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I. Bevezetés 
 
1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya 

 
Alsónemesapáti Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú 

távra szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) 
bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. 
(II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) 
bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze.  

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti 
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és 
a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása 
harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet 7. §, 
valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet. 
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2. Alsónemesapáti bemutatása 
Alsónemesapáti Zala megye észak-nyugati részén, Zalaegerszegtől mintegy 10 kilométerre 

keletre fekszik. Alsónemesapáti a Zalaegerszeg-Keszthely útról Alsónemesapáti felöl 
közelíthető meg. A falu a Zala jobb partján, a Szévíz és a Foglár patak által határolt festői 
környezetben található. A Zala egy rövid szakaszon a település természetes határát is adja. 
A Szévíz észak-déli völgye itt találkozik a Zala kelet-nyugat irányú völgyével.  

Alsónemesapátiból észak felé Nemesapátiba vagy Petőhenyére, dél felé a 76-os útra 
jutunk, ahol Zalaegerszegre illetve a Balatonra juthatunk. A falu területén halad át a 
Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal, a központban vasúti megállóhely található, valamint 
az iparterület mellett van a Nagykapornaki vasútállomás. Jelenleg 749 lakosa van a 
falunak. 

Alsónemesapáti az Egerszeg – Letenyei – Dombság kistájhoz tartozik. Kellemes, 
szélsőségektől mentes éghajlata, a dombokat borító jelentős kiterjedésű erdőségek, bőséges 
vízhálózata jó megélhetést biztosított már a halászó-vadászó őseinknek is.  

A település eredetét nem ismerjük pontosan, ugyanis nem volt apátsági birtok, mely a falu 
nevéből evidens lenne. A nemes jelző lakóinak társadalmi helyzetére utal, mivel a XVIII. 
századi adatok alapján a falu lakosságának töredéke volt csak úrbéres, többségük nemes. 
Eredetileg három különálló település /Felső-, Közép- és Alsó-Nemesapáti/ volt, mely közül 
Nemesapátit említik elsőként írásos emlékek. Később mindhárom településnév szerepel, 
Nemesapáti Felsőapátival azonos, de szerepel Hegyfalu néven is. Középapáti Tutorszeg, 
Alsóapáti Istvánszeg néven kerül említésre. Mára már Felső és Középapáti összeépült, 
Alsónemesapáti pedig 1927 óta önálló településként működik.  

A falut 1313 ha területű rét, erdő és szántó veszi körül, mely jelzi, hogy korábban a 
lakosság főfoglalkozása a földművelés. Jelentős volt a szőlőtermelés is, zöldség- és 
gyümölcstermesztés mellett. A termékek feldolgozására a Zalán vízimalom, illetve a faluban 
szeszfőzde létesült.  

A település az első írásos említések óta folyamatosan lakott volt, népességszáma azonban 
erősen ingadozott. Mélypontját a törökök és a végváriak portyázásakor érte el. A lakosok 
száma a második világháború előtt meghaladta az 1000 főt, ekkor a lakóházak száma 206. 
A második világháború 28 katonát és 11 polgári áldozatot szedett. Ezt követően a lakosság 
száma lassú csökkenésbe kezdett, a jelenlegi népességszám mintegy 750 fő, a lakások 
száma 268. 

A faluban 8 tantermes iskola, óvoda és könyvtár van. Önkéntes tűzoltó- és önvédelmi 
egylet működik a településen. A kereskedelmi szolgáltatásokat 3 üzlet és vendéglátóhely 
látja el. A főbb gazdasági üzemek a faipari vállalkozások, valamint a Heraklith-Hungaria, 
Interiör, Interantik és Zébeton.  

 
ADATOK: Lakosságszám: 749 fő 

Belterület:   138 ha 
Külterület:  1313 ha 
összesen:   1451 ha 
Lakások száma: 279 db 
Intézmények: Körjegyzőségi Hivatal, Óvoda, Általános iskola 
Egyéb intézmények: Művelődési ház, Könyvtár, Templom, Sportpálya 

 
Nemesapáti és Alsónemesapáti Községek körjegyzőségi székhelye: Alsónemesapáti. 
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3. Törvényi környezet 
 
(A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken 

követendő eljárás, jogok és kötelezettségek) 
 
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 

jogszabályok: 
2001. évi LXIV. törvény – kulturális örökségvédelmi törvény 
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény  
1996. évi LIII. törvény, kifejezetten a  23. és a 28. § - természetvédelmi törvény (táji 

értékként a halomsírok és a földvárak ex lege védelem alatt állnak) 
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről 
47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet – múzeumokban folytatható kutatásról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról  
20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet – szakfelügyelet rendjéről 
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzéséről 
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjéről 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról 
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról 
BTK vonatkozó paragrafusai (157, 216/b, 316, 324, 325. §) – örökségi értékek kárára 

elkövetett veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés 
 
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. Ennek 

alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:  
1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 

 
1.) Védett régészeti területek esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont 

Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység 
végzéséhez a KÖH hatósági engedélye szükséges függetlenül az adott beruházást egyébként 
engedélyező államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH határozatának hiányában 
semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti 
védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat 
kell követni és betartani. 

