi 
szempontból lényeges tényező, hogy a műemlékek többsége a városközpontban (Fő 
út, Deák tér, Erzsébet tér és az ezekből kiágazó utcák) csoportosul, és ezek a 
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nagyszámú helyi védelem alatt álló épülettel karöltve a belváros utcáinak-tereinek 
rendkívül karakteres történelmi hangulatot kölcsönöznek. 

Sajnálatos tény, hogy a műemlékvédelem ügyének kiteljesedését a városközpont 
számos jellegzetes régi épülete nem érte meg, melyeket az 1960-1990 közti erőltetett 
városfejlesztési rohammunkában lebontottak, s helyükre kevés kivétellel a történelmi 
hangulatú környezethez egyáltalán nem illeszkedő modern épületek kerültek. (L. Fő u. 
2., Sugár u. 1., Deák tér 12., Erzsébet tér 2., stb.) Azonban Nagykanizsa még így is 
sok más hasonló nagyságrendű városhoz képest szerencsés, mivel a belváros 
történelmi hangulata összességében megmaradt. 

A városképi szempontból fontos műemlékek állaga nagyon különböző. Az utóbbi 
évtizedben került felújításra a Medgyaszay-ház, a plakátház, a Grünhut ház (Deák tér 
2.), az Alsó templom, a Felső templom, a Miklósfai templom, a Förhénc-hegyi kápolna, 
valamint a Szentháromság szobor. Külsejében megújult a Batthyány Gimnázium 
épülete, a még funkciót kereső Axenti ház (Deák tér 5.), továbbá a Bolyai Általános 
Iskola és felújításra került a Csengery u. 12. társasház tetőzete. Ugyanakkor nagyon 
rossz állapotban van a zsinagóga, a Szeidmann ház (Erzsébet tér 14-15.), a ferences 
kolostor, az Inkey-kápolna, a kiskanizsai volt óvoda, a Romlottvár romterülete, és 
felújításra szorul a Fő u. 6. (izraelita hitközség épülete), valamint a volt Batthyány 
tiszttartói ház (Fő u. 5-7.) is. Nemrég üresedett meg a volt uradalmi istálló és magtár 
(volt Kiskakas vendéglő). Közülük az Erzsébet tér 14-15., a Fő u. 5-7. és a kiskanizsai 
óvoda épület leromlott állaga városképi szempontból is zavaró, míg a zsinagóga és a 
Romlottvár jelenlegi állapota a látogathatóságot kérdőjelezi meg. 

Műemléki védelem alá helyezés szempontjából vizsgálatra lenne érdemes a hazai 
szecesszió kiemelkedő példánya, a Fő u. 13. Bogenrieder-palota, a Medgyaszay 
István által tervezett kora-modern volt tüzérlaktanya parancsnoki épülete, a két 
világháború közti birodalmi építészet stílusában fogant jelenlegi városháza és a XVIII. 
századi eredetű szőlőhegyi kápolnák. 

 

Volt tüzérlaktanya parancsnoki épülete 
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3.3 Helyi védelem alatt álló értékek 

A műemléki védelem alatt nem álló, de az adott település arculata és a 
hagyományok őrzése szempontjából fontos régi (jellemzően eklektikus, szecessziós, 
illetve két világháború közti) épületeknek a műemlékekéhez hasonló, de nem 
országos, hanem helyi önkormányzati védelem alá helyezése, mint mozgalom 
bontakozott ki a rendszerváltás időszakában, és ebben más vidéki városok 
(Nyíregyháza, Vác, stb.) mellett Nagykanizsa is úttörő szerepet játszott, köszönhetően 
az akkori város-vezetés és civil erők (Városvédő Egyesület) összefogásának. 

Nagykanizsa a legelsők között - 1992-ben – alkotta meg helyi védelmi rendeletét, 
miközben erre országosan csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény és a végrehajtására 1999-ben megjelent FVM rendelet adott 
felhatalmazást, illetve kötelezést. 

Nagykanizsa városa a helyi védelem terén látványos eredményekkel 
büszkélkedhet. Az első rendelet 1992. évi elfogadásakor a védelmi listán 113 épület + 
112 db épületrész, továbbá 15 db növényzet (zöldfelület vagy fasor), 21 db 
képzőművészeti alkotás és emléktábla, 37 db szobor és emlékmű, 16 db egyéb 
műalkotás, 21 db egyházi műalkotás és 8 db dombormű szerepelt. 

Ehhez képest a 2011-ben jóváhagyott, időrendben - immár negyedik - helyi védelmi 
rendelet mellékletében 2 védett terület (Maort-telep 59 db lakóingatlannal) és a 
Tripammer úti temető négy parcellája; 17 növényzet; 13 utcakép; 290 db épület illetve 
épületrész; 36 db falikép, dombormű, mozaik; 91 db kereszt; 26 db egyéb létesítmény; 
40 db síremlék; 118 db emlékmű, szobor; valamint 78 db emléktábla szerepel védett 
értékként. Természetesen apróbb változások a kényszerhelyzetek miatt előfordultak, 
pl. 2016-ban egy népi lakóház törlésre került a listáról, de a védett értékek köre és 
helyzete stabilnak mondható, és legfeljebb 1-2 új tétellel egészítendő ki. Mindez 
köszönhető részben a mindenkori város-vezetés örökségvédelem iránti 
elkötelezettségének, a lakosság többsége megértésének, és nem utolsó sorban az 
önkormányzat által a kezdetektől működtetett helyi védelmi támogatási rendszernek. 
Jelenleg a helyi védelmi rendelet értelmében az Önkormányzat évente 7 M Ft-ot 
biztosít pályázat keretében védett épületek felújítására. Így évente általában 2-5 épület 
felújítása valósul meg. Emellett az Önkormányzat saját tulajdonú épületeit is igyekszik 
felújítani, de előfordulnak magánerőből pályázati támogatás igénylése nélküli épület-
felújítások is. Ezen erőfeszítések eredményei ma már jól érzékelhetők a városképben.  

A közelmúlt látványosabb védett épület-felújításai: Csengery u. 2., Csengery u. 8., 
Ady u. 15., Király u. 30., Erzsébet tér 7. (városháza), Erzsébet tér 10. (Lőwi ház), 
Erzsébet tér 16. (Kaiser-ház), Erzsébet tér 18. (volt Arany Szarvas szálló), Erzsébet 
tér 23. (Centrál szálló), Fő utca 4. (Rosenfeld ház), Fő u. 9. (Weiser ház), Fő u. 13. 
(Bogenrieder palota), Fő u. 16. (Bankpalota), Fő u. 23. (Keller-ház), Deák tér 6. (Scherz 
ház), Széchenyi tér 14. (König ház), Csengery u. 17. (Rosenfeld-ház), Sugár u. 12. 
(Blumenschein palota), Sugár u. 14., Zrínyi u. 43. (Bettelheim ház), Kölcsey u. 2. (Bajer 
/Muskátli/ cukrászda). 
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Közelmúltban megújult helyi védett épületek: Csengery u. 2., Ady u. 15., Erzsébet tér 16. 
Centrál szálló, Fő u. 23., Zrínyi u. 43. 

A köztéri alkotások jó karban tartása elsődlegesen önkormányzati feladat, és ennek 
Nagykanizsa Önkormányzata is igyekszik megfelelni. Pályázati források 
felhasználásával számos emlékmű felújítása történt meg az elmúlt néhány évben, így 
a 48-as közös gyalogezred és a 20-as honvéd gyalogezred emlékműve, a turul-szobor, 
a bajcsai és a korpavári hősi emlékmű. Felújításra került a Thúry téri Thúry György 
szobor és az Eötvös téri Család című szobor is. A belváros rekonstrukciója során a 
város új köztéri alkotásokkal is gyarapodott, így az Erzsébet királyné szobor, a 
Testvérvárosok kútja, a középkori vármakett, a Bethlen István szobor és az Orbán 
Nándor szobor kerültek felállításra. 

