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1. KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntöm!

Alsónemesapáti 690 lelket számláló település. A Szévíz észak-déli völgyében hosszan terül el, egy kilomé-
terre a 76-os jelzésű úttól, Zalaegerszegtől 7 km-re. A települést a Szombathelyet Nagykanizsával összekötő 
vasútvonal érinti, a megyeszékhely autóbusszal, gépkocsival 5-10 perc alatt elérhető. 

Az alsónemesapátiak egyszer már saját történelmet építettek szorgalmukkal, törekvéseikkel, mikor a Szent 
László okiratában említett Nemesapáti határából 1927-ben kivált a község.

Az apáti emberek összefogását, hitét hirdeti az 1989-ben avatott Magyarok Nagyasszonya római katolikus 
templom, amihez kétkezi munkájukkal, anyagi támogatásukkal is hozzájárultak.

Iskola, óvoda, kultúrház, könyvtár, játszótér, sportpálya, a Bodza-tanya programjai, teljes közműhálózat biz-
tosítja a komfortérzést, várja az ide költözőket. Orvosi rendelő, posta és élelmiszerbolt is működik. 

Civil önkéntesek segítségével évről évre virágosabbak, szebbek a terek. Családok, baráti társaságok kedvelt 
szabadidős helye lehet az újonnan kialakított Pillangódomb.  A Bodza -tanya évente megrendezett füvész-
napjára még a környező megyékből is csapatosan látogatnak.  A gyógynövényeket gyűjtőket vagy kirándulni 
vágyókat a Csicskenye, a Szeder és a Bodza túraútvonalakkal várjuk.  

A helyi könyvtár, civil szervezetek, intézmények és az önkormányzat szervezte programok igyekeznek szí-
nesebbé tenni településünk mindennapjait. Erdők-dombok ölelésében megbúvó falunk idillje mellett a zala-
egerszegi AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark, a Balaton és Hévíz közelsége kiváló kikapcsolódási, kirán-
dulási lehetőség az ide látogatóknak.  

Kedves Érdeklődő!

Kérjük, látogasson el hozzánk, győződjön meg személyesen településünk természetes szépségéről és az itt 
élő emberek kedvességéről, vendégszeretetéről! Vegyen részt programjainkon kedves családjával, barátaival!

Szeretettel várjuk Alsónemesapátiban!

                                                                                Pereszteginé Cziráki Katalin
 Alsónemesapáti polgármestere
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2. BEVEZETÉS

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?

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.

Alsónemesapáti település egy nagyon kedves, tipikus zalai 
község. Megtalálhatóak benne a régi népi építészet környékre 
jellemző tulajdonságai, ugyanakkor a jelenben is él.

Ahogy megérkezünk a faluba, egyből szembetűnik, hogy 
ezt a falut szeretik az itt lakók. Odafigyelnek, hogy rendben 
legyenek a közterületek, de ezen kívül díszítik, fejlesztik azt. 
Megteremtik a közösség számára is használható tereket, prog-
ramokat szerveznek, jól érzik magukat lakókörnyezetükben. 

Azért készült ez a könyv, hogy az itt élő emberek felismer-
jék otthonuk értékeit, és ezen értékek mentén építsék, szépít-
sék még tovább Alsónemesapátit. 



Alsónemesapáti - 7

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 Alsónemes-
apátit, járjuk körbe többször, majd válasszunk egy olyan telket, ami igényeinknek, ízlésünknek és élet-
módunknak a leginkább megfelelő. Tanulmányozzuk a Helyi Építési Szabályzat és a Településképi Ren-
delet előírásait, 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?

Petőfi Sándor utca 23.
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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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3. ALSÓNEMESAPÁTI 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

Az akkori templom ma már Nemesapátihoz tartozik
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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.
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Alsónemesapátiban 1919. május 01-jén állt meg az első vonat, az újonnan épített vasútállomáson, amelyet 
azonban még Nemesapátinak hívtak.

Alsónemesapátinak a különváláskor két utcája volt: a vasúttól keletre a Belső utca, nyugatra az Alsó utca. 

A közjegyzőség és az anyakönyvvezetés továbbra is Nemesapátiban maradt. 1937-39 között épült a község 
határán keresztül vezető balatoni műút, melynek építése munkaalkalmat is adott a község lakóinak. 

1938-ban a község postát kap.

1945. március 27-én szabadul fel a falu.

IV. Alsónemesapáti a XX. század közepétől a rendszerváltozásig

Harcok a világháború idején nem voltak a faluban, a németek csak a vasutat rongálták meg.
Az iskolákat 1948-ban államosították, így a Nemesapáti felső tagozatos tanulók Alsónemesapátiba jártak 

iskolába.

1950-ben Alsónemesapátiban külön tanács alakul, de a nemesapáti jegyzőséghez tartozik.

Megindul a község fejlődése:
• 1950-ben kigyullad a villany a faluban,
• 1951-ben távbeszélő állomást létesítenek, s ekkor vándormozi is működik a községben,
• 1952-ben létrehozzák a letéti könyvtárat, 
• 1957-ben épül meg az orvosi rendelő és a tejcsarnok
• ekkortól van orvosa a falunak,
• 1957-ben alakul meg a TSZ 187 taggal,
• 1964-ben korszerű orvosi rendelő épül, s ekkortól az orvosi körzethez tartozik Kisbucsa és Nemesapáti,
• 1969-ben a két tanács egyesül, és Alsónemesapáti Közös Tanács néven szerepel,
• 1969-ben társadalmi munkával klub épül, majd 1972-ben a köztemetőben megépül a ravatalozó.

A községet 1977-ben Zalaszentivánhoz csatolják, Zalaszentiván társközsége lett. 

1982-ben a falu összefogásával megépül a régen óhajtott óvoda a korábbi szolgálati lakás átalakításával.

A felszabadulás után a községben élők életkörülményei  jelentősen megváltoztak. Míg a felszabadulást 
megelőzően a lakosság nagy része (40%) mezőgazdasági magánvállalkozó, addig a felszabadulás után a Nagy-
kapornaki Műszénkeverő Telepen, illetve a zalaegerszegi iparlétesítményekben találnak állandó kereseti le-
hetőséget a falu lakói.