Régészeti védelmet (fokozott és kiemelt védési besorolásban) bárki kezdeményezhet a KÖH 
területileg illetékes regionális irodájánál vagy a Nyilvántartási és Tudományos 
Igazgatóságán. A védési eljárást a Hivatal folytatja le, a védelem kimondásáról a NKÖM dönt 
miniszteri rendelet formájában.  
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2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 11. §  

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges.  

2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát 
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezést, illetve a feltárás miatt történő 
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.  

2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések  

A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – el kell 
kerülni. Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit 
aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. 

2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. § 

A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a 
beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti 
feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak minden esetben a területileg illetékes 
múzeummal kell megkötnie. Ez általában a megyei, egyes területeken a helyi (városi) 
múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást 
bármelyik, a régészeti feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a 
szerződő felek erről megállapodásra tudnak jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a 
18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 2. § sorolja fel.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett 
tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek 
merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A 
Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás 
kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. 

2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet 

A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 
eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a 
bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió 
forintig terjedhet. 
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3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 
régészeti lelőhely előkerülése esetében: 

2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással járó 
tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és 
objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is 
feladatot kap. 

2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. § 

Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, 
és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes 
múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a 
felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 
24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges 
beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a 
helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni.  

2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. § 

A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem 
lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A 
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben 
okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya 
alá esik).  

 

4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 

A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik egyrészt a 
már ismert lelőhelyekre, másrészt a nagyobb felületet érintő beruházásokra bármely 
területen. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben 
feljogosítottak vállalkozhatnak. 

A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok 
tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete. 
Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány 
készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 
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II. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
 1. Vizsgálat1 
 
a. Történeti leírás 

I. A község nevének eredete 
A középkori Zala vármegyében 8 Apáti nevezetű település volt. Nevüket birtokosuk, 

valamelyik apátság, nyomán nyerték. Zalaegerszegtől keletre, a Szé-víz (középkori nevén 
Pölöske-folyó) mellett több ilyen elnevezésű település is feküdt egymás mellett. A rájuk 
vonatkozó, bőséges írott források többnyire Apáti vagy Nemesapáti néven szólnak róluk, az 
egyes falvakat nem különböztetik meg. Birtokosaik is nagyrészt azonosak voltak. Így 
Nemesapáti és Alsónemesapáti története nehezen választható szét. A történeti 
szakirodalomban is gyakran összekeverik a két falura vonatkozó adatokat, tovább 
bonyolítva az egyébként is nehezen áttekinthető helyzetet. 

A község nevét az Apát szó -i képzős származékából kapta. Adatok hiányában csak 
feltételezhető, hogy talán a közeli kapornaki apátságé lehetett eredetileg. Holub József a 
település neve után kutatva is ezt állapítja meg: „…egyik sem volt apátsági birtok, így nem 
tudjuk nevük eredetét megfejteni, legfeljebb a közelségéből következtethetünk arra, hogy a 
kapornaki apátsággal voltak valamiféle kapcsolatban.” 

Az első hiteles adatunk az Apáti névről egy 1370-ből való adománylevél, mely arról szól, 
hogy: ”vasvári káptalan előtt Apáthi Orohman fia Péter, nővérét Apáthi Miklóshoz férjhez 
adja, és vele kiházasításul a Peleske vize mellett egy rétet és hat hold földet ad.. Dátum: 
1370. január 25.” 

Az adománylevél tanulsága alapján a birtok már a 14. század végén kisnemesek, nem 
pedig az apátság kezén található, így a település gyakorta használt Nemes- előneve már az 
1300-as évek végére kialakult birokviszonyokra utal. A település ekkor minden bizonnyal 
több, térben és részben birtokosok szerint elkülönülő falurészből állt, amelyek közül kettő 
fejlődött önálló községgé: Nemesapáti, a Pölöske- és a Zala-folyó összefolyásának közelében, 
valamint ettől délre Alsónemesapáti. 

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 előzménye). A többi településrészt néha Közép-Apátinak (ez 
ma Nemesapáti része), Apátit a fellelhető források Hegyfalunak, Istvánszegnek, 
Tutorszegnek vagy Tutorszegapátinak nevezték. Alsónemesapáti középkori elődje az az 
Apáti nevű falurész lehetett, amelyet – első ízben 1468-ban – Apáti, más néven Hegyfalunak 
neveztek az írott forrásokban. A mai falunévben a nemes előtag a kisnemesi birtokosokra, 
az alsó pedig a földrajzi helyzetére utal. Birtokosai közt találjuk a Hegyfalui, Tutor, Kis, 
Nagy, Ebergényi, Csákányi, Lengyeli, Molnári, Semjéni, Sikosdi családok tagjait. 

A birtokos kisnemesek zöme az Apáti előnevet viselte, de voltak részei az Egerváriaknak, a 
Gersei Petőknek, a Marcaliaknak, a Botkáknak és a Háshágyiaknak szintúgy, így bátran 
állíthatjuk, hogy Apáti nevének első tagját lakóinak társadalmi helyzetéről - a nemesekről - 
kapta. 

