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Jelen útmutató nem építési szabályzat! 

Fontos,	hogy	a	tervezők	minden	esetben	ismerjék	
és	vegyék	figyelembe	a	hatályos	építési	előírásokat;	
környezetvédelmi	és	egyéb	szakhatósági	kérdé-
sekben	-	szükség	esetén	-	forduljanak	szakértőhöz.

Nemesapátiban	egy	nagyon	kedves	település	fogad	bennünket.	Sok	dolog	van,	ami	megkülönbözteti	a	többi	
községtől.	Távolról	már	észrevehető	az	országos	műemléki	védelem	alatt	álló	Szent	Miklós	Plébániatemplom	
a	dombtetőn.	Ahogy	elhagyjuk	az	„Isten	hozta	Nemesapátiban!”	táblát	egyből		felfigyelhetünk	a	különleges	
háromszög	 alakú	útkereszteződésre,	 amilyet	nem	 sok	helyen	 látunk,	de	 itt	hármat	 is	 találunk	belőle.	Az	
igényes	utcabútorokkal,	játszóterekkel,	díszítésekkel	berendezett	községen	egyből	látszik,	hogy	itt	Élet	van.	
Az	emberek	otthonként	tekintenek	a	településre.	A	felújított	közösségi	ház	is	barátságosan	hívogatja	az	ide-
érkezőt.

Azért	készült	ez	a	könyv,	hogy	az	itt	élő	emberek	felismerjék	otthonuk	értékeit,	és	ezen	értékek	mentén	
építsék,	szépítsék	még	tovább	Nemesapátit.

A	kézikönyv	mindenkinek	hasznos,	aki	új	épületet	szeretne	építeni,	vagy	régit	rendbe	hozni,	átalakítani,	
akár	tulajdonos,	tervező,	építtető	vagy	hatósági	ügyintéző.	Konkrét,	általunk	jónak	és	követendőnek	tartott	
példákat	mutatunk,	amivel	a	néhol	tapasztalható	rossz,	fantáziátlan,	tájidegen,	estleg	pöffeszkedő	vagy	hi-
valkodó	építészet	helyett	a	tájra	és	környezetére	érzékenyen	reagáló,	fenntartható	és	helyénvaló	építészetet	
kívánjuk	előtérbe	helyezni.	Mindazonáltal	a	legnagyobb	felelősség	a	tervező	építészt	terheli,	a	folyamatban	
résztvevő	felek	partneri	hozzáállása	és	az	építészbe	és	mérnök	kollégáiba	vetett	bizalom	nélkül	az	építés	drá-
mája	fokozódik,	az	eredményesség	pedig	veszélybe	kétséges	marad.
A	felelősség	ugyanis	mindenkit	terhel,	de	különösen	azokat,	akik	egy-egy	épület	létrehozásában	aktívan	

részt	vesznek,	így	a	megbízókat,	tervezőket,	kivitelezőket	és	a	döntési	joggal	rendelkező	hatóságokat	egya-
ránt.	A	kollektív	felelősség	felismerése	az	első	lépés	az	építészeti	minőség	fejlődése	és	az	egységes	településkép	
kialakulásához	vezető	úton.	Hisszük	és	valljuk,	hogy	a	kortárs	építészet	megtalálja	azon	üdvös	megoldásokat,	
amelyekben	a	múlt	értékeit	tiszteletben	tartva	új,	a	kor	igényeit	maximálisan	kielégítő,	esztétikus	és	magas	
építészeti	minőségű	alkotások	születnek.

KINEK KÉSZÜLT A KÉZIKÖNYV? 

• SZEBB ÉS JOBBAN MEGTERVEZETT LAKÓÉPÜLETEK 
• A TERVEZÉSI FOLYAMATOK HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
• A	TÁJ	ÉS	AZ	EGYSÉGES	TELEPÜLÉSKÉP	MEGŐRZÉSE,	KIALAKULÁSÁNAK	ELŐSEGÍTÉSE
• ALSÓNEMESAPÁTI	ÉPÍTÉSZETI	ÉRTÉKEINEK	BEMUTATÁSA	ÉS	NÉPSZERŰSÍTÉSE
• KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA
• A	KÖRNYEZETÉBE	NEM	ILLŐ,	IGÉNYTELEN,	VAGY	HIVALKODÓ	ÉPÍTÉSEK	ELKERÜLÉSE
• A	FENNTARTHATÓ	ÉPÍTÉSZETI	MEGOLDÁSOK	ELŐMOZDÍTÁSA
• A HELYES RÉSZLETKÉPZÉSEK BEMUTATÁSA KONKRÉT PÉLDÁK SEGÍTSÉGÉVEL
• A	TERVEZŐK	ÉS	ÉPÍTTETŐK	INSPIRÁLÁSA

MI A KÉZIKÖNYV CÉLJA?

1. BEVEZETÉS
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Közös	 feladatunk	minket	 körülvevő	 környezet	 megóvása	 és	 védelme,	 állandó	 felelősségünk	 a	 jövő	 
nemzedékei	számára	alkotott	új	értékek	megteremtése.

MIRE HELYEZZÜK A HANGSÚLYT? 
• FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Alsónemesapátiban	építkezők	saját	tevékenységükkel	formálják	a	település	képének	kialakulását,	mellyel	 
gazdagíthatják	a	város	kulturális	örökségét.	A	múlt	imitációja,	idegen	tájakra	jellemző	stílusok	helyett	
a	helyi	 értékek,	 jellegzetességek	és	 anyagok	használatát	 támogatjuk,	melyek	egysége	egy	új	 építészeti	 
megfogalmazásban	ölt	testet.

• HELY ÉS KÖZÖSSÉG

A	város	történelmét	sugárzó	épületek	mellé	különös	körültekintéssel	tervezzünk	házat.	
A	meglévő	építészeti	értékek,	régi,	olykor	rosszabb	állapotban	lévő	házak	felújításakor	vizsgáljuk	meg	
annak	 értékeit,	 arányait,	 színeit,	 egyedi	 stílusjegyeit,	 és	 azok	 figyelembe	 vételével	 tervezzük	 meg	 a	 
felújítást.	

• ÖRÖKSÉGVÉDELEM

Minden	beavatkozás,	így	egy	új	lakóház	is	megváltoztatja	az	addigi	tájat,	utcaképet.	Az	épület	megterve-
zésekor	figyelembe	kell	venni	annak	hosszú	távú	hatását	a	környezetére,	célunk	egy	tartós,	átalakítható,	
a	környezetével	egységet	alkotó	épület	megtervezése	legyen.

• HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK

Egy	jó	épület	megtervezése	egy	jó	építész	kiválasztásával	kezdődik.	Az	építész	ismeri	és	alkalmazza	a	
múlt	értékeit,	miközben	korszerű	megoldásokkal	alakítja	ki	az	igényeknek	megfelelő,	környezetébe	il-
leszkedő	tervet.	
A	formaképzésen	túl	különösen	nagy	hangsúlyt	fektet	a	minőségi	anyaghasználatra	és	a	harmonikus	
összhatásra	is.

• MINŐSÉGI	ÉPÍTÉSZET	ÉS	INNOVÁCIÓ

Lakóhelyünk	 megtervezésekor	 törekedjünk	 a	 valós	 igényeink	 praktikus,	 mértékletes	 és	 egyszerű	 
megvalósítására.	A	jó	ötletek	szakszerű	megoldásával	megfizethető	áron	valósíthatjuk	meg	álmainkat	és	
az	üzemeltetési	költségeket	is	optimalizálhatjuk.

• GAZDASÁGOSSÁG, FENNTARTHATÓSÁG
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Az	alábbi	szempontok	mindegyike	azonos	súlyú	fontossággal	bír,	egységben	kezelendő	és	az	építkezési	
szándék	megszületését	követően	ezek	figyelembe	vételével	kell		haladni:

HOGYAN ÁLLJAK NEKI AZ ÉPÍTKEZÉSNEK? 
• ELSŐ	LÉPÉSEK

Mielőtt	 bármibe	belekezdünk,	 gondoljuk	végig,	 hogy	pontosan	mire	 is	 van	 szükségünk?	Mérjük	 fel	
anyagi	lehetőségeinket,	a	családi	igényeit	vagy	az	építendő	ház	funkcióját,	majd	alakítsunk	ki	egy	terve-
zési	programot	(szobaszám,	fontosabb	berendezések	helyszükséglete,	tárolási	igények,	szokások,	hobbik,	
hangulatok,	stb.).	

Az	építésszel	közösen	fogalmazzuk	meg	a		számunkra	fontos	tervezési	szempontokat	is	(passzivház,	kor-
társ	vagy	hagyományos,	ökologikus,	okosház,	többgenerációs,	stb.).	Törekedjnünk	a	praktikus	méretekre,	
tervezzünk	hosszú	távra,	hogy	az	esetlegesen		változó	igényeket	az	épület	kisebb	átalakításokkal	vagy	
bővítséssel	le	tudja	követni.	

2. IGÉNYEK PONTOS MEGFOGALMAZÁSA

A	megfelelő	otthon	megteremtése	a	megfelelő	telekválasztással	kezdődik.	Ismerjük	meg	Nemesapátit,	
járjuk	körbe	többször,	majd	válasszunk	egy	olyan	telket,	ami	igényeinknek,	ízlésünknek	és	életmódunk-
nak	a	leginkább	megfelelő.	Tanulmányozzuk	a	Helyi	Építési	Szabályzat	és	a	Településképi	Rendelet	elő-
írásait,	valamint	nézzük	meg	a	Szabályozási	terv	telkünkre	vonatkozó	részeit.	Lehetőleg	olyan	utcában	
válasszunk	telket,	amely	adottságait	tekintve	számunkra	a	leginkább	tetszetős.

3. KÖRÜLTEKINTŐ	TELEKVÁLASZTÁS

Már	az	építkezés	elhatározásakor	feltétlenül	keressük	fel	az	építészt,	akit	a	telekválasztásba	is	vonjunk	
be.	Válasszunk	olyan	építészt,	aki	elképzeléseinknek	megfelelő	referenciákkal	rendelkezik,	tájékozód-
junk	a	szakfolyóiratokból,	szomszédoktól	vagy	az	internetről.	Az	értékálló,	magas	építészeti	színvonalú		
és	jól	használható	épületek	kulcsa	az	átgondolt	és	precíz	tervezés.	Ne	spóroljunk	az	időn	és	a	tervezési	
díjon!	Az	építész	díja	elenyésző	a	teljes	kivitelezési	költségekéhez	képest,	ráadásul	egy	jó	tervező	okos	
megoldásaival	díjának	sokszorosát	takaríthatja	meg		számunkra.

1. HOGYAN VÁLASSZUNK ÉPÍTÉSZT?
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MIRE FIGYELJÜNK? A	JÓ	ELŐKÉSZÍTÉS	ÉS	TERVEZÉS	ALAPJAI

A	telek	vagy	ház,	amelyből	otthonunkat	szeretnénk	kialakítani,	egy	meglévő	településképbe,	egy	ut-
caképbe	tartozik.	Vegyük	szemügyre	az	utcában	található	házak	jellegzetességeit,	tömegét,	stílusjegyeit,	
törekedjünk	arra,	hogy	a	tervezendő	házunk	illeszkedjen	az	összhatásba.	A	kerítés	és	a	kert	szerves	részét	
képezi	a	környezetnek,	célozzuk	meg	a	 természetesnek	 tűnő	kert	kialakítását,	 részesítsük	előnyben	a	
helyi	nővényfajták	alkalmazását.