Rákóczi utca 5-7. - a jobb oldalon
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V. Alsónemesapáti 1990-től napjainkig

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében minden település önálló, a helyi önkor-
mányzást saját maga valósítja meg választott szervei útján.

Fentiek értelmében az 1990. évi önkormányzati választásokon a község képviselőtestületet és polgármes-
tert választott.

A képviselőtestület első döntésének egyikével jegyzőt nevezett ki, valamint önálló Polgármesteri Hivatalt 
hozott létre szakapparátus alkalmazásával.

Képviselőtestületi döntések eredményeképpen 1991-ben sor került a ravatalozó, a kultúrház, valamint a 
fogorvosi rendelő felújítására.

A közüzemi ellátás bővítésének eredményeképp vezetékes ivóvízhálózattal, Kábel-tv-vel és telefonhálózat-
tal bővült a falu.

A község Általános Iskolájába  két településről 110 gyerek tanul, az Óvodában 25 gyermek jár. Alsónemes-
apáti a háziorvosi ellátás székhelye. 

Jelenleg 770 fő állandó lakosa van Alsónemesapátinak Az utóbbi évek kedvező tendenciája, hogy egyre 
többen költöznek ki Zalaegerszegről, a település lakosságszáma - igaz csak kismértékben, de - emelkedett. 
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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 domborzata az Eger-
szeg-Letenyei-dombságban tipikusnak 
mondható, annak főbb jellegzetessé-
geit hordozza. Az egymástól völgyek-
kel elválasztott meridionális elhelyez-
kedésű dombsor erősen tagolt felszínű, 
eróziós-deráziós völgyekkel, folyó 
menti szedimentációs és erodált terü-
letekkel, illetve meredek emelkedésű 
dombokkal, helyenként egyenes lefu-
tású, éles törésű, egymást keresztező 
kisebb völgyrészekkel tagolt. A község 
közigazgatási területe ennek megfele-
lően az alábbiak szerint alakult: a Szé-
víz-csatorna mentén elhelyezkedő 
belterület a szűk völgy mindkét olda-
lán felhúzódik a két oldalt emelkedő 
dombokra. A keleti oldalon a belterü-
leten túli hegylábi lejtőkön kiterjedt 
szántók találhatók, míg a keleti olda-
lon a belterületet a vele határos szőlő-
hegy váltja. A község legmélyebb 
szintje a Szévíz-völgyben  138,5 mBf, 
a dombok legmagasabb pontja 291,5 
mBf, így a relatív magasság 153 méter.      
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• Geológiai felépítés

A tektonikai aljzatot a felszín alatt mélybe süllyedt a felsőtriász fődolomit 
alapkőzetet képezi, erre rakódtak a különböző neogén (miocén, pliocén) üledé-
kek, melyek megjelenése adja a táj mai geomorfológiai arculatát. A település az 
Egerszeg-Letenyei-dombság északi részén található, ahol a dombok fő épí-
tőanyaga a magas mésztartalmú homok és homokkő, valamint az arra különbö-
ző helyeken és vastagságban lerakódott jégkorszaki eredetű löszköpeny. A vál-
tozatosságot jelzi, hogy az agyag is megjelenik sokhelyütt a felszínen. A völgy 
aljzatán a vízzáró iszap és agyagrétegek üledékek a jelentősebbek.  

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

• Talajok

A dombokon az egykori erdőkben pszeudoglejes-, Ramann-féle- és rozsdabarna 
erdőtalajok képződtek. A lejtőkön a kedvezőtlen intenzív szántógazdálkodás kö-
vetkeztében sokhelyütt már az erózió lemosta őket és a sárga nyers kőzet látható. 
A dombok legmagasabb pontjainak extra száraz termőhelyein megjelennek a föl-
des kopárok. A patakvölgyben az egykori lefolyástalan vizes élőhelyeken lápos 
réti- és lápos réti öntéstalajok alakultak ki, az alluviális réteg itt hiányzik, ill. csak 
helyenként  található, anyaga nem más, mint a az esőzések során, hóolvadáskor a 
domboldalak mezőgazdasági művelésbe volt területeiről (szőlő, kert, szántók) le-
hordott talaj. Vízgazdálkodásuk kedvező ennél fogva felszíntől karbonátos, víz-
gazdálkodása kedvező, a rét- és legelőgazdálkodás számára kedvező adottságokat 
kínál. A Szévíz csatornája mellett az erdők és rétek mellett meliorált, művelésbe 
vont területek is nagy területen uralkodók, ezeken a helyeken ma többnyire tel-
kesített rétlápok találhatók. Termékenységi besorolásuk VII. kategória.
1 - Köves és földes kopárok 2 - Agyagbemosódásos barna erdőtalajok 3- Réti talajok
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• Vízrajz

A dombokra hulló csapadék és olva-
dékvizet a hegyi mélyutak (horhos) és 
az erdőkben kimosódott, helyenként 
mély és meredek vízmosások, lösz-
szurdokok gyűjtik össze, majd a Szé-
vízbe szállítják. A település közepén 
húzódó völgy egykor lefolyástalan te-
rület volt léperdőkkel, mocsarakkal. 
A lápok vizének elvezetésére, lecsapo-
lására ásták meg a Szévíz–csatornát,  
mely a völgy és a dombokról érkező 
vizeket összegyűjtve viszi a Zalába,  
melynek vize a Kis-Balaton szűrőre-
ndszerén áthaladva a Balatonba jut. A 
változatos felszíni adottságok követ-
keztében a tágabban értelmezett táj-
ban több ér, patak is található, ám az 
utóbbi időben egyre gyakoribbá váló 
csapadékhiány következtében mind-
inkább időszakossá válnak, csak a na-
gyobb esőket követően van bennük 
víz. 

A nyugati dombok oldaláról érkező 
vizeket a Szenttamási-patak, Heté-
si-folyás gyűjti össze, a jobbparti vize-
ket a Lándzsás-patak viszi a Szévízbe.

Állóvíz a település területén nem 
található.