                                                 
1 Alsónemesapáti községre vonatkozóan még nem készült olyan községmonográfia, amely a település összes történeti, 
néprajzi és régészeti forrását feltárta, összefoglalta volna. A településen nagyobb területet érintő régészeti topográfia 
munka még nem volt. Mind a település történetét, mind pedig régészeti örökségét illetően csak a szórványosan 
rendelkezésre álló adatok használhatók.  
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A Historia Domusban, melyet Vajda János nemesapáti római katolikus plébános kezdett 
feljegyezni az 1860-as években, Apáti község nevének eredetéről azt olvashatjuk: „Hogy 
honnan vette nevét Apáti, azt kimutatni nagyon nehéz. Miután délkeletről a kapornaki 
apátsággal, nyugatról pedig a zalavári apátság csácsi uradalmával határos, azt hinné az 
ember, hogy valamelyik apátság a nevére befolyással volt.” 

Kutatásainkat folytatva azonban megállapítható, hogy a kapornaki apátságról nem 
kaphatta a nevét, hiszen az II.Géza (1129-62) idejéből való.  

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. 
Ebből látszik, hogy a zalavári apátság csácsi birtoka Bötefalvánál (a mai Bötefa pusztánál) 
végződött és az apáti nemesek birtokaival volt határos, de Apátira már nem terjedt ki. 

Mindezek alapján Apáti neve keletkezésének felkutatása ily módon nem sikerülhetett, 
mert semmiféle szorosabb kapcsolatot nem tudtunk kideríteni Apáti és a két apátság 
között. 

A helység nevének Nemesapáthy elnevezésével a XVI. század közepétől találkozunk. A név 
előtagja lakóinak társadalmi helyzetére utal. Apáthyban sok nemes családnak volt birtoka 
az idők során. Fellelhető adatok erre vonatkozóan csak a XIV. század végétől vannak.  

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

Hegyfaluban, a Pölöske-folyón 1563-ban malmot is említ egy oklevél. (Valószínűleg az a 
malom lehetett, amelyet a 18. század végi katonai felmérés Alsónemesapáti központjában, a 
Pölöske nyugati partján ábrázol, és amelynek környékén ma is él a Malom-rét földrajzi név.) 

1599–1600-ban prédiumnak mondják, ami a törökök pusztítása nyomán vált lakatlanná. 
Az 1610-es évekre kiheverte a település a támadást, mert ismét adózott. A 17. század 
folyamán a lakosság sokat szenvedett a hadi eseményektől és a kettős adóztatástól, de 
mindvégig kitartott. 

Tutorszeg vagy Tutorszegapáti esetleg a Pölöske-folyó két partján elhelyezkedő 
Alsónemesapáti egyik részének neve lehetett. Erre utal, hogy az itteni ügyekben megjelenő 
szomszédok rendszerint általfalui, betefalvi és sikefalvi nemesek. Ezek a települések pedig 
Alsónemesapátitól nyugatra és délre helyezkedtek el egykor. Istvánszeg – amely a 
nemesapáti Istvánfi családé volt – esetleg szintén Alsónemesapáti környékén kereshető.  

Egy 1565-ben kelt egyesség olyan dőlőneveket sorol fel, amelyek egy része ma is 
megtalálható Alsónemesapáti keleti falurésze környékén: Berekalja, Dióskert, Büki-patak. 
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Elpusztult középkori települések Alsónemesapáti határában: 
a) Egyházasbucsa 

A településnév Bucsa tagjának magyarázata nem tisztázott egyértelműen. Egyes kutatók 
szerint személynévből keletkezett, mások szerint a Pölöske-folyóba (ma Szévíz-csatorna) 
ömlő Bucha-patak nyomán nyerte a falu a nevét. Abban egyetértenek a kutatók, hogy a szó 
szláv eredetű. Az előtag a falu templomára utal. 

A kisnemesi település történetét illetően igen kevés írott forrás áll rendelkezésünkre. Már 
a 13. század végén, amikor először feltűnik Bucsa az írott forrásokban, részben a zalai vár 
földje, és részben nemesek birtoka volt. A birtokos családok többnyire a Bucsai előnévvel 
szerepelnek, de voltak részeik a Molnári, Szentmihályi, Terjék, Nádasdi Darabos, Both, 
Besenyői és a Sitkei családoknak is. Első ízben egy 1408-ban kelt oklevélben említik, hogy 
két Bucsa létezett. 1464-ben pedig nemesi előnévben szerepel az Egyházasbucsa alak. 
Feltehetően ez volt a középkorban a nagyobb, jelentősebb település – ezért kapta a másik 
Bucsa megkülönböztetésül a Kis- előtagot. A falu nyomai a 6. lelőhelyen figyelhetők meg. A 
helyi hagyomány is megőrizte annak emlékét, hogy itt, a Kastélyhely-dűlőben egykor 
település létezett, amit a történeti adatok ismeretének hiányában tévesen Kisbucsa 
középkori előzményének vélnek. 