2. ILLESZKEDÉS

3. DOMBORZATI ADOTTSÁGOK

A	helyszín	és	a	környező	beépítés	meghatározza	az	építendő	épület	formáját	és	magasságát.	Fontos,	hogy	
az	építendő	ház	anyagaival	és	homlokzati	megjelenésével	illeszkedjen	az	adott	településrész	karakteré-
hez.	A	megfelelő	arány,	lépték	és	forma	megválasztását	követően	könnyebben	kerülnek	helyükre	a	jó	
részletek.	A	sikertelen,	elhibázott	szerkesztést	nem	lehet	helyrehozni,	a	cirádák	és	oda	nem	illő	díszíté-
sek	elhelyezése	általában	csak	rontja	a	helyzetet.

1. TERVEZÉS - ÉPÍTÉSZETI KARAKTER

A	megfelelően	kialakított	kert,	illetve	a	ház	körüli	részek	rendszeres	gondozása	elengedhetetlen.	Sze-
mélyes	lehetőségeinket	felmérve	válasszuk	meg	a	kert	méretét,	majd	a	kerti	növényeket,	idő	híján	ültes-
sünk	lassan	növő	füvet	és	kisebb	igényű	fákat.	

Melléképületeink	építésénél	is	ügyeljünk	a	megfelelő	méretre	és	anyaghasználatra,	a	tákolt	kerti	bódék	
és	sufnik	megjelenése	minden	esetben	kerülendő.

4. GONDOZOTT KERT ÉS MELLÉKÉPÜLETEK

A	részletekben	lakik	a	lényeg,	az	igényes	részletképzés	(eresz,	kémény,	nyílászárók,	vakolatdíszek,	ke-
rítés,	stb.)	stílustól	függetlenül	jelzi,	miként	lehetne	illeszkedni	a	környék	meglévő	épületállományhoz.	
A	 legfontosabb	a	 jó	minőségű	anyagok	használata,	valamint	a	megfelelő	precizitással	való	kivitelezés.	
Kerülni	kell	a	műanyagok,	harsány	színek	és	bonyolult	csomópontok	alkalmazását.

5. HARMONIKUS RÉSZLETEK

Vizsgáljuk	meg	a	helyi	terepviszonyokat,	ne	csak	a	saját	telkünkkel	foglalkozzunk,	hanem	a	szomszéd-
hoz,	az	úthoz	való	csatlakozást	is.	Az	enyhe	rézsük	és	lejtők	harmonizálnak	a	táj	dimbes-dombos	világá-
val,	míg	az	elkerülhető	meredek	támfalak	robosztusan	beleállhatnak	a	látképbe.
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2. NEMESAPÁTI BEMUTATÁSA

A	középkori	Zala	vármegyében	8	Apáti	nevezetű	település	volt.	Zalaegerszegtől	keletre,	a	Szévíz-csatorna	
(középkori	nevén	Pölöske-folyó)	mellett	több	ilyen	elnevezésű	település	is	feküdt	egymás	mellett.	A	rájuk	vo-
natkozó,	bőséges	írott	források	többnyire	Apáti	vagy	Nemesapáti	összefoglaló	néven	szólnak	róluk,	az	egyes	
falvakat	nem	különböztetik	meg.	Birtokosaik	is	nagyrészt	azonosak	voltak.
A	község	nevét	az	Apát	szó	-i	képzős	származékából	kapta.

Amikor	a	Zalaegerszegtől	keletre	fekvő	Apáti,	a	14.	század	végén	felbukkan	az	írott	forrásokban,	már	nem	
apátsági	birtok,	hanem	kisnemesek	kezén	található.	A	település	gyakorta	használt	Nemes-	előneve	már	az	
1300-as	évek	végére	kialakult	birtokviszonyokra	utal.	Minden	bizonnyal	több,	térben	és	részben	birtokosok	
szerint	elkülönülő	falurészből	állt,	amelyek	közül	fejlődött	önálló	községgé	Nemesapáti,	a	Pölöske-	és	a	Za-
la-folyó	összefolyásának	közelében.
A	legjelentősebb	a	Zalához	 legközelebb	fekvő	rész	volt,	amelyet	 temploma	nyomán	Egyházasapátinak	 is	

szoktak	említeni.	Fekvése	okán	pedig	a	Felső-	előtagot	is	kiérdemelte.	(Ez	a	mai	Nemesapáti	középkori	előd-
je.)	Apátit	más	néven	Hegyfalunak	Istvánszegnek,	Tutorszegnek	vagy	Tutorszegapátinak	nevezték.	A	birtokos	
kisnemesek	zöme	az	Apáti	előnevet	viselte,	de	voltak	részei	az	Egerváriaknak,	a	Gersei	Petőknek,	a	Marcali-
aknak,	a	Botkáknak	és	a	Háshágyiaknak	szintúgy.

Mivel	középkori	források	csak	nagyon	ritkán	különböztették	meg	egymástól	a	településrészeket,	ezért	a	
rendelkezésre	álló	iratanyag	zöméről	nem	lehet	eldönteni,	hogy	a	mai	Nemesapátira	vagy	Alsónemesapátira	
vonatkozik-e.

Annyi	bizonyosnak	tűnik	azonban,	hogy	Apáti	nem	volt	apátsági	birtok.	Ezt	támasztja	alá	egy	határjáró	
levél	1335-ből.	E	levél	a	zalavári	apátság	birtokhatárait	pontosan	megjelöli.	
Biztosan	Nemesapátira	vonatkozó	adatok:	az	1416-ban,	Gersei	Pető	János	és	Tamás,	valamint	Apáti	Kopasz	

Péter	fia	Miklós	között,	a	Pölöske	folyón	túl	fekvő	földek	és	a	Zala	mellett	álló	kétkerekű	malom	elzálogosí-
tása	ügyében	keletkezett	oklevél.	
Első	ízben,	1441-ben	nevezik	Egyházasapátinak	a	falut.	1550-ben,	a	zalai	plébánosok	neveinek	összeírásá-

ban	a	kapornaki	esperesi	kerületben	szerepel	Nemesapáti	plébánosa,	Péter.	Magát	a	Szent	Miklós	tiszteletére	
szentelt	templomot	az	1554-es	egyházlátogatási	jegyzőkönyv	és	az	1690-es	összeírás	említi.	

A	török	időkben	a	falu	sokat	szenvedett	a	hadi	eseményektől	és	a	kettős	adóztatástól,	de	–	bár	lakói	száma	
erősen	megfogyatkozott	(125	lakatlan	telket	írtak	össze	a	két	faluban),	temploma	is	megrongálódott	–	még-
sem	néptelenedett	 el	 soha.	A	mai	Nemesapáti	 területébe	olvadt	 a	néhány	 alkalommal	Közép-Nemesapáti	
néven	említett	településrész.	A	mai	falu	délnyugati	szélén.

A	helység	nevének	Nemesapáthy	elnevezésével	a	XVI.	század	közepétől	találkozunk.	Apáthyban	sok	nemes	
családnak	volt	birtoka	az	 idők	során.	Nemesapáti	nevének	első	 tagját	 lakóinak	 társadalmi	helyzetéről	–	a	
nemesekről	–	kapta.

TÖRTÉNETE
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Az	évszázadok	során	meglehetősen	sok	névvel	illették	a	helyet:	Apáthi,	Apáthy,	Egyházasapáthy,	Thutor	
Apathy,	Nemes	Apáthy,	Twttorzeg,	Heghfalw,	Tutorszeg	és	Nemesapáti.

A	XVIII.	század	első	felétől	már	általánosan	Nemesapáthy	néven	szólnak	az	iratok.	A	Felső,	Alsó	és	Közép	
Nemes	Apáti	nevek	csak	a	XIII.	század	közepétől	használatosak,	addig	elsősorban	a	birtokosok	után	nevezték	
el	őket:	például	1553-ban	is	Nemesapáti	vagyis	Tutorszeg.	(	Tutorszeg	Tutor	Bálintról	)

1893-ban	készült	el	a	Pallas	Nagy	Lexikona,	amely	meglepően	friss	adatokat	közöl	(1891-est).	Ebben	Apáti	
címszó	alatt:	“Nemes	Apáti:	kisközség	Zala	megyében	Zalaegerszegi	járásban.	1746	magyar	lakossal,	postahi-
vatallal.”

A	XIX.	században	tehát	általánossá	válik	a	három	községrész	megkülönböztetése,	de	azokat	egy	közigazga-
tási	területként,	Nemesapáti	néven	említik,	egészen	1927-ig,	a	hivatalosan	elismert	és	jóváhagyott	különvá-
lásig.	

1897-ben	Vajda	János	plébános	megalakítja	a	Hitel	Szövetkezetet.	Olcsó	kamatra,	helyben	elégítették	ki	a	
hiteligényeket.

Az	1928-ban	kiadott,	de	az	1920-as	adatokat	tartalmazó	Tolnai	Új	Világlexikona	írja	Nemesapátiról:	“kis-
község	Zala	vármegyében,	zalaegerszegi	járásban.	1998	lakos.	Vasúti	megálló,	posta,	út.	Alsónemesapáti	1939-
ben:	“kisközség	a	Zalaegerszegi	járásban.	Területe	2	474	000	hold.	Lélekszáma1094,	kik	három	kivételével	
magyarok.	Vallásra	nézve	1068	római	katolikus,	5	izr.,	2	ág.	ev.,	1	g.	keleti.	Lakóházaik	száma:	206	Iskolái:	1	
községi	elemi	népiskola	és	községi	ált.	továbbképző.

Alsónemesapáti	1927-ben	Nemesapáti	határából	vált	ki,	s	alakult	önálló	községgé	a	m.	kir.	BM.	67.560./1927.	
számú	rendeletével.

Libapásztorlány	-	Háttérben	az	Új-hegy	látszik Régi	malom	épülete,	elbontották Templom	kertjét	művelő	Rózsika	néni	és	testvére
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A	terület	általános	jellemzése:

• Elhelyezkedése,	fekvése,	természetföldrajzi	viszonyai

A	település	a	Dél-dunántúli	régióban,	Zala	megyében	található.	Nemesapáti	Alsónemesapátiról	vagy	Petőhenyéről	
közelíthető	meg	autóval.	Zalaegerszeg	12	km-re	található	innen.	

Magyarország	Kistájkatasztere	(Marosi	szerk.	1990)	szerint		túlnyomórészt	az	Egerszeg-Letenyei-dombság	kistájban	
helyezkedik	el,	de	területe	benyúlik	a	Felső-Zala-völgy	és	a	Principális-völgy	mikrorégiókba	is.	

TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET

A	település	elhelyezkedése	a	kistájakban

• Domborzat

A	 település	 domborzatát	 az	 Eger-
szeg-Letenyei-dombság	 karaktere	 ha-
tározza	meg.	A	meridionális	elhelyez-
kedésű	dombság	erősen	tagolt	felszínű,	
eróziós-deráziós	 völgyekkel,	 folyó	
menti	szedimentációs	és	erodált	terü-
letekkel,	 ill.	 meredek	 emelkedésű	
dombokkal,	helyenként	egyenes	lefu-
tású,	 éles	 törésű,	 egymást	 keresztező	
kisebb	völgyrészekkel	tagolt.	A	község	
északnyugati	 sarkán	 az	 ős-rábai	 ere-
detű	Zala-völgy	 alluviumának	 jelleg-
zetes	vetődésen	kialakult	aszimmetri-
kus	 teraszos	 árka	 húzódik.	 Itt	 a	
folyásirány	 szerinti	 jobbpart	 érintett,	
mely	az	alibánfai	nagy	kanyar	után	itt	
fordul		északkeleti	irányba.	A	község-
határ	északkeleti	sarkán	a	közigazga-
tási	terület	a	Foglár-völgyben	a	csator-
náig	 húzódik.	 A	 község	 legmélyebb	
szintje	 a	Zala-völgy	131	mBf,	 a	dom-
bok	 legmagasabb	 pontja	 291,5	 mBf,	
így	a	relatív	magasság	160,5	méter.				
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• Geológiai	felépítés

Mélyen	a	felszín	alatt	a	lesüllyedt	alapkőzetet	a	felsőtriász	fődolomit	aljzat	
képezi,	erre	rakódtak	a	különböző	neogén	(miocén,	pliocén)	üledékek.	melyek	
felszíni	megjelenése	adja	a	táj	mai	geomorfológiai	formáját.	Az	Egerszeg-Lete-
nyei-dombség	északi	részén		a	dombok	fő	építőanyaga	a	magas	mésztartalmú	
homok	és	homokkő,	valamint	az	arra	különböző	vastagságban	lerakódott	jég-
korszaki	eredetű	 löszköpeny.	A	változatosságot	 jelzi,	hogy	a	perigraciális	vá-
lyog	és	agyag	is	megjelenik	sokhelyütt	a	felszínen.	A	Zala-völgyének	aljzata	az	
Ős-Rába	ópleisztocén	kavicsalluviuma,	mely	mellett	vízzáró	iszap	és	agyagré-
tegek	találhatók,	A	foglár	völgyében	az	alapkőzetet	az	agyagrétegek	képezik.	

1	-	Glaciális	és	alluviális	üledékek	 2	-	Löszös	üledékek	 3-	Harmadkori	és	idősebb	üledékek

• Talajok

A	domboldalakon	az	egykori	erdőkben	képződött	barna	erdőtalajokat	talál-
juk	(pszeudoglejes,	Ramann,	rozsdabarna),	melyek	a	kedvezőtlen	szántógazdál-
kodás	következtében	sokhelyütt	teljesen	eltűntek,	helyükön	a	csupasz	alapkő-
zet	 sárgállik.	A	 legmagasabb	 dombtetőkön	megjelennek	 a	 földes	 kopárok.	A	
Zala-völgyben	a	kavicstakarón	a	folyó	korábbi	kiöntései	során	képződött	vályog	
mechanikai	összetételű	réti	és	lápos	réti	öntéstalajok	alakultak	ki.	Az	alluvium	
valójában	az	esők,	hóolvadás	által	 a	dombok	művelt	 területeiről	 (szőlő,	kert,	
szántók)	lehordott	szerves	talaj,	mely	ennél	fogva	felszíntől	karbonátos,	vízgaz-
dálkodása	kedvező,	a	rét-	és	legelőgazdálkodás	számára	kedvező	adottságokat	
kínál.	A	Szévíz	és	a	Foglár	csatornák	mentén	a	patakvölgyek	meliorált,	műve-
lésbe	vont	területein	mára	többnyire	telkesített	rétláp	talajok	találhatók.	Víz-
gazdálkodásuk	kedvező,	ennek	következtében	a	rét-	és	 legelőgazdálkodásnak	
kiváló	helyszínt	jelentettek.	Termékenységi	besorolásuk	VII.	kategória.
1	-	Köves	és	földes	kopárok	 2	-	Agyagbemosódásos	barna	erdőtalajok	 3-	Réti	talajok
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• Vízrajz

A	 dombokról	 lefolyó	 vizek	 a	 völ-
gyekben	vízfolyásokban	gyűlnek	ösz-
sze.	 A	 változatos	 felszíni	 adottságok	
következtében	a	tágabban	értelmezett	
tájban	több	ér,	patak	is	található,	me-
lyek	 az	 utóbbi	 időben	 tapasztalható	
csapadékdeficit	 következtében	 egyre	
inkább	időszakossá	válnak,	csak	a	na-
gyobb	 esőket	 követően	 van	 bennük	
víz.	A	dombok	nyugati	oldaláról	érke-
ző	vizeket	a	Lándzsás-patak	és	a	Szé-
víz	gyűjti	össze.	A	keleti	 lankák	csa-
padékát	 az	 Orbányos-torrens	 viszi	 a	
Foglár-csatornába.	 Mindkét	 csatorna	
az	összegyűjtött	vizeket	északon	a	 fő	
befogadóba,	a	Zalába	szállítja.	A	Zala		
néhány	 évente	 a	 tavaszi	 hóolvadás,	
vagy	esőzés	következtében	ma	is	kilép	
medréből	és	néhány	napig	elönti	a	ré-
teket.	 Állóvíz	 a	 település	 területén	
nem	található.

A	területen	található	vízfolyások	hálózata

• Éghajlat

Éghajlata	mérsékelten	hűvös	–	mérsékelten	nedves.	Az	évi	középhőmérséklet	9.0	°C	-	9.5	°C,	a	fagyos	napok	száma	
175-180	nap	között	változik.	Az	évi	abszolút	hőmérsékleti	szélsőségek	átlaga	33.0	°C	és	–17.0	°C.

A	csapadék	évi	maximuma	800	mm	körül	alakul.	A	24	órás	csapadékmaximum	85	mm.	A	rendes	évi	csapadék	felesleg	
130	mm.	A	leggyakoribb	szélirány	az	É-i	és	a	D-i.	Az	átlagos	szélsebesség	3	m/s	körüli.	Utóbbi	tényezők	a	defláció	szem-
pontjából	jelentősek.

Földes	kopárok	parlagjain	mezei	margitvirág
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A	vizsgált	terület	természetvédelmi	vizsgálata

• Potenciális	vegetáció

A	vizsgált	terület	potenciális	vegetációja	a	Zólyomi-féle	vegetáció-térkép	alapján	rekonstruálható.	Növényföldrajzi	
értelemben	a	Pannóniai	flóratartományon	(Pannonicum)	belül	a	zalai	flórajárásba	(Saladiense)	sorolható,	mely	a	Prea-
illyricum	része.	A	térképen	jól	elkülönülve	látszanak	az	eltérő	vegetációtípusok,	melyek	alapvetően	két	élőhelyi	kategó-
riába	sorolhatók.	A	vízfolyások	mentén	jellemzően	az	abiotikus	élőhelyek	-	ártéri	ligeterdők,	láperdők,	mocsarak	-	zó-
nája	található.	Ez	a	vegetáció	az	évszázadok	során	az	ember	tájátalakító	tevékenysége,	a	lecsapolások,	vízrendezések,	
erdőirtások	következtében	eltűnt,	helyén	korábban	a	takarmányozáshoz,	állattartáshoz	szükséges	rétek	voltak,	melye-
ket	az	utóbbi	évtitedekben	túlnyomórészt	felszántottak.	

A	víz	jelenlétéhez	köthető	fás	vegetáció,	valamint	magassásosok,	bokorfüzesek,	puhafás	fűzligetek,	égeresek,	a	Zala,	
Foglár,	Szévíz	mentén	kis	foltokban	ugyan	fennmaradtak,	ám	szerepük,	hatásuk	elhanyagolható.	

A	település	a	Zólyomi-féle	potenciális	vegetációtérképenA	 Hosszú-bükk,	 Bucsai-erdő	 és	
Körtvélyes-erdő	 területén	 fennma-
radt	zonális	erdők	állományai	az	illír	
bükkösökhöz,	 gyertyános	 tölgyesek-
hez	sorolhatók.	Fő	fafajuk	a	bükk,	ko-
csányos-	és	kocsánytalan	tölgy.	A	Pás-
ka,	Kishegy,	Kiscser-gyepoldal	lejtőin	
akácültetvények	 húzódnak.	 A	 Bán-
hegy-alja	–	Tüskés	környékén	sárgale-
nes	 reliktum	 erdeifenyvest	 is	 jelöl	 a	
térkép,	ám	ezt	az	agrártájban	fennma-
radt	vegetációtöredékekkel	nem	lehet	
megerősíteni.				
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• Natura	2000	területek

A	település	külterületét	az	európai	közösségi	jelentőségű	természetvédelmi	
rendeltetésű	területekről	szóló	275/2004.	(X.	8.)	Korm.	rendeletben	kihirdetett,	
majd	az	érintett	földrészletekről	szóló	14/2010	(V.11.)	KvVM	rendelettel	közzé-
tett	Natura	2000	területek	közül	a	HUBF20037	Alsó-Zala-völgy	és	a	HUBF20054	
Nagykapornak	(SCI)	kiemelt	jelentőségű	természetmegőrzési	terület	érinti.	

A	település	Natura	2000	érintettsége

• Helyi	védettség

A	 település	külterületét	 az	európai	
köA	 település	 közigazgatási	 területén	
található	 kiemelkedő	 botanikai	 és	
zoológiai	 értékek	 védelme	 érdekében	
Nemesapáti	 Község	 Önkormányzati	
Képviselőtestülete	 helyi	 jelentőségű	
természetvédelmi	területet	alakít	ki	az	
alábbi	 területeken:	 1.	 Kis-hegy;	 2.	
Kanta-hegy;	3.	Templom-domb

• Természeti	területek

A	természet	védelméről	szóló	1996.	
évi	LIII.	törvény	15.	§	(1)	pontja	alap-
ján	 természeti	 területnek	minősül	 az	
erdő,	gyep,	nádas	művelési	ágú	termő-
föld.	A	 természeti	 területek	vonatko-
zásában	 elérhető,	 aktuális	 adatbázis,	
kimutatás		

• Természetközeli	területek

Az	OTÉK	30/A	§	(1)	bekezdése	alap-
ján	 a	mocsár,	 nádas	 és	 sziklás	 terület	
természetközeli	területnek	minősül.	A	
földhivatali	nyilvántartás	szerint	a	te-
lepülésen	fenti	művelési	ágú	földrész-
let	nem	található.	A	természeti	állapot	
vizsgálata	 során	 sem	került	 elő	olyan	
mocsár,	 vagy	 nagyobb	 nádas,	 mely	 a	
fenti	kritériumnak	megfeleltethető.				

• Érzékeny	 természeti	 területek	
(ÉTT)	 és	 Magas	 Természeti	 Ér-
tékű	Területek	(MTÉT)

A	2/2002	(I.	23.)	KöM-FVM	együt-
tes	 rendeletben	 megjelölt	 kiemelten	
fontos,	valamint	fontos	ÉTT-k	listáján	
a	település	nem	szerepel.
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• Ökológiai	hálózat

A	település	közigazgatási	területét	az	országos	ökológiai	hálózat	érinti.	A	há-
lózati	kategóriák	közül	magterület	a	Zala-völgyben	és	a	Nagykapornaki-erdő-
ben	került	kijelölésre.	Ökológiai	folyosó	ezek	mellett,	illetve	több	„lépegető	kő”	
típusú	megjelenésben	található.	Pufferterületbe	a	Natura	2000	erdők	tájidegen	
fafajú	részletei	kerültek	be.

• Egyedi	tájértékek

A	település	vonatkozásában	az	egyedi	tájértékek	listája	ez	idáig	nem	készült	
el.	A	településen	a	szőlőhegyek	régi	présházai,	keresztjei,	idős	gyümölcsfái,	fő-
képp	a	gesztenyék	sorolandók	ide.