A területen található vízfolyások hálózata

• Éghajlat

A település környezetét tekintve 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 csapadékmaxi-
mum 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, 
mely a defláció szempontjából jelentős.

A szőlőhegy horhosainak homokfala élő 
„geológia szelvény”



Alsónemesapáti - 17

A vizsgált terület természetvédelmi vizsgálata

• Potenciális vegetáció

Az utolsó jégkorszakot követően Európa területe beerdősült. A Kárpát-medence vonatkozásában bizonyosra vehető, 
hogy a délnyugat-dunántúli régió, benne Zala megye is teljes területén erdővel borított volt, amit az Alpok közelségéből 
adódó csapadéktöbblet  nyomán ma is nagy területen álló erdők bizonyítanak. Az itt lakó ember tájalakító tevékenysége 
előtti a terület potenciális vegetációját a múl században készült Zólyomi-féle vegetáció-térkép alapján rekonstruálhat-
juk. Növényföldrajzi értelemben a település területe a Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül a zalai flórajá-
rásba (Saladiense) sorolható, mely a Preaillyricum része. A térképen jól elkülönülve látszanak az eltérő erdőtípusok, 
melyek alapvetően két termőhelyi kategóriába sorolhatók. A vízfolyások mentén jellemzően az abiotikus élőhelyek - 
ártéri ligeterdők, láperdők, mocsarak - zónája található. Ez a vegetáció az évszázadok során az ember tevékenysége, a 
lecsapolások, vízrendezések, erdőirtások következtében nagyobbrészt eltűnt. A Szévíz-völgyében sokhelyütt az állattar-
táshoz szükséges rétek voltak jellemzők,  melyeket az utóbbi évtizedekben sokhelyütt felszántottak. 

A település a Zólyomi-féle potenciális vegetációtérképenA víz jelenlétéhez köthető fás vege-
táció fennmaradt emléke a völgy kele-
ti oldalán húzódó égererdő, valamint 
fragmentálisan fennmaradt magassá-
sosok, bokorfüzesek, puhafás fűzlige-
tek. A dombokat egykor összefüggően 
borító illír gyertyános-tölgyesek és 
bükkösök a Csácsi- és a Nagykaporna-
ki-erdő tömbjében a mai napig fenn-
maradtak. Fő fafajuk a bükk, kocsá-
nyos- és kocsánytalan tölgy. Az 
Avas-tető xerotherm vegetációtöredé-
ke az egykori sárgalenes reliktum er-
deifenyvesek jelenlétére utal, de a 
szőlőhegyen is vannak erre a termő-
helyre utaló vegetációtöredékek.
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• Helyi védettség

A település közigazgatási területén található kiemelkedő botanikai és zooló-
giai értékek védelme érdekében Alsóemesapáti Község Önkormányzati Képvi-
selőtestülete helyi jelentőségű természetvédelmi területet alakít ki az  alábbi 
területeken:

1. Avas-hegy
3. Csönkölej-hegy

A helyi védelem alá helyezett területek

• Országos védettség

A település közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi 
védelem alatt álló terület nincs.  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvényben meghatározott ex lege védettség (forrás, láp, barlang, víznyelő, szi-
kes tó, kunhalom, földvár) közül forrást  a FÖMI EOV térképe egy helyen jelöl. 
Az erdők löszszurdokainak kezdeti felső szakaszán minden bizonnyal több for-
rás is ered, ezek azonban ma már nem állandó vízhozamúak, időszakossá váltak. 
Ismert forrás található a Csácsi-erdő tömbjében és a Körtvélyesi-erdő sarkán, ez 
valójában a Lándzsás-patak eredése. 

A források elhelyezkedése
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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 HUBF20053 Csácsi-erdő és a HUBF 20054 
Nagykapornaki-erdő  (SCI) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
érinti. 

Az erdők Natura 2000 jelölő társulásai az alábbiak:

91K0 Illír bükkösök 
Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)
91L0 illír gyertyános-tölgyesek
Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion)

A település Natura 2000 érintettsége

• 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 vonatkozásá-
ban elérhető, aktuális adatbázis, kimu-
tatás  jelenleg nem áll rendelkezésre 

• 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-
lózat kategóriái közül magterületbe a két Natura 2000 erdő jó természetességű  
erdői lettek besorolva. A pufferterületekbe ezeknek az erdőknek a tájidegen 
fafajokkal (akác) ültetvényei kerültek. Az ökológiai hálózatba a patakvölgy és a 
keleti domb két értékesebb élőhelyegyüttese került.

• 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, a teljes körű felmérés nem készült el.

Az országos ökológiai hálózat térképe

• Tájvédelmi szempontból kiemelt övezet

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a település teljes területe a 
tájképvédelmi szempontból kiemelt övezetbe került. A teljes körű kijelölés 
alapját valószínűleg az adta, hogy a község esetében a mellékvölgyek adta lehe-
tőség folytán déli panoráma is nyílik, mint az Avas-hegy, mint az Új-hegyről. A 
Csácsi-erdő gerincéről a letermelt erdőrészletek újulata fölött szép kilátás nyí-
lik keletre, a kapornaki dombokra. Az erdő déli szegélyén a kisbucsai ko-
pasz-hegyről szép rálátás nyílik a Szévíz-kiszélesedő völgyére Búcsúszentlászló 
irányába. A látványos tájképek sorát a belterület mellett emelkedő Csönkö-
lej-hegy gerincéről nyíló panoráma zárja; nyugaton a henyei dombok, a Zala 
völgye, a Kemenshát fölött tiszta időben az ausztriai Keleti-Mészkőalpok kétez-
res csúcsai (Raxalpe, Schneeberg) látszanak. Keleten a Nagykapornaki-erdő 
tömbje, ill. a felette látszó Keszthelyi-hegység sötét erdőtömbje zárja a horizon-
tot.   