 
b) Hazugd 

Első ízben 1268-ban találkozunk a település nevével írott forrásban, amikor az itteni 
nyilasok és a bucsai várszolgák elfoglalták a bucsai nemesek földjét. 1335-ben, Csács 
határjárásában szerepelnek a hazugdi nemesek, akik Csács keleti szomszédai voltak. A 15. 
századi adatok szerint például a Meleg, Itemer, Tüttő, Nagy, László egytelkes nemesek 
lakták. A 16. századtól más néven Általfalunak nevezték a települést. Ebben az időben 
gyakorta szerepelnek az oklevelekben az itteni szőlőkkel kapcsolatos adás-vételi ügyletek. 
Egy 1565-ben kelt irat szerint a falu határa egészen a Pölöske-folyó (ma Szévíz-csatorna) 
partjáig terjedt ki, ahol Általfalui Orbán alszolgabíró nemesi kúriájának bejárata előtt 
kétkerekű malom volt a vízen. A 16. század második felétől a lakosság sokat szenvedett a 
hadi eseményektől és a kettős adóztatástól – 1579-ben például, egy peres ügyben az ítélet 
végrehajtását el kellett halasztani, mert a perelt birtokrészek török fennhatóság alatt voltak. 
A település a 17. század második felében néptelenedett el, 1690-ben már, mint a Zala és a 
Pölöske folyók közti pusztát említik. Területe Alsónemesapáti határába olvadt, ahol az 
Általfalu(d)- összetételű földrajzi nevek őrizték meg emlékét a falu külterületének nyugati 
részén.  

 
c) Betefalva 

A település nevének előtagja talán török eredetű személynév, valószínűleg első birtokosára 
utal. Betefalva neve első ízben 1335-ban tűnik fel az írott forrásokban, amikor is azt 
olvashatjuk, hogy Csács északi szomszédai a betefalvi nemesek. A 14–15. század folyamán 
egyébként, az első említéshez hasonlóan, kizárólag csak nemesi előnévként szerepel a falu 
neve az oklevelekben. A 16. század első feléből fennmaradt adójegyzékből egyértelműen 
kiderül, hogy kisnemesek lakták, például a Csompó, Sári, Kis, Taba, Lőrinci vagy a Gál 
család tagjai. A 15. század végén egy időben a szentgyörgyvári Békavár tartozéka volt, 
legalább is az a néhány telek, ami a Marcaliak, majd a Bátoriak kezén volt. Egy, az 1530-as 
években kelt zálogügylet révén kiderül, hogy a falu határa kiterjedt a Pölöske-folyóig (ma 
Szévíz-csatorna), ahol malmok is működtek. A török időkben sokat szenvedett a lakosság a 
kettős adóztatástól és a háborús eseményektől – 1599-1600 között, átmenetileg el is 
néptelenedett a falu egy török támadás nyomán. Véglegesen a 17. század második felében 
pusztult el. Területe Alsónemesapáti határába olvadt, ahol számos, Böte- összetételű 
földrajzi név őrzi emlékét, a mai belterülettől délnyugatra levő részen. A falu helyét 
valószínűleg a 4. lelőhelyen talált Árpád-kori és késő középkori leletek jelzik. 
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d) Sikefalva 

A település feltehetően első birtokosa után kapta nevét. A Sike személynév egyes kutatók 
szerint a latin Sixtus névből ered. 

A környező falvakhoz hasonló kisnemesi település neve első ízben, 1408-ban tűnik fel az 
írott forrásokban. A 14. századból származó említésekben mind nemesi előnévként szerepel 
a falu neve. A 16. századi iratok nemesi kúriák és szőlők adás-vételéről adnak hírt. A 
század végén egy időre elnéptelenedett a falu, mert 1592-ben prédium, azaz pusztaként 
szerepel. Végleges pusztulásának hozzávetőleges ideje a 18. század első évtizede lehetett, 
mert 1722-ben már ismét pusztaként tartották nyilván. Területe Alsónemesapáti határába 
olvadt bele, ahol ma a belterülettől délkeletre a Sikefa- összetételű földrajzi nevek őrzik 
emlékét. A falu egykori helyét régészeti terepbejárással még nem sikerült lokalizálni, de 
feltételezhető helyét régészeti érdekű területként jelöljük. 

 
A középkorban elpusztult Szenttamás falu – amely nevét temploma védőszentje nyomán 

nyerte – területének jelentősebb része a templommal és a templom körüli temetővel 
Kisbucsa határába esik. A Kisbucsa és Alsónemesapáti határán elhelyezkedő lelőhely 
azonban részben átnyúlik Alsónemesapátiba, ahol helyét a 12. lelőhelyen lehetett 
lokalizálni. 

 
II. A község nevének változása 
Az évszázadok során meglehetősen sok névvel illették a helyet: Apáthi, Apáthy, 

Egyházasapáthy, Thutor Apathy, Nemes Apáthy, Twttorzeg, Heghfalw, Tutorszeg és 
Nemesapáti.  

A helység Apáthy néven említése bizonyíthatóan először 1394-ben történik, egy 
birtokmegosztási iraton. 

Ez a név egészen a XVI. század végéig általános volt, bár 1441-ben a zalavári konvent 
bizonyosságlevelében Egyházasapáti néven találjuk a helységet. 