Az	országos	ökológiai	hálózat	térképe

• Tájvédelmi	szempontból	kiemelt	övezet

A	rendelkezésre	bocsátott	digitális	térképek	alapján	a	település	szinte	teljes	
területe	 a	 tájképvédelmi	 szempontból	 kiemelt	 övezetbe	 került.	 A	 kijelölés	 a	
dombok	esetében	helyénvaló,	hiszen	a	gerincekről	szép	panoráma	tárul	a	né-
zelődő	szeme	elé.	Tájképi	szempontból	kiemelkedő	a	Kishegy,	Csertó-hegy,	Pás-
ka,	Kanta-hegy	és	 az	Őreg-hegy	gerinceinek	panorámája;	nyugaton	a	henyei	
dombok,	 a	 Zala	 völgye,	 a	 Kemenshát	 fölött	 tiszta	 időben	 az	 ausztriai	 Kele-
ti-Mészkőalpok	 kétezres	 csúcsai	 (Raxalpe,	 Schneeberg)	 látszanak.	 Keleten	 a	
Keszthelyi-hegység	sötét	erdőtömbje	zárja	a	horizontot,	délen	a	Foglár	és	a	Szé-
víz	völgyei	és	az	azokat	körülölelő	dombsorok	látványa	fogadja	a	látogatót.

A	tájképvédelmi	övezet	érintettsége
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Kilátás	az	Öreg-hegyről	a	Zala-völgyre	és	a	Kemensaljára
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Kilátás	a	Csertó-hegy	gerincéről	keletre	Bezerédre	és	a	Keszthelyi-hegységre
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A	természetvédelmi	értékek	bemutatása

• Patakvölgyek

A	Zala	völgye	a	közigazgatási	terület	északnyugati	sarkán	kis	területen	érinti	a	települést.	Itt	a	folyó	szabályozott	
medrének	bal	partján	művelt	üde	franciaperjés	kaszálórétek	találhatók,	melyek	a	védett	kockásliliom	és	a	hosszúlevelű	
fürtösveronika	élőhelyei.	A	réteket	elválasztó	holtágakat	a	 fehér-	és	 törékenyfűz	alkotta	puhafa	 ligetek	 szegélyezik,	
néhol	nem	zsombékoló	magassásos,	nádas	foltokkal.	A	jobbparton	a	Tó-berek	mellett	emelkedő	Homok	szántói	termé-
szetes	határt	képeznek	a	fűzligeteinek	terjedésének.	A	Szévíz	a	Felső-homok	–	Alsó-rét	művelt	mezői	közt	érkezik	a	
Zalába.	A	csatorna,	a	torrens		és	a	Vasút	közti	mély	fekvésű	rétek	és	a	belterület	melletti	völgyben	húzódó	Füzes-rét	
növényzete	sok	hasonlóságot	mutat	a	Zala-völggyel.

A	rétek	változatos	állatvilágból	a	madarak	jelenléte	a	legszembetűnőbb.	A	nádasokban,	bokrosokban,	fákon	fészkelő	
fajok	közül	 	 a	nádirigó,	nádi	 tücsökmadár,	cserregő	nádiposzáta,	 csilp-csalp	 füzike,	 fülemüle,	vadgerle	említendő.	A	
táplálkozni	 idejáró	madarak	közül	a	 fehér	gólya,	egerészölyv	figyelhető	meg	gyakrabban,	ám	 időnként	megjelenik	a	
karvaly,	héja,	kabasólyom	is.	Télen	a	tavakról	elkóborló	nagykócsag,	szürke	gém	is	vadászik	a	réteken.	A	Zala	szabályo-
zott,	mélybe	vágott	medrének	meredek,	csupasz	partfalában	a	jégmadár	költ.	

A	rétek	növényei	gazdag	rovarvilágnak	jelentenek	életteret:	a	növényevő	rovarok	(sáskák,	szöcskék)	mellett	a	virágo-
kon	karolópók,	darázspók	vadászik	az	érkező	rovarokra,	főképp	méhekre,	lepkékre.	A	lepkék	közt	számos	védett	fajok	is	
megfigyelhető;	nyáridőben	a	fecskefarkú	lepke,	kardoslepke,	Atalanta-lepke	látogatja	a	nyíló	virágokat.	A	vízfolyások,	
holtágak	mentén	a	szitakötők	közül	gyakorta	láthatjuk	a	nádszálakon,	kinyúló	ágakon	lesben	álló	türkizszínű	kiasasz-
szony	szitakötőt,	acsákat.	A	Natura	jelölő	állatfajok	közül	a	füzek	kérge	alatt	megbújó	skarlátbogár,	a	vízben	élők	közül	
a	dunai	gőte	említendő.	A	tiszta	vizek	halai	a		szivárványos	ökle,	balin,	az	aljzaton	a	tompa	folyamkagyló	él.	Az	emlősök	
közül	a	vizek	csúcsragadozója	a	vidra	vándorlása	során	főképp	télidőben	kerül	szem	elé,	a	rovarokra	vadászó	közönséges	
denevér	alkonyatkor	gyakorta	megfigyelhető	a	rétek	felett.
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	A	Zala-völgy	Natura	2000	területének	fűzligetei
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• Erdők

Az	egykor	mindent	uraló	fás	vegetáció	napjainkra	csupán	a	község	déli	ré-
szén	a	Hosszú-bükk,	Koroncó-hegy,	Körtvélyesi-erdő	területén	maradt	fenn.	

Az	 erdő	 növényzete,	 fajkészlete	 alapján	 az	 Egerszeg-Letenyei-dombságban		
extrazonális	megjelenő	 természetes	 erdőtársulásokhoz,	 az	 illír	 bükkösökhöz	
gyertyános-tölgyesekhez	sorolható.	Az	üdébb	erdőrészekben	szép	kora	tavaszi	
aspektus	figyelhető	meg	keltikékkel,	veselkével,	szellőrózsákkal,	a	mára	meg-
ritkult	védett	májvirággal.	A	fák	sorát	a	vadcseresznye,	erdeifenyő,	szelídgesz-
tenye,	juharok,	kislevelű	hárs,	barkóca	példányai	teszik	teljessé,	a	cserjeszintet	
az	egybibés	galagonya,	versgyűrűs	som,	mogyoró	és	a	mezei	juhar	fiatal	példá-
nyai	alkotják.	A	szárazabb	dombokon	az	egykori	xerotherm	vegetáció	emlékét	
az	ostorménbangita	és	a	tájban	ritkán	látható	boróka	őrzi.

Kora	tavasszal	a	hűvös,	nedvesebb	erdőrészekben	a	forrás	mentén	a	hóvirág,	
ligeti	csillagvirág,	aranyveselke	nyílik,	felettük	az	öreg	bükkök	alatt	az	erdők	
védett	cserjéje,	a	vadorgona,	vagy	farkasboroszlán	illatozik.	A	víz	jelenlététől	
függően	az	aljnövényzet	üdébb	és	szárazabb	fáciesei	láthatók;	szagosmügés,	er-
dei	sásos,	szálkaperjés	egyvirágú	gyöngyperjés	és	gyöngyvirágos	asszociáció	is	
megfigyelhető.	A	védett	növények	sorát	a	szártalan	kankalin,	szálkás	pajzsika,	
karéjos	 vesepáfrány,	 pirítógyökér,	 farkasölő	 sisakvirág,	 madárfészek	 kosbor,	
kardos	madársisak,	pirosló	nőszőfű,	bíborkosbor	gazdagítja.	

Az	erdő	fái	számos	madár	számára	jelentenek	fészkelőhelyet,	táplálkozó	te-
rületet.	Az	odúlakók	közül	a	cinegék,	csuszka,	örvös	légykapó,	nagy-	és	köze-
pes	fakopáncs,	fekete	harkály,	kékgalamb	jelenléte	ismert,	a	fészeklakók	közül		
az	erdei	pinty,	rigók.	Az	öreg	fák	koronájába	egerészölyv,	ritkán	darázsölyv	és	
holló	rakja	fészkét.

A	nagyvadak	közül	 jelentős	a	gímszarvas,	őz	 	és	a	vaddisznó	állománya,	a	
domboldal	puha	homokjába	a	vörös	róka	és	a	borz	ássa	kotorékát.	Az	utóbbi	
években	újra	szaporodó	mókus	is	egyre	gyakrabban	látható. Kikeleti	hóvirágLigeti	csillagvirág
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a	Kis-hegy	az	1858-as	kataszteri	térképen	és	a	GoogleMap	aktuális	légifotóján

• Szőlőhegy

A	község	területén	emelkedő	dombokon	három	egymástól	elkülönülő	szőlőhegy	található;	északon	a	Kis-hegy,	Cser-
tó-hegy,	délen	hosszan	elnyúlva	a	Kanta-hegy,	Öreg-hegy	vonulata.		

A	Kis-hegy	szántók	közé	ékelődve	a	belterülettől	északra	húzódó	keskeny	aszimmetrikus	hát.	A	művelt	szőlőparcel-
lák,	keskeny	szántók	egykor	a	nyugati	oldal	lejtőin	húzódtak,	helyükön	ma	többnyire	spontán	erdősülő	gyomos	parlago-
kat	találunk.	A	keleti	oldalon	a	kiterjedt	szántók	és	a	gerinc	között	keskeny	kaszálókat	találunk,	melyek	ma	már	nem	
hasznosítottak.	A	domb	tetején	szép	száraz	csenkeszes	gyepmaradványok	maradtak	fenn	varjúhájjal,kakukkfűvel.	Ezek-
be	a	parlagokba,	gyepekbe	betelepedve	találjuk	a	fokozottan	védett	méhbangót,	tarka	pettyeskosbort,	vitézkosbort,	to-
jásdad	békakontyot.	

A	fotón	jól	látszik,	hogy	a	ma	másodlagos	sztyeprét	–	veresgyűrű	borította	domboldalban	egykor	gabonát	termesztet-
tek.	A	felvétel	arról	is	árulkodik,	hogy	a	táj	milyen	mértékben	meg	volt	művelve	és	ez	milyen	nagyfokú	mozaikossággal	
párosult.	A	Szévíz-völgyében	az	akkoriban	jellemző	sokszáz	keskeny	parcella	helyett	ma	kiterjedt,	intenzív	művelésű	
szántók	találhatók	monokulturákkal.			
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Az	Új-hegy	orchideái:	méhbangó	és	tarka	pettyeskosbor

A	Csertó-hegy	a	kemendi	szőlőhe-
gyek	déli	nyúlványa.	A	lakóterülettől	
távol	esik,	így	a	művelt	területek	ará-
nya	 fogyatkozik,	 a	 felhagyott	 parcel-
lák,	parlagok	egyre	nagyobb	területet	
foglalnak	 el.	 A	 fennmaradt	 gyümöl-
csösök	 fái,	 öreg	 hársak	 és	 a	 köztük	
lévő	másodlagos	szálkaperjés	gyepek-
ben	él	az	agár	sisakoskosbor,	vitézkos-
bor	és	az	ökörszem.	