A tájképvédelmi övezet érintettsége
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Az Avas-tetői másodlagos sztyeprétjéről nyíló panoráma  bíborkosborokkal 
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A természetvédelmi értékek bemutatása

• Patakvölgyek

A Szévíz-völgy egykor lefolyástalan lápterületei az utóbbi évszázadok során sokat változtak. A 150 évvel ezelőtt ké-
szült első kataszteri térképen a völgy és délkeleti kiszélesedő területe vizes élőhely, rét volt tavakkal. A vasút  és a vízel-
vezető csatorna csak később épült meg, a mai kiterjedt iparterület is láp- és mocsárvidék volt. Mára a Lándzsás-patak 
menti égeresek, kaszálók őrzik az egykori táj képét. A patakot és az árkokat a fehér- és törékenyfűz alkotta puhafa lige-
tek, bokorfüzesek szegélyezik. A temető mellett húzódó völgyben a Füzes-rét természeti képe is nagyon hasonló. A 76-
os főút – Szévíz közti Bőtefai-rét is ilyen vizes élőhely lehetett, a mai intenzív szántógazdálkodás ellenére sokszor víz 
alatt áll és a monokultúrában a nád is rendre megjelenik. 

A nádasokban, bokrosokban, fákon fészkelő fajok közül  a nádirigó, nádi tücsökmadár, dolmányos varjú, cserregő 
nádiposzáta, csilp-csalp füzike, fülemüle, vadgerle említendő. 

A táplálkozni idejáró madarak közül a fehér gólya, egerészölyv figyelhető meg gyakrabban. növényevő rovarok (sás-
kák, szöcskék) mellett a virágokon karolópók, darázspókok lesik áldozatukat: főképp méheket, lepkéket. A nyíló virágo-
kon számos védett lepkefaj táplálkozik, a fecskefarkú lepke, kardoslepke, Atalanta-lepke. 

A vízfolyások, holtágak mentén a szitakötők közül gyakorta láthatjuk a nádszálakon, kinyúló ágakon zsákmányra 
váró kiasasszony szitakötőt, sebes röptű vadászó acsákat. Az emlősök közül a vizek lakója, a vidra télidőben vándorlása 
során erre is kóborol.

Az I. és a II. katonai felmérésből megállapítható, hogy a település összterületét tekintve a tájhasználat alapvető tér-
szerkezete legalább 250 éve változatlan.

 Az egykori kaszálók virággazdagságát őrző kép a múlt század közepérőlA Füzes-völgy szép rétje, névadó füzesei
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   A Szévíz-völgy és környéke 1869-ben és a 2017-es Google szatelitfotóján.
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• Erdők

A község dél-nyugati részének 
dombjait a Csácsi-erdő tömbje fedi le. 
Túlnyomórészt az Egerszeg-Lete-
nyei-dombságban természetes erdő-
társulások, gyertyános tölgyesek és 
extrazonális megjelenő bükkösök 
uralta táj, ahol az utóbbi évtizedek er-
dészeti beavatkozásainak következté-
ben nagy területen a honos fafajú er-
dőket akácra cserélték. Ezek az erdők 
a szlovéniai Alpokalja és a horvát he-
gyek illír erdőivel mutatnak rokonsá-
got, amit több faj igazol. Ilyenek a za-
lai bükköny, nagylevelű lednek, 
ciklámen, méhfű, mely mellett a sárga 
gyűszűvirág, pettyegetett lizinka, 
északi szegélyén a téli zsurló is megje-
lenik. Az üdébb erdőrészekben szép 
kora tavaszi aspektus figyelhető meg 
keltikékkel, veselkével, szellőrózsák-
kal. Az erdők fajgazdagságát és egye-
diségét a védett szabadföldi orchideák 
száma igazol; májusban a madárfészek 
kosbor, fehér- és kardos madársisak, 
kétlevelű sarkvirág nyílik, amit a nyár 
folyamán a piros madársisak és kisle-
velű-, Norden-, Pontuszi-, pirosló-, 
keskenyajkú- és széleslevelű nőszőfű 
követ. A hűvös északi oldalak, mély 
löszszurdokok oldalán számos páfrány 
találja meg létfeltételeit, így az erdei-, 
széles- és szálkás pajzsika, gímpáfrány, 
vesepáfrányok. széleslevelű nőszőfűpontuszinőszőfű kétlevelű sarkvirág
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Ligeti csillagvirág Kikeleti hóvirág

A keleti oldalon a szőlőhegy mellett a Bucsai-erdő bükkösei szoros rokonsá-
got mutatnak, ám ezek már az illír erdők utolsó északi bástyái.   

A termőhelyi faktorok függvényében az aljnövényzet üdébb és szárazabb fá-
ciesei láthatók; szagosmügés, erdei sásos, szálkaperjés egyvirágú gyöngyperjés 
és gyöngyvirágos asszociáció. A védett fajok sora átfedést mutat, az itt élők  
közül a szártalan kankalin, szálkás pajzsika, karéjos vesepáfrány, pirítógyökér, 
farkasölő sisakvirág említendő. A Lándzsás-patak forrásánál a hóolvadást köve-
tően ligeti csillagvirág, hóvirág, veselke nyílik. Az erdők ökológiai komplexitá-
sához hozzátartozik az ott élő sokszínű állatvilág. A gazdag rovarvilágból ki-
emelendő a Natura jelölő faj, a csíkos medvelepke, de a havasi cincér korábbi 
előfordulását is számon tartják. 

A lombkoronában C-betűs lepke, rókalepke, a tisztásokon a kis fehérsávos 
lepke és a fehérpettyes álcsüngőlepke, hosszúcsápú  moly repked. A kétéltűek 
közül az erdei- és leveli béka említendő, a hüllők közül a bükkösökben a lábat-
lan gyík, vagy kuszma példányaival találkozhatunk. Az erdők fái, kiváltképp 
az idős állományok öreg fái számos madár számára nyújtanak fészkelő- és táp-
lálkozó területet. A fák odvaiban a cinegék, csuszka, örvös légykapó, nagy- és 
közepes fakopáncs, fekete harkály, valamint a fészeküregét elfoglaló kékga-
lamb még gyakorinak mondható. 