A közeljövő fontos feladata lenne egyes, működésképtelenné vált „vizes” alkotások 
felújítása (Táncosnők szobra, Globus szobor, Ülő leány szobor, Ivó zsiráf szobor, 
uszoda előtti díszkút). 

Nagykanizsa kiemelkedő számban rendelkezik kőkeresztekkel, részben utak 
mentén, templomoknál, temetőkben, szőlőhegyeken de még magántelkeken is. 
Kiskanizsa 13 db kőkeresztje már településkép-formáló jelentőséggel is bír, ugyanis 
többségük jellegzetes Y-útelágazásoknál áll. Kiskanizsa és Bajcsa temetőjében pedig 
több, az útmenti keresztekhez hasonló síremlék is található. Sajnos ezek közül a 
kiskanizsai temetőben három régi kereszt és egy Szent Rozália szobor – vélhetően az 
időjárás káros hatásaira – elpusztult.  

Örvendetes viszont, hogy az utóbbi időben több kereszt felújítása is megtörtént 
részben önkormányzati forrásból (Petőfi u., Honvéd u., Palini sportpálya, Cserfői út 
eleje), részben magánerőből vagy civil összefogással (Régi balatoni út, Nagybagolai-
hegy, Szabadhegy, Kiscserfő, stb.). Ugyanakkor sajnálatos, hogy több kereszt 
közvetlen szomszédságába az áramszolgáltató egykor – vélhetően szándékosan – 
villanyoszlopot vagy transzformátort telepített.   
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Állaga és funkció-vesztése miatt viszont a közelmúltban elbontásra került a bajcsai 
és a korpavári fa harangláb, így mára csak a Kisbagolai-hegyi fa harangláb maradt. 

A dél-zalai szőlőhegyi építészet országos viszonylatban szinte ismeretlen, pedig 
rendkívül karakteres, és éppen Nagykanizsán még meglepően sok hagyományőrző 
pince áll. A helyi védelem terén óriási feladat lenne a szőlőhegyi területek örökségi 
érték szempontú alapos felmérése, ami esetlegesen még egyes emlékek műemlékké 
nyilvánításához is vezethetne, és sok régi présház építészeti értékének 
dokumentálását, helyi védelem alá helyezését jelenthetné. 

  

  

  

Régi présházak Cserfőn 
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3.4 Táji, természeti értékek 

Nagykanizsa földrajzi adottságait a Zala megyére jellemző, nagyrészt erdőkkel 
borított barátságos dombvidéki táj határozza meg. Magát a települést azonban észak-
déli irányban átszeli az egykori Kanizsai-patak széles mocsaras völgye, melyet a XX. 
század elején lecsapoltak, ettől nyugatra pedig gyakorlatilag homokos felszínű sík 
vidék terül el. Vízfolyásai kis patakok és árkok, mesterséges vízfelületei azonban 
jelentősek: Mórichelyi halastó, Csónakázó-tó, Palini horgásztó, Miklósfai horgásztó. E 
táji környezet rendkívüli jelenségekkel, meglepetésekkel nem szolgál, viszont békés 
hangulatot áraszt, könnyen bejárható, és szinte minden részletében vonzó. Táji 
értéknek tekinthetők a dombtetőkről a hozzájuk képest völgyben fekvő város irányában 
feltáruló panorámák (Förhénc-hegy, Szentgyörgyvári-hegy, Látóhegy, Bagolai-hegy). 

A természeti értékek a földrajzi környezetből következően jelentős kiterjedésűek, de 
nem rendkívüliek. Országos természeti védelem alatt áll a Mórichelyi halastavak 
térsége, ez azonban magántulajdonú terület és nem látogatható. A közigazgatási 
terület nyugati sávja (Kiskanizsától és Bajcsától nyugatra) Natura 2000 terület, ez 
túlnyomó részben erdő, illetve fás legelő (volt katonai lőtér). Ezenkívül nagy területek 
tartoznak még az ökológiai hálózathoz, így a Principális-völgy vizenyős területei és 
vízfolyásai, a Förhénc-hegy és Cserfő közti Felső-erdő, a parkerdőnek is számító 
Alsóvárosi erdő, a Miklósfai-parkerdő, a Bunyai-erdő, a Felső-szentpáli erdő, a 
Bakónaki-patak és a Szaplányosi-patak völgye.  

   

  

1. a Principális-csatorna a Vár utcai hídtól délre (jobbra a Pivári utca házai), 2. Mórichelyi tavak, 
3. kilátás a Szentgyörgyvári-hegyről, 4. kilátás a Látóhegyről 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű 
területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 

településkarakter bemutatásával 

 

A település teljes közigazgatási területét településképi szempontból - az ide 
vonatkozó előírások alapján – zónákra kell felosztani.  (Az övezet kifejezés használata 
kerülendő, mivel azt az OTÉK fogalom-meghatározása azt már más értelemmel 
ruházta fel). A szabályozási terven megjelenő építési övezetek és a településképi 
szempontú zónák között nincs mindenütt megfeleltetés. A TAK alapján készítendő 
településképi önkormányzati rendeletben minden egyes zónára meghatározandók az 
adott zónára vonatkozó építészeti követelmények. 

Nagykanizsa város területén az alábbi településképi zónák lehatárolása javasolt: 

1. Belvárosi zóna 

2. Külvárosi zóna 

3. Családi házas zóna 

4. Maort-telepi zóna 

5. Lakótelepi zóna 

6. Társasházas – csoportházas zóna 

7. Lakópark zóna 

8. Intézményi zóna 

9. Ipari-kereskedelmi zóna 

10. Garázsváros zóna 

11. Sport zóna 

12. Rekreációs zóna 

13. Temető zóna 

14. Park zóna 

15. Szőlőhegyi zóna 

16. Kertbarát zóna 

17. Külterületi zóna 
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1. Belvárosi zóna: jellemzően többszintes, zártsorú beépítésű, lakásokat, irodákat, 
kereskedelmi és vendéglátó létesítményeket tartalmazó terület. Ide tartozik az 
Erzsébet tér, Deák tér, Eötvös tér, Fő utca, Zrínyi utca, Rozgonyi utca nagy része, 
Magyar utca, Király u., Teleki utca déli oldala, Kisfaludy u., Kossuth tér, továbbá az 
ezekből kiágazó utcák (Csengery u., Sugár u., Kinizsi u., Hunyadi u., Ady Endre u.) 
városközponti szakaszai. Egyes fokozatosan átépülő régi utcákban (pl. Magyar u., 
Hunyadi u., Báthory u., Király u.) még hosszú távon is számolni kell a régi földszintes 
és az új többszintes épületek szomszédságából fakadó városképi anomáliákkal, 
azonban e területeken igény mutatkozik a többszintes beépítésre. 

  

Deák tér, Ady Endre utca 

 

2. Külvárosi zóna: a belvárosi zónát körülvevő, jellemzően földszintes, zártsorú 
beépítésű, elsődlegesen lakásokat, de egyéb intézményeket is tartalmazó terület. Ide 
tartozik a Szent Imre u., Batthyány u., Szemere u., Csány u., Királyi Pál u., Arany u., 
Petőfi u., Rákóczi u., Vörösmarty u., Árpád u., továbbá a Sugár u., Ady Endre u., 
Csengery u., Hunyadi u. és a Kinizsi utca külső szakasza. 