Az Egyházasapáti elnevezés azért fontos, mert bizonyosra vehető, hogy a három helység 
valamelyikének megkülönböztetésére szolgált, mégpedig azért, mert e résznek ez időben 
(1441-ben) már volt temploma. Sajnos azonban ennél többet nem tudhatunk meg, hiszen a 
mai Nemesapátiban meglévő római katolikus templomról arra van megbízható adatunk, 
hogy az 1753-54-es években épült. 

1542-ből származik az az irat, melyben Thutor Apathy-ról esik szó. Nemesapáty-val 
először az 1540-es évek végén találkozunk.  

A XVI. század közepétől már túlnyomóan ezen néven említik az okiratok. Szórványosan 
találkozunk más elnevezésekkel is, de szinte csak úgy, hogy Nemesapáty másképpen 
Twthorzeg, vagy Nemesapáthy másképpen Heghfalw.  

Így van ez az 1553-ban keletkezett adománylevélen is: „A néhai Pynnye-i Pynnyey Antal 
Lánya Kata: a néhai Petthrowecz-i Hemzelffy István mester prathonatarius testvére, 
valamint László, János, Benedek, Gábor, Péter, Ptencia és Anna nevü gyermekei a Zala 
megyei Nemesapáty, másképpen Thwthozeg possessio-beli bortokrészére uj adományt 
kapnak.” 

A Tutorszeg, Tutorszegapáti név eredetének megfejtéséhez Holub József adhat segítséget: „ 
1468-ban Tutorszegapáti nevü helységgel találkozunk, amelyben Apáti Csák Andrásnak volt 
részjószága, ... ugy látszik azonban magszakadt s itteni birtoka néhai Tutor Bálintra és 
fiaira szállt, akiket 1468-ban ebbe be is iktattak. Tutorszeg tehát Tutor Bálintról kapta 
nevét. 
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Az 1560-as évek közepén találkozhatunk még Hegyfalu (Heghfalw) elnevezéssel is: „1562-
ben Gerse-i Kys Bertalan panaszára Kys Péter özvegyét és fiát megverette a Nemesapaty 
másképpen Heghfalw possessio kaszálóján” 

Feltűnő, hogy az 1600-as évek elején, egészen a XVII. század közepéig, Nemesapátit mint 
Apátit emlegetik a korabeli okmányok. Erre magyarázatul szolgál Szeghalmy, aki  így ír a 
mai Nemesapátiról és Alsónemesapátiról: „A hódoltság alatt e falvak elnéptelenedtek, alig 
lakta egy-két jobbágycsalád.” Ezt támasztotta alá az 1666-ból származó összeírás, amin 
Nemesapátinál a következőket találjuk: „4 házas ember vagyon, 25 puszta 4 embernek 2-2- 
marhájok vagyon.” 

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 ) 

 
Egy munkalapot az 1828. évi összeírás anyagából:  

„Helység neve: Nemesapáti, Zala megye kapornaki járás 
Az adózók száma:           298 
Jobbágyok:     11 
Zsellérek:             105 
Háznélküli zsellérek:   38 
Leányok:        1 
Kézművesek:       4 
Házak száma:  116 
Igásökrök:     60 
Any tehenek:     10 
3 évnél öregebb üszők:     4 
2 évnél öregebb tinók:    16 
3 évnél öregebb lovak:   26 
 

Nemesi falu, leginkább nemesek és nemesi telken élő agilisek, valamint kevés számú 
jobbágyok lakják, akiknek adóval megterhelt földjeik vannak. Az uraiknak a szántó és rét 
terményeiből kilencedet, a szőlők után pedig hegyvámot fizetnek természetben. A 
szőlőterület 19 3/4 kapásnyi, 1 pozsonyi mérő kapacitású terület 3 kapást igényel. A terület 
dombos talaja agyagos, homokos számtalan vízmosásos árokkal.” (Dr. Pesty Pál) 

Ugyanezen évben készült a „nem nemes népesség összeírása katonai célra”, amely már 
mindhárom helységben külön történt meg, s külön is vannak nyilvántartva. 

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, postahivatallal.” 

A XIX. században tehát általánossá válik a három községrész megkülönböztetése, de 
azokat egy közigazgatási területként, Nemesapáti néven említik, egészen 1927-ig, a 
hivatalosan elismert és jóváhagyott különválásig. 
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III. Alsónemesapáti a XIX. század végétől a XX. század közepéig 
A Historia Domusból sok mindent megtudhatunk a XIX. század végi Nemesapátiról. Így ír 

Vajda János rk. plébános: „A nemesapáti hívek mind ősrégi magyarok. A község lakói tiszta 
katolikusok. Erkölcsös életet élnek, általában józan életűek, nem korcsmások. Föld és szőlő 
műveléssel foglalkoznak, levetve a nemesi tunyaságot. Általánosságban szorgalmasak ezért 
anyagi részben egészben állnak. 1890 előtt legfőbb és legkedvesebb foglalatosságuk a szőlő 
művelés, mezőgazdaság, és a marha nevelés.” 