A fészket építő madarak az erdei pinty, fekete- és énekes rigó, szajkó, vadga-
lamb. Az öreg bükkök katedrálisszerűen összeboruló lombsátrában az egeré-
szölyv, darázsölyv, héja és holló fészkel, a karvaly inkább a fenyvesek sűrűjé-
ben keres fészkelőhelyet. A nagyvadak közül jelentős a gímszarvas, őz  és a 
vaddisznó jelenléte, jelenlegi állománynagyságuk túlszaporodott. A vízmosá-
sok, szurdokok oldalában a borz és a róka kotoréka látható, de nagy szerencsé-
vel a vadmacskával, nyesttel is találkozhatunk.

A belterületen a Kossuth utcai telkek felé emelkedő Kertes- Sima-hegy 
dombjainak északi bükköse is megőrizte természeti értékeit.

A külterületen a szántók meredekebb oldalain számos helyen telepített aká-
cosok, erdeifenyvesek húzódnak, természeti értékük elhanyagolható. 
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 A Csácsi-erdő illír bükköse
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  Mély löszszurdokok az erdő mélyén
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Mintaszerűen kaszált pókbangó termőhely  

• Szőlőhegy

Avas-hegy

A Csács-Petőhenye-Alsónemespáti háromszögben emelkedő tömb mozgal-
mas dombjainak elkülönült délkeleti sarka az Avas-hegy. A történeti térképek 
szerint korábban erdő borította, csak a tetőn folyt szőlőművelés. Mára ezek a 
xerotherm tölgyesek eltűntek, helyükön a domboldalban akácosok, sztyepré-
tek és művelt parcellák sorakoznak. A potenciális vegetáció térképe itt egy 
reliktum erdeifenyves társulást valószínűsít, ezt több túlélő flóraelem megerő-
sít. A hegyi szálkaperjés, pusztai csenkeszes gyepekben él az agár sisakoskos-
bor, bíbor kosbor. A homok- és löszfalakban, de még a tömésházak falaiban is 
számos rovar – főképp hártyásszárnyúak – építik fészküket. Az Avas-hegy a 
tájban ritkán szem elé kerülő extrém ritka élőhely-együttes, védendő. 

A Széviz-völgy felett emelkedő Avas-hegy a –hegyről nézve

   A hegylábi rész: a Füzes-völgy melletti Nemesapátiba vezető földút kereszttel
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A gyepek orchideái: pókbangó, méhbangó és vitézkosbokor
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Csönkölej-hegy

A keleti oldal kiterjedt szőlőhegye a belterület határától emelkedik. Egykor szinte teljes területén szőlőművelés folyt, mára a felhagyott parcellákon sokfelé a 
másodlagos szukcessziós folyamatok figyelhetők meg: gyomos parlagok siskanáddal, veresgyűrűs sommal, elvadult gyümölcsfák (főképp szilva) bozótjaival. A 
parcellák kaszált gyümölcsöseiben helyenként ritka védett növények jelennek meg: a Szent László-tárnics, agár sisakoskosbor, bíbor- és vitézkosbor, de a foko-
zottan védett orchideák is több telken megfigyelhetők, mint a pókbangó és a méhbangó. Fennmaradásuk az odafigyelő kezeléssel biztosítható. 

Az idős gyümölcsösök gesztenyéi alatt a pettyegetett lizinka, békakonty, turbánliliom, fekete zászpa, harangvirág és a zanót él. A dob legszárazabb csenkeszes, 
sudárrozsnokos gyepei a tarka nőszirom, magyar szegfű, méreggyilok, karcsú fényperje termőhelyei, melyeket a nyári melegben a kakukkfű jellegzetes illatáról 
ismerhetünk fel. A hegy mindenütt előforduló virága a zsibavirág, vagy szártalan kankalin.

A mezsgyék, bozótok, bokrosok kiváló fészkelőhelyet biztosítanak a madaraknak, melyek közül a fekete- és énekes rigó, széncinege, zöldike, citromsármány, 
seregély gyakori, míg a nyaktekercs, sárgarigó, búbos banka csak ritkábban figyelhető meg. A hegyi utak, horhosok mélyen bevágódott, meredek oldalában az 
egzotikus színezetű fokozottan védett gyurgyalag fészkel.  A gyepek gazdag állatvilágot rejtenek, mely főképp a rovarok számát tekintve gazdag. A védett fajok 
közül az ájtatos manó, kardos- és fecskefarkú lepke, nappali pávaszem a gyakori, melyek mellett az ökörszemlepke, bogáncslepke és a boglárkák is gyakorta meg-
jelennek. 

A határban kiterjedt szántók is vannak, melyeket intenzív mezőgazdasági műveléssel hasznosítanak. A szőlőhegy és a szántók közti Kórád völgy rétjére a kö-
zelmúltban erdőt telepítettek. Az erdőtelepítés másutt is tetten érhető, mint a Kertes-hegy, Sima-hegy erdeifenyvesei, de akácosok is több helyen láthatók.

A Csönkölej-hegy létképe a Sima-hegyről 
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Déli panoráma a Sima-hegy szántójáról Búcsúszentlászlóra    A temető ritka virága a mirigyes pimpó

• Belterület

A belterület zöldfelületi állapota az 
átlagos zalai falvak képét mutatja, Az 
út és a járdák, árkok közt nyírt gyep-
sávok, gyepszigetek húzódnak. a jár-
dák mellett, előkertekben néhol luc, 
ezüstfenyő és tuja, hamisciprus példá-
nyok magasodnak. A faluközpontban 
néhány idős platán, fűz és vadgeszte-
nye áll. A belterülettől délre egy kis 
domb keleti oldalán található temető 
szegélyén, sarkaiban az egykori 
sztyeprétek maradványai húzódnak 
olyan rika fajokkal, mint a mirigyes 
pimpó. 

 Út szélét szegélyező fenyők
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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. Alsóne-
mesapáti már ekkor külön település volt, és ez nem is változott meg az 
évek múlásával. . A Mária Terézia uralkodása idején készült Első Katonai 
térképen még látszik a mai főút melletti Lukafa kis települése, amit ma 
már hiába keresünk. A Szévíz csatornája csak később lett kiásva, a völgy 
mélyén kanyargó vízfolyáson több tó is látszik.