  

Szemere utca, Sugár utca 
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3. Családi házas zóna: a zömében földszintes lakóépületeket, családi házakat 
tartalmazó területek: egyes külvárosi utcák (pl. Belus és Halvax u.), valamint 
Katonarét, Sánc, Szabadhegy, Kiskanizsa, Miklósfa, Palin, Korpavár, Bajcsa, Bagola, 
Kisfakos belterületi részeinek többsége. Az ide sorolt területek építészeti karaktere a 
koronként változó divat hatására jellemzően nagyon heterogén, sem tömegformálás, 
sem anyaghasználat sem színezés terén nem tapasztalható egységes karakter. Csak 
egy-két rövid utcaszakasz akad, ahol sikerült egységes utcaképet létrehozni, azonban 
ezek városképi megjelenése is vitatható, mivel a megszokott magyaros utcaképhez 
viszonyítva túlságosan merevek, továbbá e területeken sem lenne célszerű túl szigorú 
megkötéseket alkotni az épületek jövőbeni formálására. 

  

Mária utca, Őrtorony utca 

 

4. Maort-telepi zóna: a Maort-telep egységes terv szerint típus-lakóházakkal 
beépített, igényesen parkosított kertvárosi területe, mely szigorú előírásokkal 
szabályozott helyi védelem alatt áll. A terület kialakult egységes építészeti karaktere 
és intenzíven parkosított jellege megtartandó. 

  

Maort utca, Olaj utca 
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5. Lakótelepi zóna: az 1960-1990 között megvalósított, jellemzően tömbtelken álló, 
soklakásos típusházakkal beépített terület. Ide tartozik csaknem a teljes Keleti 
városrész, az Ady Endre utca – Zárda utcai lakótelep, a Berzsenyi utca, Corvin utca, 
Hermann Ottó utca és a Garay utca nyugati része. A területen a lakóházakon kívül 
több oktatási-nevelési, kereskedelmi-szolgáltató, egészségügyi intézmény és 
sorgarázsok is találhatók. A zóna építészeti karakterét a korszakra jellemző 
többszintes, lapostetős háztömbök határozzák meg. Új épületek elhelyezésére 
nemigen nyílik lehetőség. A meglévő épületek nagyobb léptékű átalakítása is 
szerkezeti nehézségekbe ütközik. A területek intenzíven parkosított jellege a város-
arculat fontos tényezője. 

  

Rózsa utca, Berzsenyi utca 

 

6. Társasházas – csoportházas zóna: Jellemzően 2-4 szintes, többlakásos 
épületekkel beépített terület, ahol az épületek saját telken állnak. Ide sorolható a Szálfa 
u. – Vadalmás u. tömb, az Űrhajós u. – Lámpagyár u. környéke, Nyírfa utca – Bethlen 
Gábor utca – Akácfa utca környéke, az Ipari park délkeleti része, a Jókai utca, a 
Péterfai utca, a Maort telep déli része, a Kaán Károly utca déli vége, a Csengery utca 
91-97, az Erdész utca keleti vége, és a Ligetváros is. Fontos az épületek egységes 
építészeti karakterének fenntartása. Új épületek elhelyezésére nemigen nyílik 
lehetőség.  

  

Nyírfa utca, Vadalmás utca 
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7. Lakópark zóna: jellemzően az 1990-es évek óta megépült önálló telkes, 
zártudvaros többlakásos (társas-)házas lakótömbök területe. E jellemzően korszerű, 
igényesebb lakásokkal rendelkező tömbök építészeti kialakítása egységes, jellemzően 
3-4 szintes, magastetős, nagyon karakteres épületekből áll. Ilyen a Postakert u. – Irtás 
u. – Dózsa u. – Kisberki utcai lakótömb, a Smaragd lakópark, az épülő Városkapu, 
újabban Homoktövis lakópark, de jellege miatt ide sorolható a Király utca 31. lakótömb 
is. Találhatók még a városban kisebb hasonló tömbök is, de ezeket nem feltétlenül kell 
ebbe a zónába sorolni (pl. Zerkowitz udvar, Aranykapu lakópark, Fontana lakópark, 
Eötvös tér délkeleti sarok. 

  

Dózsa utca, Kisberki utca 

 

8. Intézmény zóna: olyan bekerített, zárt jellegű intézmények területe, melyek a 
környezetüktől elkülönülő speciális funkcióval, és ennek megfelelő beépítéssel 
rendelkeznek. Építészeti karakterük általában vegyes (l. kórház, Batthyány 
Gimnázium, Cserháti Szakképző Iskola), bár pl. a Piarista iskola tömbje (volt laktanya) 
kifejezetten egységes. Településképi szabályozásukat jobbára csak egyedileg lehetne 
meghatározni. 

  

Kanizsai Dorottya Kórház, Palini Általános Iskola és Óvoda 
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9. Ipari-kereskedelmi zóna: a város ipari területein (Csengery út, Vár utca, Északi 
ipartelep) kívül a város nagy bevásárlóközpontjainak környékére is kiterjed (Tesco 
áruház környéke, Balatoni út, Stop-Shop, Kalmár utca környéke, Kanizsa Centrum 
környéke.) Jellemzően egyedi, egymáshoz nem illeszkedő, zömében lapostetős, vagy 
csarnokszerű épületek alkotják. Különösebb építészeti követelményeket e területeken 
nem célszerű meghatározni. 

  

Csengery út, Vámház utca 

 

10. Garázsváros zóna: a tömbösített gépkocsitárolók területe. Minden más zónától 
eltérő karakterük miatt indokolt önálló zónát kialakítani számukra. A város területén 
kizárólag földszintes, lapos- vagy féltetős sorgarázsok találhatók. Ezekkel a fő 
probléma, hogy majdnem minden egyes tulajdonos a saját elképzelése alapján alakítja 
át, javítgatja meg a gépkocsi-tárolóját, illetve sok a leromlott állagú garázs-egység is, 
emiatt a városképre rendkívül kedvezőtlenül hatnak. Indokolt előírni az egységes 
anyaghasználatot, szín- és formai paramétereket. 

  

Űrhajós utca, Téglagyári utca 
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11. Sport zóna: a nagy kiterjedésű sportpályák (MÁV NTE sporttelep, Olajbányász 
sporttelep, Ady utcai lőtér és tenisz-telep, Király utcai tenisz-telep, Hunyadi tér, 
Mindenki sportpályája, palini sportpálya, miklósfai sportpálya, bajcsai sportpálya, 
bagolai sportpálya) és a városi strand területe tartoznak ide. E területeken kevés az 
épület, az is minden egységnél különböző. A sport-zónában a rendezettség, a 
növényzet helyes alkalmazása a fő cél, az épületek megjelenésére különösebb 
előírást a funkciók ismeretének hiányában nem lehet tenni. 

  

Mindenki sportpályája, Hunyadi tér 

 

12. Rekreációs zóna: a szabadidő-tevékenységek számára kialakított terület. A 
legfontosabb ilyen terület a Csónakázó-tó környéke, továbbá a Miklósfai parkerdő. E 
területen csak kevés épület áll, azok tájba illesztése azonban fokozott elvárás. 

  

Csónakázó-tó környéke 
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13. Temető zóna: a temetők területére korlátozódik (Tripammer utcai, izraelita, 
sánci, kiskanizsai, palini, miklósfai, bajcsai, bagolai, kisfakosi temető). A temetőkben 
az üzemi funkciójú kiszolgáló épületeken kívül csak ravatalozó, temetőkápolna és 
mauzóleumok helyezhetők el. Utóbbiak elhelyezésére célszerű konkrét megkötéseket 
tenni, hogy bárhol bármilyen épület ne épülhessen, ez ugyanis a temető összképét 
zavarhatja. A síremlékek formájára nem indokolt különösebb előírásokat tenni.  