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: „kisközség Zala vármegyében, zalaegerszegi járásban. 1998 lakos. Vasúti 
megálló, posta, út. Alsónemesapáti 1939-ben: „kisközség a Zalaegerszegi járásban. Területe 
2474 k.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. 

Alsónemesapátiban 1919. május 1-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. 
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A II. Világháborút követő időszakban a községben élők életkörülményei jelentősen 
megváltoztak. Míg a háborút megelőzően a lakosság nagy része (40%) mezőgazdasági 
magánvállalkozó, addig a háború után a Nagykapornaki Műszénkeverő Telepen, illetve a 
zalaegerszegi iparlétesítményekben találnak állandó kereseti lehetőséget a falu lakói. 
 

V. Alsónemesapáti 1990-től napjainkig 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében minden település önálló, a 

helyi önkormányzást saját maga valósítja meg választott szervei útján. Fentiek értelmében 
az 1990. évi önkormányzati választásokon a község képviselőtestületet és polgármestert 
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 
telefonhálózattal bővült a falu. 

2001. január 1. napjától a település Körjegyzőséget hozott létre a szomszédos településsel, 
Nemesapátival. 

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

A település soron következő nagy terve a szennyvízberuházás megvalósítása. 
A Kistérségi Társulás keretében turizmusfejlesztési terv készül. 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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b. Történeti térképek 
Az 1782-1785 között készült térképen jól látható, hogy Nemesapáti 
három település volt, Felső Nemes Apátiból, Közép Nemes Apátiból és 
Alsó Nemes Apátiból. Ebből kettő, Felső Nemes Apáti és Közép Nemes 
Apáti jelenti a mai Nemesapátit. Alsónemesapáti is két telepü-
lésrészből állt, a pataktól keletre és a pataktól nyugatra fekvő 
részekre. 
A nyugati településrész egy utcára szerveződött. A keleti településrész 
egy főutcára és három mellékutcára szerveződött. A három apáti 
között igen jó útkapcsolatok voltak. A három településbe közvetett és 
közvetlen úton is el lehetett jutni. Alsónemesapátit keresztülszelő 
patakon két tó látható. A település északi határában váltak el az 
északi irányba Alibánfára, és a nyugati irányba Petőhenyére futó 
utak. 

 
 
Az 1829-1866-ban készült térképen látható, hogy több rendszerezés 
is történt. Alsónemesapáti keleti részén az utcák szabályozás alá 
kerültek és újabb utcák nyíltak. A településen több épület látható. A 
nyugati településrész egészen a keresztutcáig bővül déli irányba. A 
patakról eltűntek a tavak, és vonalvezetésük is szabályozott lett. A 
mai néven ismert Szévíz csatorna két mederbe folyt és a településig. 
A két meder között húzódik a vasút, majd nyugati irányba tér ki a 
medrek öleléséből és tart Zalaszentiván irányába. Ekkor még a 
vasútnak megállóhelye nincs Alsónemesapátinál. 
 
 
 

 
 
Az 1872-1884 között készült térképen a mai Alsónemesapáti 
számottevően nem növekszik. A közlekedési hálózatban jelentősek a 
változások. Alibánfa felé vezető út megszűnik, a Petőhenyére vezető 
út pedig északabbra csatlakozik a Nemesapátit Alsónemesapátival 
összekötő úthoz, mint korábban. 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 vasútvonal keleti oldalára. 
 
 
 
Alsónemesapátiban 1919. május 01-jén állt meg az első vonat, 
amelyet azonban még Nemesapátinak hívtak. Ezen a térképen 
Nemesapáti és Alsónemesapáti már különálló települések. 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 
megjelenik az iparterület is. Továbbá látható, hogy az iparterület 
mellett a nagykapornaki vasútállomás kap helyet. A 76-os számú 
főútvonal nyomvonala is jelen van. 
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c. Régészeti örökség, ismert régészeti lelőhelyek területei 
A község területének egyes részein, Horváth László András és H. Simon Katalin régészek 

1996-ben végeztek régészeti terepbejárási munkákat. Ekkor lokalizálták a régészeti 
lelőhelyek jelentős részét. 1967-ben Müller Róbert végzett terepbejárása során vált ismertté 
a 4. és a 12. régészeti lelőhely. Szentmihályi Imre 1954-ben és 1955-ben a 11. és a 12. 
régészeti lelőhelyen, míg 1955-ben a 6. régészeti lelőhelyen végzett kiszállást. Molnár László 
és Vándor László 1976-ban végzett leletmentést a 12. régészeti lelőhelyen, de nem 
Alsónemesapáti területen, hanem a lelőhely Kisbucsai részén. 