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. 
már a csatorna egyenes medre jól kivehető, ám a völgyben a rétek, mocsa-

rak kiterjedése szinte változatlan. A völgy mentén a szántók már az első 
térképen is látszanak, ahogy a dombokon a szőlőhegyek is nagyjából a mai 
kiterjedésben láthatók. Az erdők is nagyjából a maival megegyező terü-
leten látszanak, bár mára több helyütt megfogyatkoztak (pl.: Avas-hegy)



Alsónemesapáti - 37

Harmadik katonai felmérés (1869-1887)

Az 1872-1884 között készült térképen a mai Alsónemesapáti számottevő-
en nem növekszik. A közlekedési hálózatban jelentősek a változások. Ali-
bánfa felé vezető út megszűnik, a Petőhenyére vezető út pedig északabbra 
csatlakozik a Nemesapátit Alsónemesapátival összekötő úthoz, mint ko-
rábban. A Szévíz csatornát egy mederbe terelik, és újabb szabályozásnak 
esik áldozatul. Alsónemesapátitól északra keresztezi a csatorna a vasútat 
keletről nyugati irányba, majd a településtől délre tér vissza ismét a vas-
útvonal keleti oldalára.

Katonai felmérés (1941)

Ezen a térképen Nemesapáti és Alsónemesapáti már különálló telepü-
lések. A település keleti részén a Kossuth utcától délre újabb lakóterület 
alakult ki. A nyugati részen egy-egy épület jelenik meg. A lakóterület 
déli részén telepedik le a major és a közigazgatási terület déli részén meg-
jelenik az iparterület is. Továbbá látható, hogy az iparterület mellett a 
nagykapornaki vasútállomás kap helyet. A 76-os számú főútvonal nyom-
vonala is jelen van.
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• TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK

Alsónemesapátinak jellegzetes falusias arculata van. Miután a falu párhuzamosan fejlődött a Szévíz csa-
torna mindkét oldalán, a falu ősi magját nem tudjuk lehatárolni. A Rákóczi utca mentén a faluba beérve a 
baloldalon különösen szép régi parasztházakból álló házsor előtt haladunk el. Az utcaképeket gazdagítják 
az igényesen kidolgozott, praktikus és kedves táblák melyek az eligazodást, a tájékozódást segítik.

A falu Rákóczi utca északi részén az 1950-es évektől elterjedt típustervek alapján készült kockaházak a 
jellemzőek. Új utcákat az utóbbi évtizedekben nem nyitottak. 

A falu régen beépült részein és az újabb beépítéseknél is az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. A régen 
épült házak oromfalasak, az utóbbi 50 évben épültek kontyoltak.

• TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT

Alsónemesapáti és Nemesapáti eredetileg három településrészből állt, Felső, Közép és Alsó Apátiból. 
Felső és Középapáti a mai Nemesapáti, Alsónemesapáti 1927 óta önálló település. 

Alsónemesapáti önmagában is két részből áll. A szabályozott Szévíz csatornától nyugatra a főút mel-
lett egyutcás faluszerkezet található fésűs beépítéssel. A Szévíz csatornától keletre a szőlőhegyek alatt a 
völgyből fut fel a dombokra a Kossuth Lajos utca.

A falu központja a vasútállomás környékén alakult ki. A Rákóczi út mentén található a polgármesteri 
hivatal, mellette a kultúrház, mögötte a sportpálya.

A vasút túloldalán található az iskola. Mivel az eredeti falu Szent Miklósról elnevezett temploma a 
Felsőapátiban - mai Nemesapátiban - épült a XVIII. sz. közepén, a rendszerváltást megelőző években 
(1987-89) új templomot építtetett a falu a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Kossuth Lajos utca északi 
oldalán található magaslaton.

A településszerkezet vázát az utcahálózat határozza meg, melyet a domborzati adottságokhoz igazítot-
tak. Alsónemesapáti déli határán telepedett le a major, ahol pulykákat tartanak. A külterületen a 76-os 
főút és a vasút lehetőségeit kihasználva iparterület alakult ki. A telkek a nyugati részben szinte min-
denhol mélyek, a keleti részen a domborzati adottságokhoz igazodva vagy nagyon mélyek, vagy nagyon 
rövidek, de szélesek. 

Alsónemesapáti teljes belterülete falusias lakóterület. A régi részeken a lakóépülethez csatlakozó gazda-
sági épületek néhány példánya még megtalálható. A telkek hátsó részén kert, gyümölcsös, esetleg szántó 
található. A beépítési mód mindenhol oldalhatáron álló, az épület gerince merőleges az utcára. Állattar-
tással nemigen találkozunk. A beépítés családi házas, általában pince + földszintes. Tetőtér-beépítés csak 
az utóbbi 20 évben épült lakóházaknál jellemző.Kossuth utca

  Petőfi utca

  Védendő utcakép - Rákóczi utca
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  Alsónemesapáti topográfiai térképe
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Lakóépület
Horgos u. 2. - Hrsz: 249

• ÉPÍTETT ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKARAKTER  

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK

A falu nyugati részen egyutcás településszerkezet alakult ki, míg a kele-

ti részen halmazos településszerkezet a jellemző. A nyugati részen mély, 

de nem túl széles telkek, a keleti részen szélesebb, de nem túl mély tel-

kek, vagy nagyon mély telkek alakultak ki. A különbségnek nem törté-

neti okai vannak, hiszen kialakul ása a két településrésznek egyidőben 

történt, hanem a domborzat adta adottságok miatt alakult így. 

A beépítés családi házas, általában pince + földszintes. Néhány példája 

megtalálható a falusias paraszti lakóházaknak, melyek kódisállásos, jel-

lemzően oldalhatáron álló, utcatengelyre merőleges gerincű épületek. 

Azonban pár épület elfordul, hosszanti oldalát az utcára szervezi, tetőge-

rince párhuzamos lesz az utca tengelyével. Ezek megbontják az utcaké-

pet, és nem szép látványt adnak. A 60-as években divatos kockaházak itt 

is megjelennek, sok épület épült ebben a stílusban. Az utóbbi 15-20 évben 

épült épületeknél már a tetőtér is beépítésre kerül. 