  

Tripammer utcai temető, Kiskanizsai temető 

 

14. Park zóna: a város zöldfelületei közül elsősorban a díszparkokra korlátozódik. 
(Sétakert, 56-os emlékkert, Eötvös tér, Kossuth tér, Honvéd utca, Templom tér, Szent 
Flórián tér, Gesztenyés utca, stb.) Ezekben épületek elhelyezésére nemigen van 
szükség (nincsenek is), esetleg a Sétakertben merülhetne fel igény vendéglátó 
egységre és illemhelyre. A korábbi évtizedekben sajnos a közterekre úgy tekintettek, 
mint beépítésre alkalmas helyekre (Honvéd utca, Templom tér, Szent Flórián tér), így 
ezeken a park jelleg nagymértékben sérült, ráadásul az itt elhelyezett épületek 
kifejezetten zavaróak, nem illeszkednek a településképbe. A Bornemissza utcai 
parkban nagy helyet foglal el a gázfogadó bekerített területe, a Szent Flórián téren a 
be nem épített térrészen is hulladékgyűjtő sziget és tűzivíz-tároló éktelenkedik. A park 
zóna ezért rendkívül szigorú szabályozást igényel. 

  

Sétakert, Gesztenyés utca 
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15. Szőlőhegyi zóna: a város nagykiterjedésű zártkertjeinek területe (Látóhegy, 
Nagybagolai-hegy, Kisbagolai-hegy, Szentgyörgyvári hegy, Mórichelyi-hegy, Förhénc-
hegy, Cserfő). E területek hagyományosan a szőlő-gyümölcs termesztés, illetve a 
Dunántúl egészére jellemző borkultúra területei voltak. Napjainkra azonban a 
szőlőművelés jelentősen lecsökkent, miközben a zártkerti területeken nagy számban 
jelentek meg állandó, vagy az év nagy részében kint élő lakosok, továbbá a nagyobb 
telkek felaprózásával apró hobby-, szabadidő- de üdülő-teleknek is tekinthető 
ingatlanok jöttek létre ennek megfelelő beépítéssel. Főként a Förhénc-hegyen és 
Cserfőn még nagy számban találhatók az ősi építészeti kultúra maradványai: borona, 
illetve gerendavázas szerkezetű pince-présház épületek, azonban miután itt sem 
voltak kötelező építészeti formai előírások, és e területek nem voltak védettek, ezek 
közé nagy számban épültek be tájidegen új épületek, vagy a régieket a 
felismerhetetlenségig „modernizálták”. Emiatt e területek arculata nagyon vegyessé, 
sok helyen kiábrándítóvá vált. 

  

Újförhénc, Szentgyörgyvári-hegy 

 

16. Kertbarát zóna: A szőlőhegyek azon területei, ahol a hagyományos 
telekrendszert a telekmegosztásokkal bezsúfolták, új beépítés dominál és a 
területhasználat a szőlő-gyümölcstermesztés helyett a hobby-kertészkedés, a hétvégi 
pihenés illetve az állandó lakás irányába tolódott el. 

  

 



57 

 

17. Külterületi zóna: a város külterületi, beépítetlen mezőgazdasági- és erdő-
területeit foglalja magába. Itt csak foltszerűen találunk beépítést. 

 Mezőgazdasági üzemi területek: Kiskanizsai Felső-major, Kiskanizsai Alsó-major, 
Miklósfai major, Bajcsai major, Vöröshegyi major, Bajcsai csemetekert, Bagolai major, 
Nagyfakosi major, Mórichelyi major, Mórichelyi halgazdaság.  

Ipari és egyéb létesítmények: Netta Pannonia palini telepe, palini térkő-üzem, 
bagolai hulladéklerakó, cserfői lőszerraktár, repülőtér. 

Vadászházak, külterületi lakott hely: Vöröshegy, Janka-pusztai út, Bajcsai erdő.  

Külterületen történő épület-elhelyezésnél a tájba illesztésre fokozott gondot kell 
fordítani, vagy ahol ez nem megoldható, ott védőfásítással kívánatos a tájban okozott 
beavatkozások negatív hatásait enyhíteni. A beépítéseken kívül a város környékén 
nagy számban húzódó nagyfeszültségű távvezetékek lehetőség szerinti 
összevonására, valamint a magas műszaki létesítmények átgondolt telepítésére és 
forma-tervezésére kellene fokozottan figyelni. 

  

Bajcsai major, Vöröshegyi vadászház 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: 
építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója  

  

5.1 Az ajánlások szempont-rendszere 

Újonnan építendő vagy átépítésre szánt meglévő épületekre vonatkozó építészeti 
követelményeket azért nagyon nehéz meghatározni, mivel a leendő épület 
tulajdonságait elsődlegesen a tervezési program, a megvalósítandó épület 
rendeltetése, valamint egyéb szempontok (gazdaságosság, helyszíni adottságokból 
vagy a kiválasztott szerkezetből fakadó kötöttségek) determinálják. Csak ezek 
ismeretében lehet reális építészeti követelményeket megfogalmazni, hiszen más-más 
tervezői hozzáállást kíván egy lakóház, egy irodaház, egy iskola, egy üzletház, egy 
templom, egy üzemi épület vagy egy benzinkút, és előfordulhat, hogy mindezek 
esetleg kombináltan jelennek meg építtetői igényként. De ha már adott a beruházói 
igény, akkor is szinte megoldhatatlan feladat építészeti követelményeket előre 
megállapítani. Sok évszázados tapasztalat alapján kijelenthető, hogy az építészeti 
minőséget kizárólag a kollektív bölcsesség (szakemberek csoportja, zsűri, tervtanács) 
képes garantálni.  

Az épületek tömeg-alakításának szabályozása elsődlegesen a tetőidom 
meghatározására irányulhat. Vegyes karakterű környezetben (ilyen a lakóterületek 
zöme) azonban rendszerint nincs mihez illeszkedni, továbbá bármely esetleg jellemző 
tetőidom alkalmazásának kizárólagossá tétele is óriási lakossági felháborodást és 
tiltakozást váltana ki, ha az egyik utcában betiltott tetőidom egy szomszédos utcában 
megengedett lenne. Legfeljebb a lapostetős épületek építésének tilalmát lehetne 
felvetni családiházas környezetben. Javasolható új építés, illetve tetőtérbeépítéssel 
járó épületbővítés esetén a tetősíkból kiugró tetőablakok létesítésének szigorítása. 

  

Változatos tetőidomok: Téglagyári utca, Napsugár utca 

 

Korunkban az építés már nem olyan egyöntetű gyakorlat szerint zajlik, mint régen, 
amikor egy településen szinte minden ház hasonló eljárással készült. Ma a vasbeton-
, fém- és fa-szerkezetek, és ezekhez különféle kitöltő- és burkoló-anyagok (kerámia, 
gipsz, kőzetgyapot, polisztirol, poliuretán, üveggyapot, stb.) széles választékának 
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használata jellemző. A nyílászárók sem a hagyományos módon (fakeretes ajtók, 
ablakok), hanem gyakran nagyméretű fém- vagy műanyag tokos üvegfelületekként, 
vagy esetenként tok nélkül jelennek meg. További nehézséget jelent a szabályozásnál, 
hogy a fent említett szerkezetek mind bevonhatók olyan felületkezeléssel, festékkel, 
hogy az eltakart építőanyag milyensége ránézéssel meg sem állapítható. Általános 
jelleggel belvárosi és lakó-környezetben a tetőhéjazatok környezetbe illő 
megválasztását célszerű szorgalmazni. 