A	 belterülettől	 keletre	 a	 Kan-
ta-hegy	északi	völgyének	gyümölcsö-
sei,	idős	gesztenyései	együtt	képeznek	
egy	 „erdőt”,	 mely	 ritka	 védett	 növé-
nyek	 élőhelye.	 A	 bolygatatlan	 gyep-
szintben	az	egykori	erdők	flórája,	fau-
nája	 is	 megőrződött;	 a	 mindenütt	
tömeges	megtalálható	 szártalan	 kan-
kalin	 mellett	 itt	 él	 a	 turbánliliom,	
hosszúlevelű	 aggófű,	 völgycsillag,	 fe-
hér	 madársisak.	 Az	 erdei	 fajokat	 a	
gyöngyvirág,	 macskagyökér,	 farkasz-
szőlő,	pettyegetett	lizinka,	fürtös	zör-
gőfű	képviseli.	Az	öreg	fákon	számos	
madár	fészkel,	a	gesztenye-matuzsále-
mek	 koronájából	 este	 a	 füleskuvik	
füttyögése	hallatszik.	

   
A	szőlőhegyek	közül	a	 legnagyobb	

kiterjedésű	 az	 Öreg-hegy,	 melyen	 a	
napjainkban	megfigyelhető	 tendenci-
ák	 érvényesülnek;	 egyre	 kevesebb	 a	
művelt	 terület	 és	 növekszik	 a	műve-
lésből	felhagyott	parcellák	száma.	
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A	parlagokon,	gyepekben	két	 fész-
kesvirágzatú	 jövevény	is	otthonra	ta-
lált,	a	horvát	tengerpart	hegyeiből	és	a	
Keleti-Alpok	 hegyeiből	 ismert	 ökör-
szem	 és	 a	 kisázsiai	 eredetű	 örmény-
gyökér.	 A	 földutak	 menti	 szegélyek,	
rézsűk,	 sövények	 fajgazdagságát	 a		
gyepűrózsa,	parlagi	rózsa,	pettyegetett	
lizinka	 jelzi.	A	bozótosok,	mezsgyék,	
bokrosok	remek	fészkelőhelyet	bizto-
sítanak	a	madaraknak,	melyek	közül	a	
fekete-	és	énekes	rigó,	széncinege,	zöl-
dike,	citromsármány,	seregély	gyako-
ri,	míg	a	nyaktekercs,	sárgarigó,	búbos	
banka	csak	ritkábban	figyelhető	meg.	
A	mélyen	bevágódott	hegyi	utak,	hor-
hosok	meredek	oldalában	az	egzotikus	
színezetű	 fokozottan	 védett	 gyur-
gyalag	fészkel.				

A	gyepek	gazdag	állatvilágot	rejte-
nek,	mely	főképp	a	rovarok	számát	te-
kintve	gazdag.	A	védett	fajok	közül	az	
ájtatos	 manó,	 kardos-	 és	 fecskefarkú	
lepke,	 nappali	 pávaszem	 a	 gyakori,	
melyek	mellett	az	ökörszemlepke,	bo-
gáncslepke	és	a	boglárkák	is	gyakorta	
megjelennek.	

Kukorica	betakarítás	az	Öreg-hegyen
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• Parlagok

A	 Szévíz	 völgyében	 valamint	 a	
dombok	 lankásabb	 oldalain	 kiterjedt	
szántók	húzódnak.	Meglepő	módon	a	
meredek	lejtőket	is	művelték,	kukori-
ca,	 gabonatáblák	 voltak	 egykoron.	
Mára	ezeken	a	helyenként	45	°-os	lej-
tőkön	már	megszűnt	a	gazdálkodás,	a	
másodlagos	 benövényesedés	 (szuk-
cesszió)	 különböző	 fázisai	 láthatók	 a	
parlagokon.	 E	 folyamat	 során	 több	
törvényes	védelem	alatt	álló	ritka	nö-
vény	is	pionírként	jelenik	meg.	

A	 Hosszú-földek	 parlagainak	
rézsűinek	 gyomos	 gyepeiben	 a	 béka-
konty,	 agár	 sisakoskosbor	 nyílik,	 a	
mezsgyékben	 a	 mezei	 üröm	 él.	 A	
templom	 alatti	 domboldalban	 is	 ha-
sonló	 folyamatok	 zajlanak,	 ott	 időn-
ként	 megjelenik	 a	 fokozottan	 védett	
méhbangó	is.	

	A	templomdomb	másodlagos	gyomos	parlaga	napjainkban	a	nyíló	méhbangóval
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• Belterület

A	 község	 belterületén	 jelentősebb	
természeti	érték	nem	található.	Tele-
pülésképi,	 zöldfelületi	 aspektusból	
mindenképp	 megemlítendők	 az	 idős	
fák,	facsoportok,	melyek	az	utak	men-
tén	állnak.	
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ÖRÖKSÉGÜNK
• TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK

Első	katonai	felmérés	(1763-1787)

A	térképen	jól	látható,	hogy	Nemesapáti	három	település	volt,	Felső	Ne-
mes	Apáti,	Közép	Nemes	Apáti	és	Alsó	Nemes	Apáti.	Ebből	kettő,	Felső	
Nemes	Apáti	és	Közép	Nemes	Apáti	jelenti	a	mai	Nemesapátit.	Nemes-
apáti	mai	Fő	utcája	már	 ebben	az	 időben	megtalálható.	Az	 akkor	még	
három	települést	több	út	kötötte	össze.	A	három	településbe	közvetett	és	
közvetlen	úton	is	el	lehetett	jutni.	A	Szévíz	csatorna	szabályozatlan	volt	
és	két	tó	látható	rajta.

Második	katonai	felmérés	(1806-1869)

Nemesapáti	három		 településrészből	 állt,	 ebből	 kettő,	 Felső	 Nemes	
Apáti	és	Közép	Nemes	Apáti,	a	mai	Nemesapáti,	szinte	teljesen	összeépült	
a	mai	Fő	utca	mentén.	
Ekkor	már	 a	 Szévíz	 csatorna	két	mederbe	 szabályozott	 és	megjelenik	
mellette	a	vasútvonal.
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Harmadik	katonai	felmérés	(1869-1887)

A	main	nemesapáti	település	a	XIX	sz.	második	felében	számottevően	
gyarapodott.	Keleti	irányba	a	Rákóczi	Ferenc	 utca,	 Árpád	 utca	 és	
Dózsa	György	utca	mentén	lakóházak	 láthatók.	 Nyugati	 irányba	
megjelennek	a	József	Attila	utca	 épületei	 is.	 Felső-	 és	 Közép	Nemes	
Apáti	teljesen	összeépül.	A	 Szévíz	csatornát	egy	mederbe	terelik,	és	to-
vább	szabályozzák.

Katonai	felmérés	(1941)

Nemesapáti	a	2.	világháború	időszakában	már	egy	településként	műkö-
dik,	tisztán	látható,	hogy	a	harmadik	katonai	felmérésen	látható	épüle-
tek	utcáinak	mentén	kialakult	telkek	beépültek.
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• TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK

Nemesapátiban	 számos	 parasztházzal	 találkozhatunk,	 melyek	 jól	 tükrözik	 az	 adott	 kor	 építészetét.	
A	faluba	vezető	egyetlen	út	nyugat	 felől	érkezik.	A	háromszögletű	térre	érkezve	balra	az	 iskola	és	az	 
önkormányzat	épületei	érhetők	el,	jobbra	Középapáti	felé	indulhatunk	a	Fő	utcán.	Középapáti	főterén,	a	
tér	közepén	álló	keresztet	kerülve	fordul	az	autóbusz.	A	településen	is	a	domborzathoz	igazodóan	alakul-
tak	ki	az	utcák,	így	sok	esetben	az	utca	egyik	oldala	az	utcafronton	beépített,	másik	oldalán	az	épületek	
az	utca	vonalától	messzebb,	a	domborzat	adottságaihoz	igazodva	épültek.	Az	utcakép	jellegzetes	falusias,	
utcafronton,	oldalhatáron	álló,	oromfalas	lakóházakból	áll.

• TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT

A	 településközpont	 a	 templom	 közelében	 alakult	 ki.	 A	 templom	 egy	 dombon	 helyezkedik	 el.	 Ettől	 
keletre	található	az	Általános	iskola,	az	önkormányzat	épülete,	a	művelődési	központ,	továbbá	az	óvoda.	
A	település	déli	részén,	Középapátiban,	a	buszforduló	környeztében	található	az	élelmiszerbolt	és	a	kocs-
ma.	A	településrészek	„Főterei”	körül	található	a	település	régi	magjai.	Jellemző	a	községben	a	háromszög	 
alakú	kis	terek	létrejötte	az	utcák	tlálkozásánál	(lsd.	következő	kép:	Fő	utca	-	érkezés	a	faluba).	

Az	utcák,	és	az	épületek	elhelyezkedése	a	domborzati	adottságokhoz	illeszkedik.		

A	telkek	a	régebben	beépült	részeken	mélyek.	Az	utóbbi	50	évben	beépített	területen	nem	mélyek,	az	
épületek	tipikus	sátortetős	házak.	A	beépítési	mód	általában	oldalhatáron	álló,	az	épület	gerince	merő-
leges	az	utcára.	A	régi	részen	a	lakóépülethez	csatlakozik	hosszában	a	gazdasági	épület.	A	telkek	hátsó	
részén	kert,	gyümölcsös,	esetleg	szántó	található.	Ez	utóbbi	az	újabban	beépült	területekre	nem	jellemző.	
Állattartással	csak	pár	helyen	találkozunk.	

Dózsa	utcaFő	utca	-	József	Attila	utca	felé Jókai	utca
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• ORSZÁGOS	MŰEMLÉKVÉDELEM

SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM -	Fő	utca	7.

Az	épület	rövid	bemutatása:

A	plébánia	a	XIV.	században	már	fenn	állt.	A	plébánia	és	a	templom	a	török	
időkben	elpusztult.	Egyházát	1710	körül	újjászervezték,	1753-ban	felépítették	
templomát,	melyet	Szent	Miklós	tiszteletére	szenteltek	fel.	A	25,5	m	hosszú	és	
12,3	m	széles	templom	a	domb	tetején,	keleti	szentéjjel	épült,	a	falu	felé	haladva	
ár	messziről	látszik.	A	barokk	főoltár	a	kutatások	szerint	1770-ben	készülhe-
tett.	A	templomnak	3	harangja	van,	szintén	XVIII.	századból.	A	nagy	templom-
kert	 szépen	 gondozott,	 keresztút	 vezet	 a	 templom	 körül.	 Műemlékvédelem	
alatt	álló	szakláris	építmény.	Kincsei	közé	tartozik	a	barokk	oltár,	a	szószék	és	
a	18.	század	végén	készült	orgona.

Az	épület	külső	bemutatása:

A	 falu	 szélén,	 dombon,	 szabadon	álló,	 keletelt,	 egyhajós,	 poligonális	 szen-
télyzáródású	templom,	Ny-i	homlokzata	előtt	toronnyal,	a	szentély	felől	kon-
tyolt	nyeregtetővel,	a	szentély	É-i	oldalához	csatlakozó	sekrestyével.	A	torony	
alsó	 szintje	 plasztikusan	 sávozott,	 tetején	 összetett	 formájú	 toronysisak.	 D-i	
homlokzatán	csúcsíves	ablakok,	a	második	tengelyben	kőkeretes	kapu.	Fiókos	
dongaboltozatos	hajó	és	szentély,	negyedgömb	boltozatú	szentélyfej,	a	hajó	be-
járati	oldalán	karzat.