A Kossuth utcáról számos kisebb keskeny utca nyílik, melyek az ott 

található 2-3 telek megközelítését biztosítják. 

A telkek hátsó részén kert, gyümölcsös, esetleg szántó található Állat-

tartással nemigen találkozunk. 

Az alábbi katasztert a 2005-ben készült Örökségvédelmi hatástanul-

mány alapján állítottuk össze.
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Felújított lakóépület
Petőfi  Sándor utca 53. - Hrsz: 12/2

Felújított lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 53. - Hrsz: 480

Felújított lakóépület
Kossuth Lajos utca 104. - Hrsz: 342

Felújított lakóépület
Petőfi  Sándor utca 18. - Hrsz: 200
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Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 74. - Hrsz: 134/2

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 76. - Hrsz: 135

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 80. - Hrsz: 137

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 82. - Hrsz: 138
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Fésűs-fűrészfogas elrendezésű védendő utcakép
Rákóczi Ferenc utca 74-82
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Kódisállásos lakóépület
Horgos u. 7. - Hrsz: 248

Kódisállásos lakóépület
Horgos u. 29. - Hrsz: 268

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 10. - Hrsz: 237/2

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 14. - Hrsz: 434

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 25. - Hrsz: 230/1
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Lakóépület
Kossuth Lajos utca 42. - Hrsz: 399

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 43. - Hrsz: 331

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 46. - Hrsz: 369

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 58. - Hrsz: 388

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 53. - Hrsz: 354

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 57. - Hrsz: 1283

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 59. - Hrsz: 1284/1
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Lakóépület
Kossuth Lajos utca 65. - Hrsz: 1289/2

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 78. - Hrsz: 375

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 84. - Hrsz: 368

Lakóépület
Petőfi Sándor utca 5. - Hrsz: 41/1

Lakóépület
Kossuth Lajos utca 63. - Hrsz: 1288
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Lakóépület
Petőfi Sándor utca 6. - Hrsz: 206/1

Lakóépület
Petőfi Sándor utca 20. - Hrsz: 199

Lakóépület
Petőfi Sándor utca 23. - Hrsz: 32/2

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 17. - Hrsz: 453

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 19. - Hrsz: 455

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 21. - Hrsz: 456

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 23. - Hrsz: 457
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Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 31. - Hrsz: 463

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 36. - Hrsz: 97

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 49. - Hrsz: 476

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 28. - Hrsz: 71

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 69. - Hrsz: 493
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Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 65/a. - Hrsz: 489

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 67. - Hrsz: 490

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 70. - Hrsz: 133

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 91. - Hrsz: 512

Lakóépület
Rákóczi Ferenc utca 61. - Hrsz: 486
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A közösség épületei - Templom

• TEMPLOM - HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT
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Nemesapáti és Alsónemes-
apáti különválásakor a település  
templom nélkül maradt. A mai 
templomot 1987-89 között közada-
kozásból és közmunkával építették 
Alsónemesapáti hívei.
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• HARANGLÁB - HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT
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A közösség épületei - 
Óvóda, iskola, harangláb 

Az általános iskola földszintes 
épülete méreteivel és tömegével jel-
zi jelentőségét. Az iskola mellett áll 
a Harangtorony, melyet 1890-ben 
építettek. A torony magába foglalja 
a Szeplőtelen fogantatás –kápolnát. 
Alsónemesapátinak jellegzetesen 
kedves falusias arculata van.

A szélső kép a haranglábról 2005-
ben készült. 2017-ben épp felújítás 
alatt állt. A harangláb helyi véde-
lemre javasolt.
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KERESZTEK - 

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLTAK

Épített értéknek tekintjük a keresz-
teket is. 

Alsónemesapátiban8 helyi védett-
ségű homokkő kereszt található.

A kőből faragott feszülteknek nagy 
hagyománya van a környéken.

Kereszt - Petőfi  utca 2. Kereszt - Petőfi  utca 53. Kereszt - Nemesapáti felé vezető 
földút mellett

Kereszt - Horgos utca 1.
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Kereszt - Rákóczi utca 32.Kereszt - Rákóczi utca 9. Kereszt - Rákóczi utca 75.Kereszt - Rákóczi utca 56.
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A közösség épületei - Községháza
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A közösség épületei - Kultúrház
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A közösség épületei - Várlak Tanoda
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Közösség épületei - Orvosirendelő
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A közösség épületei - Bodza tanya
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
Településképi szempontból há-

rom karakert különböztetünk meg. 

Az egyik a falusisa karakter, 
amely az alábbi képen pirossal van 
megjelölve, a másik pedig a szőlő-
hegyi épületeknek a karaktere, ami 
itt sárga színű, a harmadik az ipari 
terület, amely az alábbi térképen 
kék színnel van lefedve.

Az első kettő közti különbség 
nem csak az elhelyezkedésben van, 
hanem a községen belül elfoglalt 
szerepükben, a beépítettség sűrű-
ségében, az épületek méretében, 
anyagában, kinézetében is.

A szőlőt a belterületet elhagyva, 
külön úton lehet megközelíteni. 

Az ipari terület a 76-os főút mel-
lett helyezkedik el Kisbucsa irá-
nyába.

Szőlők

Falusias karakter

Ipari terület
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IPARI TERÜLET

Az ipari terület Kisbucsához kö-
zel helyezkedik el a 76-os út men-
tén. A régi ipartelepre egy új épí-
tésű könnyűszerkezetes csarnokot 
építettek, ez eltakarja jórészt a te-
rület többi részét. A csarnok szür-
keségét élénk sárga színnel teszik 
könnyedebbé. 

A csarnok előtt álló fából készült 
buszmegálló megmutatja az igazi 
kontrasztot a táj, és az épület kö-
zött.

Az épület mellett nagy farakások 
találhatóak.

  Könnyűszerkezetes ipari épület és falusi buszmegálló

Farakások az ipartetületen
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SZŐLŐK

A szőlőkről részletesebben már 
írtunk a Természetvédelmi feje-
zetben (lsd. 30. o), ezért itt csak az 
ottani épületekről lesz szó.