  
Újszerű építőanyagok használata: Alsó-Szabadhegyi utca, Hóvirág utca 

 

Az épület-homlokzatok és tetőhéjazatok színe az egyik legfeltűnőbb arculati 
tényező, azonban a színek kiválasztásának szabályozása szinte megoldhatatlan 
feladat. Jogszabály ugyanis csak mindenki számára egyértelmű, egzakt módon 
fogalmazható meg. A lehetséges színek száma azonban az árnyalatok sokfélesége 
miatt tulajdonképpen végtelen. A CSS3 színmegnevezési szabvány 140 színt 
különböztet meg, az interneten fellelhető különböző RAL színskálákon 184-188 szín 
szerepel, de a finomabb színárnyalatok miatt ennek a többszöröséről is beszélhetünk. 
A színek megítélésében (tetszik vagy nem tetszik) pedig inkább szubjektív tényezők 
dominálnak. Az épületek színválasztásánál pedig a környezet és az épület karaktere 
is fontos, ez pedig csak az adott épület esetében vizsgálható. 

  
Harsány színek: Alkotmány utca, Balatoni út 
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Az új, igényes épületek telkeit jellemzően nagyértékű kerítések határolják le. Terjed 
a tömör (tégla, kő) kerítések divatja is, emellett pedig feltűnő a cirádás kovácsoltvas 
kerítések és kapuk nagy népszerűsége. Ugyanakkor ezek kötelezővé tétele sem lenne 
helyes. A helyenként felbukkanó faragott székelykapuk minden látványosságuk 
dacára is idegenek a Dél-Dunántúl hangulatától. 

   

A ház körüli udvar és kert kialakítására történelmi távlatban visszatekintve – a 
Maort-telep kivételével – Nagykanizsán soha nem vonatkoztak előírások. Bár a 
közzétett arculati kézikönyv-minta tartalmaz ilyen ajánlásokat, – ezt helyi településképi 
előírás szintjére emelni, és a lakosság saját ingatlan használatát ily módon korlátozni 
elhibázott várospolitikai lépés lenne. 

   

  

 

Viszont akadnak elvétve olyan lakosok is, akik lomtárolásra használják telkeiket. E 
gyakorlatot célszerű lenne tiltani és szankcionálni, erre azonban a jogszabály nem ad 
felhatalmazást. 
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5.2 Helyi védelem alatt álló területekre vonatkozó ajánlások 

Nagykanizsán már az első helyi védelmi rendelet megszületése óta a MAORT-telep 
áll a védelem egyik fókuszában, ezért egyértelműen javasolható, hogy a MAORT-
telepre vonatkozó korábbi szabályok lehetőség szerint változatlan formában 
maradjanak fenn. Ennek lényege, hogy a kialakult telekstruktúra ne változzon, új 
épületek elhelyezésére (a Tripammer utcai garázssor kivételével) ne nyíljon lehetőség, 
a meglévő lakóépületek külső megjelenése (tetőhéjazat, homlokzat-szín) az eredeti 
állapotokat őrizze meg, az utcai kerítések a kialakult formákat kövessék. A terület 
növényállománya szigorúan védett, fa kivágása csak balesetveszély elhárítása vagy 
növény-biológiai okokból engedhető meg, de ez esetben is legyen fa-pótlási 
kötelezettség. 

  

A MAORT-telep esetében kérdésként merülhet fel a telep déli részének tömbtelkes 
ingatlanain a közterületek esetleges magánosításának lehetősége, illetve a 
növényzetre való tekintettel a védettség kiterjesztésének lehetősége dél felé az Erdész 
utcáig. 

A jelenleg hatályos helyi védelmi rendelet szerint területi védelem alatt állnak még 
a Tripammer utcai temető egyes parcellái, továbbá 17 növény-együttes és 13 utcakép. 
Ez utóbbiakat azonban az új jogszabályra tekintettel célszerűbb „településképi 
szempontból meghatározó terület” kategóriába sorolni. 
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5.3 Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó ajánlások 

Ide sorolandók:  

1. Ady Endre utca 1-43/c, illetve 2-14. és 30-68. sz. ingatlanok utcai homlokzat, 
utcakép 

2. Arany János utca 1-11., illetve 2-12. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
3. Árpád utca 1-47., illetve 2-44. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
4. Babochay utca 1-55, illetve 2-54. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
5. Bajza utca 1-17., illetve 2-20. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
6. Báthory utca 1-15., illetve 2-24. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
7. Batthyány utca 1-31, illetve 2-26. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
8. Csány László utca 1/a-27., illetve 2-30. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
9. Csengery utca 1-85., illetve 2-80. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
10. Deák tér 1-13. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
11. Dózsa György utca 1-95/a, illetve 2/a-114. sz. ingatlanok utcai homlokzat, 

utcakép 
12. Eötvös tér 1-10. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
13. Erzsébet tér 1-23. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
14. Fő utca 1-23., illetve 2-24. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
15. Honvéd utca 1-57., illetve 2-42/a. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
16. Hunyadi utca 1-43., illetve 2-42. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
17. Katona József utca 1-7., illetve 2-4. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
18. Kinizsi utca 1-85., illetve 2-72. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
19. Király utca 1/a-47., illetve 4-36. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
20. Királyi Pál utca 1-19/a, illetve 2-8. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
21. Kisfaludy utca 1/a-41., illetve 2-36. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
22. Kórház utca 1-19., illetve 2/a-2/b. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
23. Kossuth tér 1-14. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
24. Kölcsey utca 3-13., illetve 2-16. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
25. Magyar utca 2-80., illetve 3-79. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
26. Petőfi utca 17-93., illetve 30-90. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
27. Rákóczi utca 1/a-93/a., illetve 2-106. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
28. Rozgonyi utca 1-49., illetve 2-30. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
29. Sugár utca 1-53., illetve 2-74. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
30. Széchenyi tér 1-4. sz., illetve 11-14. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
31. Szemere utca 1-23., illetve 2-16. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
32. Szent Imre utca 3-9, illetve 2-14. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
33. Teleki utca 2-66. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
34. Vörösmarty utca 1-71., illetve 2-68. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 
35. Zrínyi utca 29-59, illetve 34-62. sz. ingatlanok utcai homlokzat, utcakép 

 
- E területeken a kialakult közterületi határvonalak megtartása javasolt. A 

kialakult telekstruktúra megtartásának kötelmét nem indokolt előírni. 
- Új építés esetén a telek teljes szélességét kihasználó beépítés kívánatos.  
- Új építés esetén az ingatlan fő rendeltetését képviselő épület (a továbbiakban: 

„főépület”) utcai homlokzati falfelületnek nagyobb része az utcai telekhatárra 
illesztendő, ha ezt műszaki ok vagy értékes növényzet nem akadályozza.   

- Főépület tetőidomaként 38-45° lejtésű magastető javasolt, utcavonallal 
párhuzamos tetőgerinccel.  



81 

 

- Tetősíkból kiugró tetőfelépítmény (tetőtéri ablak, torony) építése kerülendő.   
- A tetőhéjazat anyagaként új építés esetén elsődlegesen natúr színű égetett 

cserép javasolt, ha statikai okokból ez nem célszerű, úgy a hagyományos 
tetőcserepet utánzó fémlemez (cserepes-lemez) fedés is elfogadható. 
Utcaképben nem látszó tetők esetében más tetőhéjazat is alkalmazható. 

- Új épületek homlokzati nyílásait a történelmileg kialakult beépítés 
nyílásrendjéhez illeszkedő módon javasolt kiosztani. Vízszintes és függőleges 
szalagablak-sávok, nagyméretű üvegfal-felületek – kirakatok kivételével - 
kerülendők. Loggia létesítése kerülendő, erkély indokolt esetben elfogadható. 
A homlokzaton a felső szint nyílászárói fölött kívánatos legalább 50 cm 
magasságú falfelületet kialakítani (hogy az ereszpárkány „ne nyomja agyon” az 
épületet). 