Kálvária:

A	Zala	megyei	kis	falut,	Nemesapátit		a	16–17.	században	a	törökök	sokszor	
feldúlták,	mindezek	 ellenére	 nem	néptelenedett	 el.	A	 lakosság	 a	 református	
hitre	tért,	a	18.	század	elején	azonban	rekatolizált.	A	nemesapáti	kálvária	felál-
lítása	1934-ben	történik	meg.	A	templomteret	övező	stációkat,	és	a	Szent	Ke-
reszt	Felmagasztaltatásának	tiszteletére	épült	kápolnát	1934.	szeptember	23-án	
áldotta	meg	 P.	Gulyás	Gellért,	 akkori	 bucsuszentlászlói	 házfőnök.	A	 stációk	
egy-egy	család	ajándékaként	épültek	meg,	míg	a	kápolna	közadakozásból	épült	
fel.
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Épített	értékek	-	Árpád	utca	20.

Oldalhatáron	 álló	 kódisállásos	
épület,	 tetőgerince	 merőleges	 az	
utcafrontra.	 Megmaradt	 az	 épület	
eredeti	homlokzatalakítása.	Az	ut-
cafronton	 két	 kétosztatú	 ablak	 és	
cseréppel	 fedett	 párkány	 díszíti	 a	
homlokzatot.	

	 Melléképület	 nem	 található	 a	
telken.	Az	utcai	kerités	vonalában	
régi	 kerekeskút	 van.	 A	 meglévő,	
függőleges	 lécekből	 álló	 fa	 kerítés	
illik	 az	 épülethez,	 és	 biztosítja	 az	
átlátást.

Épített	értékek	-	Dózsa	utca	6.

Oldalhatáron	 álló	 kódisállásos,	
nyeregtetős,	csonkakontyos	épület,	
aminek	 tetőgerince	 merőleges	 az	
utcára.		A	tető	cseréppel	fedett.	

Utcai	homlokzatát	átalakították,	
háromosztatú	ablakot	helyeztek	el,	
a	 falat	 kőporos	 dörzsölt	 vakolattal	
látták	el.		Oldalt	egy	esővédőt	épí-
tettek	a	házhoz.

Felújításkor	 javasolt	 az	 eredeti	
homlokzatot	visszaállítani.
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Épített	értékek	-	Fő	utca	18.

A	XVIII.	sz.közepén	épült	szaba-
don	álló	épület.	Kontyolt	nyeregte-
tejét	 cserép	 fedi,	 főhomlokzatán	
középen	egy	teraszról	nyílik	a	bejá-
rati	 ajtó,	 ettől	 jobbra	 és	 balra	 két-
két	 négyosztatú	 ablak	 található.		
1848-49-ben	 Csertán	 Sándor	 Zala	
megye	 kormánybiztosa	 tulajdoná-
ban	volt,	akit	1849-ben	halálraítél-
tek,	ellenben	9	évi	várfogság	után	
visszaköltözött	 az	 épületbe.	 Legu-
tolsó	 Csertán	 leszármazott	 Ferenc	
volt,	aki	az	önkormányzatnak	aján-
dékozta	az	épületet.		A	XIX.	sz.	vé-
gén	készült	a	terasza.	

Jelenleg	az	épületben	működik	a	
falu	óvodája.	A	kertben	játszóteret	
alakítottak	ki.	
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Épített	értékek	-	Fő	utca	31.

A	telek	hátsó	határán	álló,	nyereg-
tetős,	kódisállásos	épület,	 tetőgerince	
párhuzamos	 az	 utcával.	 	 Felújított	 a	
cserépfedésű	 tető,	 	 a	 deszkázat	 új.	 A	
homlokzat	 színezett	 ablakkeretekkel	
díszített.

Épített	értékek	-	Fő	utca	
43.

Oldalhatáron	 álló	 lakó-
épület,	 igen	 kis	 telken	 áll.	
Cserépfedésű	 nyeregtetőjé-
nek	gerince	merőleges	az	ut-
cára.	 Az	 utcai	 homlokzat	 a	
két	eredeti	kétosztatú	ablak-
kal	és	fűrészfogas	párkánnyal	
díszített.
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Épített	értékek	-	Fő	utca	55.

Oldalhatáron	 álló	 lakó-
épület,	tetőgerince	merőleges	
az	utcára.	Kódisállását	beépí-
tették.	 	 A	 tető	 cseréppel	 fe-
dett.	Megmaradt	 utcai	 hom-
lokzat	 eredeti	 kialakítása.	
Két	 ablak,	 és	 tagozatos	 pár-
kány	dísziti.

Épített	értékek	-	Fő	utca	95.

Szabadonálló	 lakóépület,	 de	 elren-
dezése	 olyan,	 mintha	 oldalhatáron	
állna.	Tetőgerince	párhuzamos	az	ut-
cával,	a	tető	cseréppel	fedett.	A	hom-
lokzaton	két	eredeti		kétosztatú	ablak	
és	színezett	párkány	található.
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Épített	értékek	-	Fő	utca	98.

Oldalhatáron	álló,	utcára	merőleges	
tetőgerincű	lakóépület.		A	kódisállást	
utólag	 beépítették,	 és	 hozzáépítettek	
egy	 lapostetős	 helyiséget.	 Az	 utcai	
homlokzaton	két		kétosztatú	ablak	ta-
lálható.	A	homlokzatot	vakolatból	ké-
szült	 sarokkváder	 és	 cseréppel	 fedett	
díszpárkány	díszíti.

Épített	értékek	-	Fő	utca	102.

Oldalhatáron	álló	kódisállásos	épü-
let,	a	nyeregtető	gerince	merőleges	az	
utcára.		A	tető	cseréppel	fedett.	Az	ut-
cai	homlokzaton	utólagosan	építették	
be	a	háromosztatú	ablakot	és	horgany-
zott	lemezzel	fedték	a	párkányt.
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Épített	értékek	-	Fő	utca	106.

Oldalhatáron	álló	lakóépület,	tető-
gerince	párhuzamos	az	utcával.	A	te-
tőt	 cserép	 fedi,	 oromfala	 deszkázott.	
Szerény	épület,	igen	rossz	állapotban.

Ez	 a	 falu	 legrégebbi	 épülete.	A	 tö-
mésház	belsejében	földpadló	van,	ko-
rábban	zsupptető	fedte	az	épületet.

Épített	értékek	-	Hegyalja	utca	8.

Oldalhatáron	álló	épület,	tetőgerin-
ce	merőleges	az	utcára.	Az	előkert	mi-
nimális.	 A	 kódisállást	 beépítették,	
homlokzatát	 díszpárkány	 díszíti.	 A	
két	kétosztatú	ablakre	utólagosan	 re-
dőnyt	szereltek.
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Épített	értékek	-	Petőfi	utca	20.

Szabadon	álló,	háromosztatú,	kódi-
sállásos	épület,	tetőgerince	merőleges	
az	utcafrontra.	Hátul	található	a	gaz-
dasági	helység	és	istálló.	A	fal	vályog-
téglából,	 az	 oromfalak	 téglából	 ké-
szültek.	 Az	 utcafronton	 eredeti	
állapotában	 megmaradt	 ablakok,	 és	
párkány	 díszíti	 az	 épületet.	A	 födém	
pórfödém,	a	tetőszerkezet	torokgeren-
dás	 nyeregtető.	 A	 héjazat	 égetett	
agyagcserép.	Homlokzata	meszelt.

A	 telken	 elé	 építettek	 egy	 másik	
épületet,	így	az	utcáról	a	régi	ház	nem	
látható.	 Az	 utcavonalon	 korábban	 is	
állt	 épület,	 amit	 régen	 elbontottak.	
Annak	helyére	építettek	új	lakóházat.	
Ezt	 az	 épületet	 gazdasági	 épületként	
használják.
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Épített	értékek	-	Temető	utca	10.

Lakóház,	az	épületet	részben	gazda-
sági	célokra,	raktározásra	használták.	
Szabadon	 álló	 vályogház,	 tetőgerince	
párhuzamos	 az	 utcafronttal.	 A	 háro-
mosztatú	épület	14,50	m	hosszú,	6,60	
m	széles.	A	nyeregtető	csonkakontyos.	
Az	utcai	homlokzaton	két	eredeti	kicsi	
kétosztatú	 ablak	 található.	 Pórfödé-
mes,	 cseréptetős	 épület.	 Az	 oromfal	
deszkázott.

Az	épületet	felújították,	 javasolt	az	
oromdeszkázaton	korábbi	két	szellőző	
helyreállítása	 a	 mostani	 egy	 helyett,	
illetve	a	kék	kerítés	átfestése	kevésbé		
elütő	színre.
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KERESZTEK

Épített	értéknek	tekintjük	a	templomon	kívül,	a	kereszteket.	

Nemesapátiban	14	db	kereszt	 található,	melyből	6	db	belterületen,	4-4	db	
pedig	a	község	külterületén,	illetve	zártkertben	található.

A	település	a	falu	építészeti	értékeit	a	rendezési	tervben	VÉDETT	EGYEDI	
ÉRTÉKEK	kijelölésével	és	szabályozásával	kívánja	óvni.	A	védett	épületekről	és	
keresztekről	kataszter	készült	 fényképekkel,	 adatokkal,	 javaslatokkal.	Ennek	
célja,	hogy	a	kereszteket	és	az	értékes	régi	épületeket	eredeti	formájukat	meg-
őrizve,	esetenként	visszaállítva	lehet	felújítani,	bővíteni.	Amennyiben	bontá-
suk	elkerülhetetlen	a	tulajdonos	kérésére	az	önkormányzattal	a	helyi	védettsé-
gi	listáról	töröltetni	kell,	és	dokumentációt	kell	az	épületről	összeállítani,	hogy	
bemutatható	legyen	az	utókornak.

Kis	Cseri	Kereszt

Iskola	Kereszt

Komáromy	Kereszt

Középapáti	Kereszt

Csengős	Kereszt Vas-féle	Kereszt
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Prenner Kereszt

Villámsújtotta	Kereszt

Horváth-féle	Kereszt

Tóth-féle	Kereszt

Temető	régi	kereszt

Csertó	hegyi	kereszt

Temető	új	kereszt

Templom	előtti	kereszt
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KUTAK

Nemesapátiban	több	kúttal	is	talál-
kozhatunk.	 Vannak	 köztük	 olyanok,	
melyek	 magánterületen	 vannak,	 de	
néhány	közteületen	áll.
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EMLÉKMŰVEK

Nemesapátiban	 a	 történelem	meg-
jelenik	 a	 köztereken	 is,	 ezzel	 segíte-
nek	emlékezni	a	korábbi	időkre.

Általában	fa	anyagból	készítik	eze-
ket,	ezzel	is	alakítva	a	település	képén,	
mint	 az	 utcabútorok,	 ezek	 is	 össz-
hangban	legyenek.

Kivéve	az	I.	világháború	hősi	halot-
tai	emlékére	készült	emlékmű,	amely	
1936-ban	épült,	melyre	1991-ben	a	II.	
világháborúban	elhunytak	névsora	 is	
felkerült.	Környezete	 parkosítva	 lett,	
kovácsoltvas	kerítéssel	bekerítették.	
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3. TELEPÜLÉSKÉPI	SZEMPONTBÓL	ELTÉRŐ	KARAKTERŰ	TERÜLETEK
Településképi	szempontból	két	karakert	különböztetünk	meg.	

Az	egyik	a	falusisa	karakter.	Amely	az	alábbi	képen	pirossal	van	megjelölve,	a	másik	pedig	a	Szőlőhegyen	
épületeknek	a	karaktere,	ami	itt	sárga	színű.