A szőlőben található épületek jó-
részt téglából, vályogtéglából épül-
tek. Sajnos több épület elég romos 
állapotban van, de a részletkép-
zésben nagyon gazdagok, jó példát 
mutatnak leendő épületek részlete-
ihez. Nagyon finoman illeszkednek 
a környezetükhöz. Érdemes lenne 
megőrizni őket, felújításuk aján-
lott.
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FALUSIAS KARAKTER

A Falusias karakter több típusú épületből áll, a falun belül különböző karakterű településrészek nem külö-
níthetőek el.

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.

Megtalálhatóak a faluban az utcával párhuzamosan elhelyezkedő, szintén a világháborúk előtti épületek. 
Ezek is kialakítanak egyfajta oromfalat az utca felé. Itt megjelennek már a tornácok is. Többször a kódisállásos 
épületet is párhuzamosan helyezik el, de az a kavésbé jellemző.

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 kilóg a község utcaképéből. A bejáratot többször tornác-
cal hangsúlyozzák. A főhomlokzaton általában két ablakot helyeznek el. Van hogy ezek az épületek a korábban 
említett „sátortetős kockaházak” átalakításaként, bővítéseként születtek.
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80-as évek átépítései, házai

Kódisállásos épület Utcafronttal párhuzamos épület

Sátortetős kockaház
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HELYI JÓ PÉLDA - 

LAKÓHÁZ FLÚJÍTÁS

Petőfi utca 56.

Szép példa a Petőfi utcában álló lakóház felújítása. Az épület eredetileg tipikus sátortetős kockaház lehetett, 
melynek kicserélték a tetőszerkezetét oromfalas nyeregtetőre, ami jobban illeszkedik a falu utcaképéhez. Az 
oromfalat szép fa faragással díszítették. A tulipános faragott zsalu hivogató. Az épület anyagait tekintve helyi, 
természetes anyagokból újították fel. 
Az épület a település első háza Nemesapáti felől, kiemelt helyen van.
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HELYI JÓ PÉLDA - 

BODZA-TANYA

Az önkormányzat építtette a Bodza-tanyát, mely a közösséget szolgálja. A helyiek szeretik, használják, prog-
ramokat szerveznek ide. Az épület a gyógynövényes háznak épült, mögötte ki van alakítva hozzá egy kiskert 
is. Mellette van egy kemence, illetve egy fedett-nyitott tér. A területen kicsit tovább haladva a helyieknek 
van lehetőségük lovagolni is.
Az épületet és építményeit fából építették. A zöld zsaluival, cserép tetejével,  napos kis tornácával minden 
korosztály számára vonzó hellyé tették.
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JÓ PÉLDA-IPARI ÉPÜLETEK

Ipari épületeknél fontos, hogy az 
anyaghasználat és a színhasználat il-
leszkedjen a tájhoz.

Mivel nagy épületekről van szó, így 
az épület formáját megbontva érhet-
jük ezt el, illetve az anyaghasználat-
tal. Ha nem bontjuk fel a tömeget, 
nem játszunk az anyagokkal, unalmas 
épületet kapunk, melynek karktere 
kilóg a tájból.

gsus industries - Amsterdam 2003 - Evelo Vandenberg Architecten

Levering trade - Mexiko Zapopan 2015 - ATELIER ARS 

Laposa borászat - Badacsony 2009-Kis Péter, Molnár Bea
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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, 
Akkerudenben (Finnország) - 2017
Építész: MNY arkitekter
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JÓ PÉLDA - LAKÓÉPÜLET

Családi ház, 
Christchurch, Új-Zéland - 2016
Építész: Case Ornsby Design
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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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5. 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)
• Zsuppfedés

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

Nyílászáró:
• 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:
• 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

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.

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

Alsónemesapátira nem jellemző a 
többszintes épület, Nem is illeszke-
dik az utcaképhez.

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.
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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

Alsóemesapátiban az épületek-
nek többnyire egyszerű tetőformá-
juk van, melyből könnyen vissza 
lehet olvasni az épületek átalakítá-
sának történetét. Jellemzően nye-
reg-, sátor-, kontyolt-, vagy cson-
kakontyos tetőforma figyelhető 
meg. A tető gerincvonala általában 
merőleges, vagy párhuzamos az ut-
cára. 

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 haj-
lásszögű tetők, illetve a túl mere-
dek „weekend-ház” tetők is. Fontos 
igazodni a szomszédos épületek te-
tőhajlásszögéhez.
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• ERKÉLYEK, 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.

Erkély nem nagyon jellemző Al-
sónemesapátiban, mert ahhoz több 
szintes épület szükséges. A falukép-
től idegen is a konzolos kinyúlás, 
bár egy-két helyen megfigyelhető.

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.

Pár tornác is található. Jellem-
zően ezeket az elmúlt 50 évben 
építették, az korábbi falukarak-
ternek nem volt része. Általában 
nem mennek végig a házak teljes 
homlokzatán. Ha tornácot építünk, 
figyeljünk az oszlopok arányaira, 
távolságaira, hogy egy rendezett 
ritmust kaphassunk, illetve a mell-
védfalat 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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Iskola mögött található pillangódomb, új kerti bútorokkal
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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).



Alsónemesapáti - 87

• UTCÁK, UTCABÚTOROK

Alsónemesapátiban nagyon igé-
nyes utcabútorok kerültek elhe-
lyezésre. Főleg a Közösségi ház 
környékén figyelhetőek meg. Az 
utcatáblák, eligazítótáblák orga-
nikusak, harmóniában vannak a 
Község szellemiségével. A rend-
szeres karbantartásukra szükséges 
figyelni, nehogy ideje korán korro-
dálódjanak. 

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

A játszótér kihasznált falújított, és 
a szomszédjában lévő Bodza-tanyá-
val nagyon jól kiegézítik egymást, 
hogy Alsónemesapáti lakói a sza-
badidejüket is a községben tudják 
eltölteni. Pédául lovagolni, vagy a 
kemencénél sütögetni. A gyerekek 
lsajátíthatják a gyógynövények is-
meretét, illetve az iskolakertben 
lehetőségük van a szünetekben, 
vagy iskola után kikapcsolódni.
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