- Homlokzat-felújítás esetén az épület építészeti egységessége megtartandó.  

- A homlokzati falsík és a ferde tetősík találkozásánál 30-50 cm-re kiugró 
ereszpárkány kialakítása kívánatos. 

- A homlokzatok színezésénél világos, „pasztell” színek alkalmazása javasolt. A 
homogén szürke szín kerülendő, a zöld, kék és lila színeknek csak világos 
színárnyalata fogadható el. Több szín vagy épület-tagozatok kiegészítő színe 
kiválasztásánál a színharmóniára ügyelni kell, a plasztikus tagozatokat javasolt 
a homlokzat alapszínének egy világosabb színárnyalatával, vagy fehér színnel 
kiemelni. A nyílászárók a falak színével harmonizáljanak. 

- Klíma kültéri egységek, parabola antennák, nagyméretű kémények és 
szellőzők, épület legmagasabb pontjánál 2 méterrel magasabb műszaki 
berendezés vagy épülettartozék (antenna, kémény, stb.) létesítését javasolt 
korlátozni, illetve feltételekhez kötni. A létesítést célszerű településképi eljárás 
hatálya alá helyezni. A kérelemhez látványterv mellékelendő. 

- Közterületeken hagyományos karakterű utcabútorok elhelyezése javasolt.  
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5.4 Helyi egyedi védelem alatt álló objektumokra vonatkozó ajánlások 

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló jelenleg hatályos 91/2011. 
(XI. 4.) ök. rendelet 288 db egyedi épület, illetve épületrész, 36 db falikép, dombormű, 
mozaik, 91 kereszt, 26 db egyéb létesítmény, 40 db temetői síremlék, 118 db emlékmű, 
szobor, és 78 db emléktábla védelmét tartalmazza.  

A helyi védelem alatt álló épületeket hasonlóképpen kell óvni, mint a műemlékeket, 
azzal a különbséggel, hogy esetükben nem az örökségvédelmi hatóság jár el, továbbá 
ezeknél elsődlegesen a védett érték (pl. homlokzat) eredeti formában történő 
megtartása kötelező, tehát ilyen esetekben belső átalakításnak, korszerűsítésnek, 
vagy a védett homlokzattal ellentétes irányú bővítésnek nincs akadálya. Ilyen 
épületeken indokolt esetben egyes épületszerkezetek is korszerűbb szerkezetekre 
cserélhetők, ha az a védett érték megjelenését nem változtatja meg (pl. fa nyílászáró 
ugyanolyan méretű és osztású műanyag nyílászáróra cserélhető). 

  

  

Közelmúltban felújított helyi védett épületek: Kölcsey utca 2., Széchenyi tér 14.,  
Szent Pompiliusz (Szt. Imre) templom, Semmelweis utca 10. 

A készítendő településképi rendeletben a helyi védelmi lista felülvizsgálandó, a 
megszűnt objektumok törlendők (Csónakázó-tónál elpusztult faszobrok, Kunffy 
emléktábla, kiskanizsai temetőben négy kőkereszt és egy szobor), ugyanakkor a 
védelemre érdemes objektumok felvétele javasolt: Kinizsi u. 58. kápolna, Csány u. 2. 
lakóház, Sugár u. 1. lakóház, Ady u. 41. trafóház, Bethlen István szobor, Orbán Nándor 
szobor.   
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5.5 Egyéb (helyi védelem alatt nem álló és településképi szempontból nem 
meghatározó) területen álló építményekre vonatkozó ajánlások 

A vonatkozó jogszabály értelmében e területeken egyedi építészeti 
követelményként csak építmény anyaghasználatára vonatkozó, tiltó építészeti 
követelmény állapítható meg. Ennélfogva a város területének legnagyobb része (kb. 
9/10-e) illetve az új építkezések zöme mindennemű építészeti minőség szempontú 
kontroll alól mentesül. Ennek következményei pedig beláthatatlanok, az ízléstelenség, 
a hivalkodás és a giccs korlátlan teret nyer. 

Általános jelleggel anyaghasználati korlátozást érdemben nem lehet szabályba 
foglalni. Javasolható új építés, illetve épületfelújítás esetén az azbeszt-tartalmú 
építőanyagok teljes tilalma, továbbá lakó-, oktatási, egészségügyi, igazgatási, 
kereskedelmi és vendéglátó épületek esetében homlokzaton a fémlemez burkolat, 
ferde tetők héjazataként a trapéz- és hullámlemez, valamint a bitumenes lemez és 
egyéb műanyag-lemez burkolatok alkalmazásának mellőzése.  

Egyúttal ajánlható a piros tetőcserép és a 38-45° hajlásszögű nyeregtető 
alkalmazása, illetve a kiugró tetőtéri ablakok mellőzése is. Ezek ugyanis a Kárpát-
medencére általánosan jellemzők, és az ilyen épületek környezetbe történő 
illeszkedése a legvalószínűbb. 

 

5.6 A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építményekre, műtárgyakra vonatkozó ajánlások 

Nagykanizsa hatályos Helyi Építési Szabályzata belterületen és beépítésre szánt 
területeken új építés és rekonstrukció esetén következetesen előírja az elektromos és 
hírközlési vezetékek terepszint alá helyezésének kötelmét. E szabály jövőbeli 
fenntartása javasolható, ugyanis csak így remélhető, hogy idővel a város közterületei 
rendezettebbek, utcái fasorokkal díszítettek lesznek. 

Sajnos az állam elszalasztott egy lehetőséget, amikor a közmű-üzemeltető cégeket 
privatizálta, ekkor ugyanis a szerződésben ki kellett volna kötni, hogy az új szolgáltató 
meghatározott idő (pl. 20-25 év) alatt az összes légvezetéket ütemterv szerint 
terepszint alá helyezze. Ezt azonban törvényalkotással még most is pótolni lehetne. 

Terepszinttől számított 20 méternél magasabb építmény (önálló kémény, víztorony, 
antenna, elektronikus hírközlő berendezés, fúrótorony, kilátótorony, terményszárító, 
silótorony) elhelyezése látványtervre alapozott településképi eljárás keretében 
javasolt.  

Közterületen az ÉTV. 2. § 18. pont fogalom-meghatározása szerinti sajátos 
építményfajták (pl. szennyvízátemelő, gázfogadó, transzformátorház, vízmű-kút, 
tűzivíztároló, stb.) – 1 m2 alapterületnél kisebb berendezés (pl. kapcsoló-szekrény), 
autóbusz-váró, nyilvános telefonfülke és kerékpár-dokkoló kivételével – amennyiben 
ezzel kapcsolatban műszaki akadály nem áll fenn, élősövénnyel körbekerítendő. Az 
ilyen élősövény ültetése és gondozása közterületen is az illetékes közmű-szolgáltató 
feladata. Az élősövény a közterület kezelőjével egyeztetett módon telepítendő. 

5.7 Reklámhordozókra vonatkozó ajánlások 
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A 104/2017. (IV. 28.) Korm.rendelet értelmében közterületen csak építési 
reklámhálón, utasvárón, kioszkon, közművelődési célú hirdetőoszlopon valamint 
információs és egyéb célú berendezésen helyezhetők el reklámok. Fentiekre 
tekintettel a helyi rendeletben célszerű egyértelműen szabályozni a közterületen 
elhelyezhető utasvárók, kioszkok, közművelődési és egyéb célú berendezések formai 
megjelenését, illetve típusát, és az ezek elhelyezésére alkalmas helyeket. Rendkívül 
sajnálatos, hogy magasabb rendű jogszabály miatt az önkormányzat nem 
szabályozhatja a kandelábereken megjelenő, városképet nagyon zavaró „tájékozódást 
segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök” kihelyezését. 