A	kettő	közti	különbség	nem	csak	az	elhelyezkedésben	van,	hanem	a	községen	belül	elfoglalt	szerepükben,	a	
beépítettség	sűrűségében,	az	épületek	méretében,	anyagában,	kinézetében	is.

A	szőlőt	a	belterületet	elhagyva,	külön	úton	lehet	megközelíteni.	Mindazonáltal	Nemesapáti	belterületéhez	
vizuálisan	kapcsolódik,	mert	miközben	a	Fő	utcán	járunk,	fel-felbukkannak	a	dombokra	épült	épületek,	a	saját,	
rendzett	szőlőjükkel.

Szőlők

Falusias	karakter



Nemesapáti - 47

SZŐLŐK

A	 szőlőkről	 részletesebben	 már	
írtunk	 a	 Természetvédelmi	 feje-
zetben	(lsd.	24.	o),	ezért	itt	csak	az	
ottani	épületekről	lesz	szó.

Az	 itt	 megtalálható	 épüle-
tek	 nagy	 része	 a	 20.	 században	
épült,	 de	 találni	 régebbi	 épületet	
is.	 Általános	 jellemzőjük,	 hogy	 a	 
kilátás	 felé	 tájolták	 őket,	 és	 a	 
telek	 felső	 végében	 helyezték	 el,	
hogy	szemmel	lehessen	onnan	tar-
tani	a	birtokot.

Ezek	 túlnyomó	 részt	 tégla	 
épületek,	 nyeregtetővel	 és	 orom-
deszkázattal.	 Itt	 a	 kilátás	 felé	 a	
nyílásfelületek	 a	 homlokzathoz	
képest	 nagyobb	 arányban	 talál-
hatóek,	 a	 falusias	 karakterhez	 
képest.	
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FALUSIAS KARAKTER

A	Falusias	karakter	több	típusú	épületből	áll.

A	Kódisállásos	falusi	épületekből	melyek	több,	mint	100	éve	éplültek	a	19-20.	század	fordulója	környékén.	
Ezeknek	jellemzője,	hogy	az	utcára	merőlegesen	épületek,	az	utcafront	felé	általában	2	kicsi	ablak	és	szellőző-
nyílás	került.	(Sajnos	a	20.	század	közepére	több	épületen	felújítás	közben	megváltoztatták	a	nyílászáró	kiosz-
tásokat,	így	a	homlokzat	aránya	elvesztette	korábbi	karakterét.	Ezt	javasolt	a	későbbiekben	visszaállítani.)	A	
megérkezést	a	kódisállás	hangsúlyossá,	ünnepivé	tette.

A	sátortetős	kockaház	egy	másik	típusú	ház.	Az	úgy	nevezett	Kádár-kocka	négyzetes	alaprajzú,	általánosság-
ban	100	négyzetméter	körüli	alapterülettel	bíró,	sátortetős	családi	háztípus	volt,	amelynek	Magyarországon	
a	hatvanas	évek	elejétől,	egészen	a	nyolcvanas	évek	végéig	terjed	az	időszaka.	A	nyolcvanas	évek	során	épült	
családi	házaknál	különböző	hozzáépítések,	melléképületek	színesítik	ezen	épülettípus	képét.	A	Kádár-kockák	
a	korábbi	nyeregtetős	parasztházak	helyett	épültek.	Ilyen	típusú	lakóépületből,	mintegy	800	000	darab	állhat	
az	országban.
Ezeknek	az	épületeknek	a	sátortetős	kialakítása	azért	alakult	ki	így,	mert	a	sátortető	a	leggazdaságosabb	meg-

oldás	egy	négyzet	alaprajzú	épületen,	ellenben	egy	téglalap	alaprajzú	épülettel,	mint,	amilyenek	a	régi	paraszt-
házak	voltak,	ahol	az	észszerűség	a	nyeregtetős	megoldást	diktálta.	Ugyanakkor	részben	a	telkekre	vonatkozó	
építészeti	előírások,	részben	a	könnyű	engedélyeztetési	eljárás,	valamint	a	korabeli	tervezés	kezdetlegessége	
miatt	terjedtek	el	a	kockaházak	hazánkban.
Eredetét	 tekintve	a	kockaházak	a	19.–20.	 század	 fordulójáig,	 a	kétszobás	kistisztviselői	 és	munkásházakig	

vezethető	vissza.	Főleg	az	1950-es	évektől	kezdve	indult	meg	nagyobb	arányban	az	elterjedése.
Négyzetes	alaprajzú	változatától	eltérő	módon	kialakult	L-alaprajzú	változata	is.

A	80-as	években	épült	épületekre	jellemző,	hogy	több	szint	jelenik	meg.	Általában	ezek	az	épületek	is	orom-
fallal	néznek	az	utcára,	a	tetejük	vagy	nyeregtetővel,	vagy	csonkakontyos	nyeregtetővel	van	fedve.	Ilyen	épület	
a	közösségi	ház	is.	Ez	az	épületfajta	léptékeit	tekintve	eltér	a	többtől.	A	bejáratot	többször	tornáccal	hangsú-
lyozzák.	A	főhomlokzaton	általában	két	ablakot	helyeznek	el.	Van	hogy	ezek	az	épületek	a	korábban	említett	
„sátortetős	kockaházak”	átalakításaként,	bővítéseként	születtek.
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2000-es	években	épület	ház,	illeszkedik	a	falu	léptékéhez,	stílusához

Kódisállásos	épület Sátortetős	kockaház

80-as	évek	átépítései,	házai
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JÓ PÉLDA - 

SZŐLŐK,	BORÁSZATOK

Anonym	pince
Etyek	-	2016
Építész:	Szövényi	István	és	Anna

Etyek	nagy	bortermelő	vidék,	érde-
mes	ott	körülnézni	kisebb	borászatok	
épületeinél,	mely	 léptékében,	 formá-
jában	illeszkedik	a	tájhoz.	

Az	Anonym	Pince	épülete	példa	ér-
tékű	az	új,	és	régi	épületek	együttélé-
sét	 tekintve.	 Egymást	 kiegészítve	
szerves	része	a	tájnak,	nem	hivalkodó,	
de	 észrevető	 elegáns	 transzparens	
homlokzatával.

forrás:http://epiteszforum.hu/uvegpavilon-
ba-zart-boraszat-etyeken
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Hernyák	Birtok	-	EtyekSzeremley	pincészat	-	Badacsony

JÓ PÉLDA - 

SZŐLŐK,	BORÁSZATOK

Az	 oldalon	 szereplő	 pincészetek	
épületei	 mutatják,	 hogy	 milyen	 igé-
nyesen	fel	lehet	újítani	egy	már	meg-
lévő	épületet.

A	 természetes	 anyaghasználatuk-
kal,	az	elmúlt	idők	hagyományaival	az	
épületek	 lelke	 van.	 Ezt	 tiszteletben	
tartva	a	régi	épület	igényesen	felújítva	
többet	adhat	egy	újépítésűnél.
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JÓ PÉLDA - LAKÓÉPÜLET

Családi	ház,	
Christchurch,	Új-Zéland	-	2016
Építész:	Case	Ornsby	Design

Az	épület	utcafront	felé	egy	zárt	vi-
lágot	mutat	magából,	míg	belül	a	kert	
irányába	megnyílik.	Modern	 ház,	 de	
formájában	 megmarad	 az	 oromfalas	
nyeregtetős	háznál,	léptékében	illesz-
kedik	a	falusias	környezethez.
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JÓ PÉLDA - KÖZÖSSÉGI HÁZ

Szent	Család	Római	Katolikus	Közösségi	Ház
Hernád	-	2008-2010
Építész:	Balázs	Mihály,	Tatár	Balázs

A	közösségi	épület	beépítésében,	alaprajzi	elrendezésében,	tömeg-	és	hom-
lokzati	formálásában	az	alföldi	parasztház	hagyományaihoz	kötődik,	tető	haj-
lásszögének	kicsit	meredekebbre	vételével	szinte	észrevétlenül	középületté	vá-
lik.	 Az	 épület	 megjelenésében	 egyensúlyi	 helyzet	 alakul	 ki	 spontán	 és	
műépítészet	között.
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4. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
• ANYAGHASZNÁLAT (AJÁNLOTT)

Ajánlott	igazodni	a	falu	jelenlegi	anyagaihoz	az	egységes	településkép	
érdekében.

Tető:
• Kerámia	 cserépfedés	 (egyszínű	 vörös,	 vagy	 barna,	 vagy	 nagyon	

enyhén	eltérő	árnyalat)
• Zsupp	fedés

Kémény:
• Épített	kémény	javasolt

• Kisméretű	téglából

Eresz:
• Bádog	eresz,	festés	nélküli

Oromfal:
• Fa	oromfal
• Vakolt	felület

Falszerkezettel	 tötörekedni	 lehet	 az	 energiahatékonyságra,	 ameny-
nyiben	épületfelújításról	van	szó,	az	energiatudatosság	a	meglévő	érték	
kárára	ne	váljon.

• Tégla	falazat
• Hőszigetelés	min.	15	cm
• Vályogtégla

Nílászáró:
• Fa	nyílászáró
• Falu	léptékéhet	mérten	arányos	méretű	ablakok,	és	keretek

Árnyékoló:
• Fa	zsalugáter
• Rejtett	redőny
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Homlokzat:	
• Vakolat

• Fehér
• Színes

• Nem	sokféle
• Természetes	színek

Lábazat:
• Vakolat

• Szürke
• Barnás
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• ANYAGHASZNÁLAT (NEM AJÁNLOTT)

Kerülendőek	az	idegen,	csak	más	tájegységre,	országokra	(pl.	mediter-
rán	 országok)	 jellemző,	 és	 a	 nem	 természetes	 anyagok.	Az	 alábbi	 lista	
csak	példákat	említ,	nincs	felsorolva	minden	anyag.

Tető:
• Fém	fedés
• Nád	fedés
• Színes	(pl.	zöld)	cserepek
• Színátmenetes	cserepek

Kémény:
• Kőburkolatos
• Fém

Eresz:
• Festett	bádog	eresz

Falszerkezet:
• Rönkház
• Könnyűszerkezet

Nílászáró:
• Műanyag	nyílászáró
• Fém	nyílászáró

Árnyékoló:
• Zsaluzia
• Külső	tokos	redőny

Homlokzat:
• Harsány	színek
• Kőburkolat,	ami	nem	jellemző	a	tájra
• Fém	burkolat

Lábazat:
• Tégla
• Kőburkolat,	ami	nem	jellemző	a	tájra
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• TEREPALAKÍTÁS • BEÉPÍTÉS, ÉPÜLETMAGASSÁG

Épületmagasságnál	 figyelem-
be	 kell	 venni	 a	 felu	 meglévő	 
karakterét,	 a	 szomszédos	 épületek	
magasságát,	 illetve	 a	 szabályozási	
tervben	előírtakat.

Nemesapátira	 nem	 jellemző	 a	
többszintes	 épület,	 Az	 utcaképből	
kilóg	 amikor	 egy-egy	 ilyennel	
találkozunk.	

Az	 épületetek	 oromfalának	 a	
szélességével	 is	 illik	 illeszkedni	 a	
településhez.	Ha	túl	széles	oromfa-
lat	építünk,	vagy	a	tető	hajlásszöge,	
vagy	az	épület	magassága	miatt	fog	
elütni	a	többi	épülettől	ez	által	ron-
tani	a	falu	utcaképét.