Alsónemesapátiban ennek megfelelően12 db nyilvántartott régészeti lelőhely található, 
melyek a következők:  

1. Alsónemesapáti–Kertek alatt (KÖH 39041) 
Település: középkor (késő középkor-kora újkor) 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 2084-
1998, 3/1. lelőhely 

Az 1. és 2. számú lelőhelyen a középkori Alsónemesapáti helyét jelzik a leletek. A 
terepbejárás a gázvezeték nyomvonalára terjedt csak ki; a falu ennél jóval nagyobb volt, 
amit a belterületen régészeti érdekű területként jelöltünk. 
2. Alsónemesapáti–Kertek alatt II. (KÖH 39043) 

Település: középkor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 2084-
1998, 3/2. lelőhely 

3. Alsónemesapáti–Kertek alatt III. (KÖH 39045) 
Település: római kor; Település: középkor (késő középkor-kora újkor) 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 2084-
1998, 3/3. lelőhely 

A lelőhelynek csak a gázvezeték nyomvonalába eső részén történt meg a terepbejárás. A 
római kori település minden bizonnyal jóval nagyobb kiterjedésű lehetett, amelyet 
régészeti érdekű területként jelöltünk. 
4. Alsónemesapáti–Szenttamás-dűlő (KÖH 39049) 

Település: őskor (késő bronzkor); Település: római kor; Település középkor: 
(Árpád-kor – késő középkor) 
Müller Róbert terepbejárása 1967; Adattár 213, 16. lelőhely, valamint Horváth 
László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-1996, 
3/4. lelőhely.  

Feltételesen a középkorban elpusztult Bötefa faluval azonosítható. 
5. Alsónemesapáti–Bőtefai-szántó (KÖH 39050) 

Település: őskor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 2084-
1998, 3/5. lelőhely 

A lelőhelynek csak a gázvezeték nyomvonalába eső részén történt terepbejárás. Az őskori 
település minden bizonnyal jóval nagyobb kiterjedésű lehetett, amelyet régészeti érdekű 
területként jelöltünk. 

6. Alsónemesapáti–Kastélyhely (KÖH 39051) 
Település: középkor (késő középkor-kora újkor); Templom és temető? 
(középkor) 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-
1996, 3/6. lelőhely.  

Valószínűleg azonos evvel a Kastélytető-dűlő, ahol – Szentmihályi Imre 1955-ben kelt 
jelentése szerint (Adattár 47) – korábban épületalapokat és csontokat találtak szántás 
alkalmával, és ahol egy töredékes bronz corpus (a keresztre feszített Krisztus testét 
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ábrázoló szobrocska) is előkerült (Göcseji Múzeum Régészeti Gyűjtemény 55. 28. 2.). A 
leírtak alapján feltehetően középkori templom és körülötte temető nyomai jöttek 
napvilágra, amelyeket az írott forrásokban említett Egyházasbucsa faluval 
azonosíthatunk. 
7. Alsónemesapáti–Irtások I. (KÖH 39064, Irtások lelőhelynévvel) 

Település: őskor (késő bronzkor); Település: középkor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-
1996, 3/7. lelőhely 

8. Alsónemesapáti– Irtások II.  (KÖH 39065) 
Település: őskor; Település: középkor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-
1996, 3/8. lelőhely 

9. Alsónemesapáti– Irtások III. (KÖH 39067) 
Telep: őskor (rézkor); Település: középkor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-
1996, 3/9. lelőhely 

10. Alsónemesapáti– Bucsai-erdő (KÖH 39068) 
Település: őskor; Település: középkor 
Horváth László András és H. Simon Katalin terepbejárása 1996; Adattár 1967-
1996, 3/11. lelőhely 

11. Alsónemesapáti–Műszénkeverő telep (KÖH 44191, tévesen Kisbucsa 
község lelőhelyei között) 

Település: középkor (Árpád-kor); Temető? középkor? 
Szentmihályi Imre kiszállási jelentései 1954, 1955; Adattár 44, 47, 73.  

A leírások alapján a lelőhelyet csak megközelítőleg lehet lokalizálni, nem kizárható, hogy 
„összeér” a 8. sz. lelőhellyel.  
12. Alsónemesapáti–Kisbucsa határa (KÖH 44193, Kisbucsa–Szenttamás dűlő 

lelőhelynéven) 
Település: középkor; Templom és templom körüli temető: középkor (Árpád-kor 
– késő középkor) 
Szentmihály Imre jelentése 1954, Adattár 73; Müller Róbert terepbejárása 
1967, Adattár 213, 16b lelőhely; Molnár László-Vándor László leletmentése 
1976, Adattár 392. 

Alsónemesapáti és Kisbucsa között a határ azon a dombon halad keresztül, amelyen 
egykor Szenttamás falu temploma és körülötte temetője, valamint a település házai 
álltak. A lelőhely nagyobb része Kisbucsa határába esik, így a nyilvántartásokban ott 
szerepel. 

 
A község közigazgatási területén tehát 12 nyilvántartott és lokalizálható régészeti 

lelőhelyet ismerünk. Alsónemesapátiban minden bizonnyal több régészeti lelőhely található, 
ezek felkutatására, az egész települést érintő, teljes szisztematikus topográfiai terepbejárási 
munka lenne szükséges, ez azonban tanulmányunknak nem munkarésze. A 
rendelkezésünkre bocsátott terven feltüntetett fejlesztési területeken, helyszíni szemlét 
végeztünk. 
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d. Táji adottságok, természeti értékek, tájhasználat 
 

Táji értékek, sajátosságok 
 
Alsónemesapáti Zalaegerszegtől mintegy 10 km-re keletre, az Egerszeg-Letenyei 

dombságon helyezkedik el. Éghajlata mérsékelten hűvös, nedves. A napsütéses órák száma 
viszonylag alacsony, nyáron 750 óra, télen 190 óra, a csapadék évi összege 800 mm, a 
magyarországi átlagnál 25 %-al magasabb. Az éghajlati viszonyok kiegyenlítettek, az 
erdőgazdálkodásnak és a kapás kultúrnövényeknek kedveznek. 