A közterületek kulturált megjelenése érdekében célszerű valamennyi 
reklámhordozó esetén minél kevesebb (egy-két) típust kiválasztani.    

Az utasvárók esetében a karbantarthatóság, egyszerűség, elegancia, átláthatóság 
(üveg-felületek) követelményének való megfelelés javasolt. 

Kioszkok esetében egy nem hivalkodó, környezetbe illő típus választása ajánlott. 
Jelenleg a város területén közterületen mindössze 4-5 kioszknak nevezhető épület áll. 
Közterületen magántulajdonú új épületet elhelyezni a földtörvény előírásai szerint nem 
lehet, új kioszk tehát csak akkor helyezhető el, ha az Önkormányzat a közterületen 
úszótelket alakít ki és elidegeníti – ez viszont nagyon meggondolandó. Óvakodni kell 
attól is, nehogy reklám-célú mobil kioszkok lepjék el a várost.  

A közművelődési célú hirdetőoszlopok helyét – rendeltetésükből fakadóan – 
elsődlegesen a közművelődési intézmények számára (HSMK, Plakátház, Thúry 
György Múzeum, HEMO, VOKE) lehet kijelölni előzetes igényfelmérés alapján. 

Az információs és egyéb célú berendezések alkalmazható típusát (típusait) – 
például turisztikai várostérképpel, köztéri órával, köztéri virágtartóval, stb. – 
kombinálva előzetesen meg kell tervezni, vagy katalógusból ki kell választani. Ezek 
számát illetve elhelyezhetőségük sűrűségét nagyon át kell gondolni, javasolt ezen 
eszközök mennyiségének korlátozása (pl. 200-300 m-nél sűrűbben ne lehessen 
elhelyezni őket). 

A magánterületen, magáningatlanon elhelyezhető cégtáblák, cégérek formájára 
általános irányelvként javasolható, hogy épültek homlokzatán cégfelirat csak 
egyedileg felerősített betűkből állhasson, és egy adott épületen a cégfeliratok 
elhelyezési sávját, méretrendjét a homlokzat architektúrájához kell igazítani és 
törekedni kell az egységes megjelenésre. A cégéreket javasolt egyedileg, képző- vagy 
iparművész bevonásával megterveztetni. (Ilyenekre jelenleg is akad példa). A 
kommersz, kivilágított „doboz-cégérek” kerülendők. 

Külön probléma a jelentős számban előforduló elhanyagolt, illetve lefóliázott 
kirakatok helyzete. Javasolt előírni, hogy meglévő kirakatokat kirakatként kell 
berendezni és használni. A helyben működő vállalkozás számára szükségtelen kirakat 
más vállalkozások számára bérbeadható. Kirakat befóliázása, plakátok kihelyezése 
tiltandó. A kirakat felületének legfeljebb 10 %-a használható feliratok, hirdetmények, 
plakátok elhelyezése céljára. 
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5.8 Egyéb városképet zavaró tényezők megszüntetésére irányuló, - nem a 
településképi rendeletbe tartozó - ajánlások   

 

1. Hosszú ideje üresen álló foghíj-telkek 

Nagykanizsa belvárosában több üresen álló, beépítésre alkalmas ingatlan tátong, 
ami a városképi anomáliákon túl néha közbiztonsági és baleset-veszélyességi 
kérdéseket is felvet. Sajnos önkormányzati tulajdonban is akadnak ilyen ingatlanok, 
bár ezeket az Önkormányzat régóta eladásra hirdeti. (Pl. Régi piactér, Kórház u. – 
Teleki u. sarok, Eötvös tér 1-3.)  

  

  

A magántulajdonú foghíj-telkek beépítésének kikényszerítésére jelenleg nincs jogi 
eszköz az önkormányzatok kezében. Ilyen pl. a Király u. 12-16., Király u. 25., Király u. 
28., Király u. 43-45., Zrínyi u. 13., és foghíj-szerű az Ady Endre u. 8. ingatlan is, bár 
ezen van egy földszintes épület. Az ilyen foghíj-telkek tulajdonosai rendszerint vevőre 
várnak, azonban a túlzott árszint miatt hiába. Az ilyen telekspekulációknak azonban a 
város lakói is vesztesei, hiszen a város rendezetlen képet mutat.  

 Miután a probléma nemcsak helyi, hanem általános érvényű, a megoldás is 
központi jogalkotással történhet. 
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2. Üres, vagy nem megfelelően hasznosított, felújításra érdemes épületek 

Kissé hasonló probléma, mint a foghíj-telkeké. Ezek között is találunk 
önkormányzati tulajdonú épületeket, ráadásul ezek egy részének hasznosítására 
konkrét elképzelések, tervek is léteznek. (Fő u. 7., Erzsébet tér 14-15., Zsinagóga, 
Deák tér 5., Dózsa u. 63-65. (volt laktanya), Ferences kolostor, Inkey-kápolna, Szent 
Flórián téri óvoda, Nagyrác utcai iskola, Kölcsey u. 11. lakóház). Fenti nagyszámú eset 
rendezésére olyan városok esetében, mint Nagykanizsa, ahol a befektetői tőke csak 
nagyon nehezen mozdul meg, szükség lenne megpályázható központi forrásra is. 
Létezik magántulajdonú üres épület is, melyek közül a legismertebb a Sugár u. 3. alatti 
volt polgári egylet székháza.  

  

 

3. Felújításra alkalmatlan romos épületek 

Városunkban sajnos több ilyen épület található. Önkormányzati tulajdonú az 
Erzsébet tér 12-13. ingatlan, de számos magántulajdonú épület is ide sorolható.   

Az élet- és balesetveszélyes állapotok hatósági intézkedéssel is orvosolhatók. 
Megjegyzendő, hogy a romos épületek lebontása önmagában véve még nem oldja 
meg teljeskörűen a településképi problémát, ezzel ugyanis csak foghíj-telek keletkezik, 
ami további gondok forrása. 
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4. Felújításra szoruló épületek 

Nagykanizsa lakossága méltán büszke a sok régi szép épületére, ugyanakkor ezek 
egy része sürgősen felújításra szorul. Főként a Király utca, Csengery utca, Magyar 
utca, Teleki utca, Kölcsey utca, Hunyadi utca, Báthory utca, Bajcsy Zsilinszky utca, 
Bajcsai utca mentén sorakoznak nagyobb számban ilyen épületek.  

Ezek egy része, az építészetileg értékesebbek helyi védelem alatt állnak. 
Nagykanizsa Város Önkormányzata 1992. óta helyi védelmi támogatási rendszert 
működtet, és ennek komoly eredményei is láthatók a városképben, azonban még e 
téren is nagyon sok tennivaló lenne, pl. Erzsébet tér 17., Deák tér 3., Csengery u. 5., 
Csengery u. 7., Király u. 34., Eötvös tér 8. 