Az	épület	elhelyezésekor	ajánlott	
figyelembe	 venni	 a	 meglévő	 tere-
padottságokat.	Csak	kis	mértékben	
változtatás	történjen,	ne	legyen	in-
dokolatlanul	 nagy	 feltöltés,	 vagy	
bevágás.

A	 földmunkánál	 érdemes	 figye-
lembe	venni,	hogy	a	kitermelt	föld	
mennyisége,	 illetve	 a	 feltöltésehz	
használt	föld	mennyisége	a	leggaz-
daságosabb	legyen,	így	nem	alakul	
ki	 szükségtelenül	meredek	 és	ma-
gas	rézsü.

Az	épület	elhelyezésekor	gondol-
ni	 kell	 arra,	 hogy	 az	 egész	 telek,	
vagy	csak	az	épületnél	 szeretnénk	
a	 terepen	változtatni,	 illetve	hogy	
ezek	 a	 változások	milyen	 hatással	
lesznek	az	utcaképre.
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• TELEPÍTÉS

Az	épület	teleken	való	elhelyezé-
séhez	is	érdemes	odafigyelni	a	tele-
pülés	hagyományos	kialakítására.

A	 szomszédnál	 a	 telekhatárhoz	
képest	mennyi	előkertet	hagyott.

Az	oldalhatáron	 álló	ház,	 beépí-
tés	esetén	fontos,	hogy	a	telek	me-
lyik	feléhez	húzodik	a	többi	épület,	
és	ezt	kell	követni.	

Az	épületethez	lehetőleg	úgy	kell	
hozzáépíteni,	 hogy	 az	 utcaképben	
ne	zavarjuk	meg	a	házak	ritmusát,	
azaz	inkább	hátrafelé	érdemes	bő-
víteni.
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• TETŐFORMA • TETŐHAJLÁSSZÖG

Nemesapátiban	 az	 épületeknek	
többnyire	 egyszerű	 tetőformájuk	
van,	melyből	könnyen	vissza	lehet	
olvasni	 az	 épületek	 átalakításának	
történetét.	 Jellemzően	nyereg-,	sá-
tor-,	kontyolt-,	vagy	csonkakontyos	
tetőforma	 figyelhető	 meg.	 A	 tető	
gerincvonala	 általában	 merőleges,	
vagy	párhuzamos	az	utcára.	

Nem	 található	 olyan	 ház,	 ahol	
hajlásszög-törés	történne	egy	tető-
felületen.	 Ezt	 fontos	 betartanunk,	
hogy	ne	is	legyen	ilyen	később	se,	
mert	nem	jellemző	a	községre.

A	 községben	 csak	 magastetős	
épületek	találhatóak.	Ezt	az	egysé-
get
meg	 kell	 tartani.	 Fontos	 odafi-

gyelni,
hogy	nem	csak	a	 lapostető	válik	

ki	 az	 egységes	 képből,	 hanem	 a	
mediterrán	stílusú	alacsony	hajlás-
szögű
tetők,	illetve	a	túl	meredek	„wee-

kend-ház”	tetők	is.	Fontos	igazodni	
a	 szomszédos	 épületek	 tetőhajlás-
szögéhez.
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• TORNÁCOK, KÓDISÁLLÁS• HOMLOKZATKÉPZÉS

Épületeink	 homlokzatát	 szokás	
az	épület	„arcának”	nevezni.	Ez	az	
az	arc,	melyet	a	külvilág	 is	 láthat,	
amely	árulkodik,	vagy	éppen	elrej-
ti	mindazt,	ami	maga	a	ház.	A	ház	
pedig	 nem	 más,	 mint	 egy	 térbeli	
lehatárolás,	egy	menedék,	mely	el-
választja	a	külvilágot	a	belvilágtól,	
otthont	 és	 védelmet	 nyújt	 lakója	
számára.	 Ezért	 is	 nagyon	 fontos,	
hogy	 a	 homlokzatok	 oly	 módon	
legyenek	kiképezve,	hogy	minden	
mozzanatukban	 méltó	 és	 hiteles	
képet	 nyújtsanak	 tulajdonosukról,	
ugyanakkor	 gazdagítsák	 a	 telepü-
lést.	

Figyeljünk	 a	 tömör-üveg	 felüle-
tek	arányára,	a	lábazat	magasságá-
ra,	 hogy	 ezekkel	 is	 igazodjunk	 az	
utcaképhez.	 Törekedjünk	 egyedi,	
értékálló	 megoldásokra,	 minőségi	
anyaghasználatra,	ügyeljünk	a	kar-
bantartásra	és	a	 jó	minőségű	kivi-
telezésre!		

Ugyanakkor	 figyeljünk,	 hogy	 a	
homlokzat	ne	legyen	„túldíszített”,	
kerüljük	a	funkció	nélküli	motívu-
mokat.

A	 tornácok,	 illetve	 a	 kódisállás	
viszont	sok	épületen	megtalálható.	
Sajnos	 sok	 kódisállást	 beépítettek	
már,	 de	 amennyiben	 megoldha-
tó,	 érdemes	meghagyni	 az	 eredeti	
funkciójánál,	 ezzel	 egy	 impozán-
sabb	bejáratot	kapunk.

Több	 tornác	 is	 található	 a	 falu-
ban.	Jellemzően	ezek	nem	mennek	
végig	 a	 házak	 teljes	 homlokzatán.	
Ha	tornácot	építünk,	figyeljünk	az	
oszlopok	 arányaira,	 távolságaira,	
hogy	 egy	 rendezett	 ritmust	 kap-
hassunk,	 illetve	 a	mellvédfalat	 ne	
díszítsük	túl.
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• ÁRNYÉKOLÓK• ABLAKOK

Már	 korábban	 említésre	 került,	
hogy	 a	 fa	 anyagból	 készült	 ajtó-
kat-ablakokat	használjunk.

Viszont	 formáját	 tekintve	 is	 tö-
rekedjünk	 a	 hagyományos	 népi	
építészet	 ablakméreteit	 követni	 az	
utcafronti	homlokzaton.

Az	ablakok	elosztása	harmonizál-
jon,	a	tömör-	és	üvegfelületek	ará-
nya	is	esztétikus	legyen.

Szintén	fontos	az	ablakkeret	és	az	
üvegek	aránya.	Például	egy	osztott	
kétszárnyú	gerébtokos	ablak	ne	le-
gyen	 lecserélve	 egy	osztás	nélküli	
egyszárnyú	ablakra.

A	 településen	 azok	 a	 homlok-
zatok	 hívogatóbbak,	 melyeken	 az	
ablakok	zsaluval	rendelkeznek.	Fi-
gyeljünk	 oda,	 hogy	 ezek	 a	 zsaluk	
ne	 kapjanak	 harsány	 színű	 festé-
ket.	 De	 egy-egy	 finomabb	 árnya-
latú	zsalu	fel	tudja	dobni	az	épület	
kinézetét.

Ha	mégis	 redőnyt	 szükséges	 be-
szerelni,	 akkor	 azt	 rejtett	 redőny-
szekrénnyel	tegyük	meg.
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• KERTEK • KERÍTÉSEK

A	 kert	 szerves	 része	 az	 ottho-
nunknak.	Egy	 szép	 rendezett	kert	
kiemelheti	a	ház	szépségeit,	egy	el-
hanyagolt,	gazos	kert	pedig	elvehet	
az	amúgy	szép	ház	értékeiből,	 így	
törekednünk	kell	 a	 rendezett	kör-
nyezet	 kialakítására	 saját	 és	 kör-
nyezetünk	érdekében	is.	

A	 kertekben	megjelenő	 növény-
zet	 -	 az	 emberre	 és	 az	 élővilágra	
gyakorolt	 pozitív	 élettani	 hatásai	
mellett	 -	 „hasznot”	 is	 termelhet,	
a	 gyümölcsök,	 zöldségek	 és	 fűsze-
rek	mindennapi	étkézésünk	részei,	
melyeket	sokszor	kis	odafigyeléssel	
otthon	is	termelhetünk.	

Kertjeinket	 izgalmassá	 és	 válto-
zatossá	tehetjük	kerti	építmények-
kel	(pl.	lugas,	kút,	támfal,	szaletli),	
melyeknek	 a	 tájba	 illesztése	 és	 az	
épített	 környezethez	 hangolá-
sa	 -	mind	 anyag-	 és	 színhasznála-
tukban,	 részleteikben	 -	 rendkívül	 
fontos.	 Törekedjünk	 a	 kert	 karak-
terét	 (északi,	 déli,	 vízparti	 stb.)	 
annak	földrajzi	elhelyezkedése	sze-
rint	kidomborítani.

Kerítéseknek	nem	csak	az	a	célja,	
hogy	a	telket	elzárja	az	utcától,	ha-
nem	hogy	 hívogassa	 a	 vendégeket	
és	az	arra	járókat.	Ha	2	m-es	tömör	
kerítést	 építünk,	 úgy	 a	 házunkat	
elzárjuk	a	külvilágtól,	míg	az	utca-
képet	rontjuk	vele.

Törekedni	 kell	 az	 áttört	 keríté-
sekre,	 lehetőleg	fából,	mert	a	 tájra	
az	a	legjellemzőbb.	Fontos,	hogy	a	
kerítés	 magassága	 ne	 haladja	 meg	
a	 szemmagasságot,	 mert	 onnantól	
kezdve	robosztussá	válik.
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Tájhoz	illeszkedő	növényzetű	kertes	ház
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• GÉPÉSZETI ELEMEK

A	Parabolaantenna	elhelyezésére	
számos,	 az	 utcai	 homlokzattól	 tá-
vol	eső	hely	áll	 rendelkezésünkre,	
látványával	 ne	 csúfítsuk	 el	 az	 ut-
caképet.	 Ideális	hely	 lehet	 a	hátsó	
homlokzat,	 a	 melléképület,	 a	 tető	
utcától	 távolabb	 eső	 felülete,	 vagy	
akár	 a	 kert	 egy	 takart	 szeglete.	
Ha	a	tetőre	kerül,	a	tetősík	fölé	ne	
nyúljon	ki	egy	méternél	többet

A	 klímaberendezés	 kültéri	 egy-
ségeit	 ne	 az	 utcai	 homlokzaton	
helyezzük	 el!	 Keressünk	 kevésbé	
hangsúlyos,	takart	és	védett	helyet:	
félreeső	eresz	alatt	a	homlokzaton,	
az	épület	melletti	terepre	telepítve	
(növényzettel	 takarva),	 oldalkert-
ben	(amennyiben	aszabályzat	meg-
engedi).
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• UTCÁK, UTCABÚTOROK

Nemesapátiban	 nagyon	 igényes	
utcabútorok	kerültek	elhelyezésre.	
Főleg	 a	 Közösségi	 ház	 környékén	
figyelhetőek	 meg.	 Az	 utcatáblák,	
eligazítótáblák	 organikusak,	 har-
móniában	vannak	a	Község	szelle-
miségével.	A	rendszeres	karbantar-
tásukra	szükséges	figyelni,	nehogy	
ideje	korán	korrodálódjanak.	

A	 községen	 látszik,	 hogy	 foglal-
koznak	vele.	Sok	virágot	ültetnek,	
és	díszeket	raknak	ki.	Ez	reméljük	
a	jövőben	is	így	lesz.
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