  

Ezeknél sokkal nagyobb számú a védelem alatt nem álló, és gyakran több 
tulajdonos kezén lévő régi épület, melyeket tulajdonosaik részlegesen (az általuk lakott 
épületrész homlokzatát) újítják fel, illetve alakítják át, mit sem törődve az épület 
megjelenésével, és azon jogi helyzettel, hogy a homlokzat közös tulajdon. Ezt a 
szabályozatlan mederben folyó gyakorlatot szükséges lenne megállítani és az újabb 
ilyen eseteket szankcionálni, illetve az egységes homlokzati megjelenést 
kikényszeríteni – miközben a kötelezés mellé kívánatos lenne önkormányzati 
támogatási lehetőséget is kilátásba helyezni. Ehhez azonban nem elégséges a 
jelenleg a helyi védelemre éves szinten biztosított 7 M Ft-os felújítási alap, a nem 
védett épületek nagy számára tekintettel ennek a többszörösére, legalább 20-30 M Ft-
ra lenne szükség ahhoz, hogy a városkép érezhetően javuljon.   
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5. Pavilonszerű épületek 

Nagykanizsán még a városközpontban is több „könnyűszerkezetes”, ideiglenes 
jellegű, alacsony igényszinten megépített, zömében árusítási célú pavilon található. 
Ezek még karbantartott állapotban sem illeszkednek a környezetükhöz, elhanyagolt 
helyzetben pedig rendkívül zavaróak. Pl. Báthory u. elején lévő virágbolt, Sabján u. 5., 
Magyar u. 8-10., Magyar u. 37., Teleki u. 24., Kossuth tér 3., Templom tér, stb. Igaz, 
némi eredményt is sikerült elérni a közelmúltban, miután lebontásra került a Kalmár 
utca elején álló Stella presszó, és a Platán sori Pingvin büfé. 

Gond, hogy a pavilon fogalma építésjogi értelemben nincs is definiálva, csak a 
104/2017. (IV. 28.) Korm.rendeletben található meg a „kioszk” fogalom-meghatározás. 

Félő, hogy a reklám-rendelet következtében indokolatlan mértékben megnő a 
kioszkok telepítésére irányuló igény. Ezért a jövőben a tágabb értelemben vett 
városközpont területén és főbb útvonalak mentén egyáltalán nem, másutt pedig csak 
akkor, ha az adott utcaképet nem zavarja – javasolható ilyen pavilonok elhelyezésének 
megengedése. 
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5.9 A Kormány és az Építész Kamara felé címzett ajánlások 

 

1. Javasolt a 300 m2 alatti épületek építésére vonatkozó eljárási szabályok 
felülvizsgálata, amit minden építésüggyel érintett szakmai szervezet és szakember 
szorgalmaz. Javasolt az építés megkezdését megelőzően a tervek jogszabályi 
megfelelőségi szakmai kontrolljának biztosítása.  
 

2. Javasolt a településképet befolyásoló mindennemű új építés és épület-felújítás 
településképi bejelentési eljáráshoz kötése és az ilyen tervek tervtanácsi 
megmérettetési rendjének visszaállítása. 
 

3. A településkép védelme érdekében javasolt a tájékozódást segítő jelzést 
megjelenítő reklámcélú eszközökre vonatkozó jogszabály hatályon kívül 
helyezése. 
 

4. Javasolt olyan jogszabály megalkotása, ami minden közműszolgáltatót arra 
kötelez, hogy meghatározott időtávon (20-25 év) belül, jóváhagyott ütemterv 
szerint, az érintett közterületek kezelőivel egyeztetetten az összes általa 
üzemeltetett légkábelt terepszint alá helyezze. 
 

5. Javasolt jogszabály megalkotása nyilvánvaló közérdek fennállása esetén a 
településkép súlyos sérelmét okozó anomáliák kezelésére (sok éve beépítetlen 
foghíj-telek, romos épület, sok éve üresen álló épület, igénytelen pavilon-épület), 
ami lehetővé teszi az ilyen ingatlan kisajátítását, amennyiben az ingatlan 
helyzetének rendezését az önkormányzat meghatározott időn belül magára 
vállalja. 
 

6. Javasolt az ÉTV-ben kimondani, hogy az építészeti egységnek számító épületek 
(társasházak, több lakásos illetve több személy tulajdonában álló), továbbá sorolt 
jellegű épületek (sorház, láncház, sorgarázs, üzletsor) külső megjelenését érintő 
felújítás, átalakítás, bővítés csak építészetileg egységes megjelenéssel történhet. 
 

7. Javasolt a helyi védelem alatt álló ingatlan-állomány országos szintű, egységes 
érték-alapú jegyzékének összeállítása, a védelmi szabályok egységesítése, 
valamint az ezek megőrzését és jó karban tartását biztosító anyagi alapok 
országos szintű garantálása. 

  



90 

 

6. Jó példák bemutatása: 

épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, anyaghasználat, 
színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek 

 

A címben szereplő „jó példák” meghatározás kérdőjeleket vet fel, ugyanis esztétikai 
minőségről szól, ami egyrészt óhatatlanul szubjektív elemeket is tartalmaz, másrészt 
pedig a „történelemből” tudjuk, hogy ami tegnap (akár a 90-es években) még jó, vagy 
elvárt építészeti minőség volt, az ma már a divat irányváltása folytán idejétmúlt, sőt 
elvetendő megoldásnak számít (pl. a posztmodern stílus), és valószínű, hogy holnapra 
– 5-10 év múlva - ugyanígy járunk a ma jónak titulált stílusirányzatokkal (pl. minimalista 
építészet) is. Ezért helyesebb lett volna a metodikában a „jó példák” helyett a „példák” 
fogalommal élni. Ráadásul a rossz példákból is lehet okulni, talán még sokkal inkább, 
mint a jókból. Az „álszemérem”, ami tiltja a rossz példák közzétételét, azért is 
ellentmondásos, mivel ezek szerint a rossz gyakorlat elkövetőinek joguk van a 
környezetüket elcsúfítani, ugyanakkor a települési közösség tagjait megfosztjuk azon 
joguktól, hogy erről a véleményüket kinyilváníthassák. 

Az építészeti mű értékére vonatkozóan örök érvényűek az ókori római építész, 
Vitruvius elvei, miszerint az épületnek a „firmitas, utilitas, venustas” (szilárdság, 
hasznosság, szépség) tulajdonságaival kell rendelkeznie. Ezt manapság inkább a 
„szerkezet, funkció és forma” összhangja követelményeként hangsúlyozzuk. Ehhez 
azonban kívánkozik még az illeszkedés követelményének kimondása is, ami az ókori 
Rómában még nem lehetett szempont, hiszen csak egyetlen „építészeti stílus” létezett, 
továbbá amelyről a modern építészet művelői teljességgel megfeledkeztek. Az 
illeszkedés követelménye rendkívül nehezen fogalmazható meg, hiszen illeszkedni 
egyrészt a közvetlen környezethez (utcakép, szomszédos épületek), másrészt pedig 
a települési hagyományokhoz és a magyarosnak, kárpát-medenceinek tekinthető 
építészethez is kívánatos – miközben adott esetben már e szempontok egymással is 
ütközhetnek. 

 

  

Hasonló épülettömegek sorolásának köszönhető egységes utcaképek: Lazsnak utca, Inkey utca 
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A hagyományos kiskanizsai népi építészetet idéző új építésű családi ház,  

a hagyományos építészeti tömeget követő kiskanizsai családi ház 

 

  

Igényes anyaghasználatú, nem hivalkodó sánci családi házak 

 

   

A kialakult beépítéshez illeszkedő új családi házak: Vörösmarty utca, Bagolai sor 
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Építészetileg igényes társasházak: Petőfi utca, Dózsa utca, Zrínyi utca, Honvéd utca 

  

  

Építészetileg igényes ipari épületek: Palini utca, Kaposvári út, Lendva utca 
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7. Jó példák bemutatása:  

sajátos építményfajták, reklámhordozók, műszaki berendezések 

 

A magánterületen elhelyezett cég-reklámok körében csak kevés jó példa hozható 
fel. Egy-két egyedileg megformált cégér, néhány betűkből kirakott, illetve néhány 
ablaknyílásba helyezett – és ennélfogva az épület architektúráját nem befolyásoló -
cégfelirat található. 
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A sajátos építményfajták közül egy-két buszváró, valamint a városban egyedül a 
Péterfai utcában lévő, növényzettel takart közmű-létesítmény (szennyvíz-átemelő) 
hozható fel pozitív példaként. 

  

  

 

 

 