A falu domborzata változatos. A Nemesapáti – Bucsuszentlászló közötti útvonal melletti 
falurész túlnyomóan sík, a tőle keletre, a vasútvonalon túli falurész dombos, a falu keleti 
vége a zárt-kertekkel takart domboldalra fut fel. A szőlődombokat vízmosásokban, 
horhosokban húzódó földutak tárják fel. 

Az erdősültségi arány magas, 56,86 %-os, a magyarországi átlag duplája. A belterülettől 
és a 76-os úttól nyugatra találhatók az erdőségek zöme. 

A falu területén átfutó legnagyobb vízhozamú kisvízfolyás, a Szévíz patak egyenes 
csatornaként kiépített. A belterületek keleti szélén lefutó Bükkaljai patak jellegzetes 
horhosokat vág a kertvégekre. 

A szőlőhegyeken sajnos sok helyen nem művelik a szőlőt, gyümölcsöst, elhagyott 
pincékkel is találkozhatunk.  
 
 
Természeti értékek 

 
Az erdők túlnyomó része őshonos bükkös-gyertyános-tölgyes, ezeket telepített fenyvesek 

és akácosok egészítik ki. 
A településen helyi, vagy országos védelem alatt álló természeti terület nincs, de az 

Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvei szerint lehatárolt NATURA 2000 területek az 
erdőterületek mintegy 80 %-át lefedik. Ezen területek csaknem egybeesnek a megyei 
fejlesztési tervben lehatárolt ökológiai folyosókkal is. 
 
 
Környezeti állapot 

 
Alsónemesapáti ipari-üzemi területei a lakóterületektől távol, azoktól délre, mintegy 1,2 

km-re fekszenek, ezért emissziójuk a belterületeket nem érinti. 
A közúti forgalom zajhatása a falu belterületét délről elkerülő, K-NY irányú. Keszthely és 

Zalaegerszeg közötti főútvonalon jelentkezik, a gépjárműforgalom ezért a lakott 
belterületeket zajterheléssel és levegőszennyezéssel nem károsítja. 

Jelentős zajforrás viszont a lakott területen áthaladó vasútvonal, mely a lakóingatlanokat 
egyes sávokon 30-30 m-re is megközelíti. Ezért itt számottevő éjszakai zajterheléssel is 
számolni kell.  

A falu fő környezeti konfliktusát a csatornahálózat kiépítésének megkezdése előtt a 
csatornázatlanság jelentette, ennek felszámolása már folyamatban van. 

A településen a szervezett hulladékgyűjtés rendszere kialakult, a gyűjtött kommunális 
szemetet a ZALADEPO regionális lerakóba szállítják. 
 



 
 

              A  Z     É  P  Í  T  É  S  Z     B  T  .   Budapest 

ALSÓNEMESAPÁTI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY   - 20 - 

e. Településhálózat, településszerkezeti összefüggések 
Alsónemesapáti Zalaegerszegtől 12 km-re keletre fekszik a szabályozott Szévíz patak két 

oldalán. A megyeszékhely percek alatt elérhető közúton, de tömegközlekedéssel is igen 
egyszerű és kedvező a kapcsolat. Így a falu tekinthető Zalaegerszeg agglomerációs 
településének. Nem alvó falu, - legalábbis idáig nem volt az, - mivel köszönhetően a jó 
közúti kapcsolatainak, jelentős gazdasági területek is találhatók a közigazgatási területén.  

A legközelebbi városok keletre Zalaszentgrót, nyugatra Zalaegerszeg, északra Vasvár. Ezek 
közül kapcsolata a falunak elsősorban a közeli megyeszékhellyel van. A községet a 76-os 
úton, két bekötőúton keresztül közelíthetjük meg. Északi irányban Zalaszentivánon 
keresztül érhető el a 8 sz. Székesfehérvár – Rábafüzes országos főút.  

A település belterületén halad a Zalaegerszeg – Nagykanizsa vasútvonal, melynek 
megállója a falu közepén van. Így egyben elválaszt és összekapcsol. 

A község külterületén halad a 76 sz. Balatonszentgyörgy – Körmend országos másodrendű 
főút, melynek forgalma jelentős, hiszen a megyeszékhely kapcsolatát jelenti az országos 
főúthálózattal. A 76-os út mentén üzemek telepedtek meg, kihasználva a főút és vasút adta 
előnyöket, valamint a megyeközpont közelségéből származó kedvező elhelyezkedést. 

A meglévő, főleg közúti összeköttetések É-D-i irányultságúak, a völgyekben futnak. Jóval 
kevesebb e térségben az K-Ny irányú összeköttetés. A mellékúthálózat szintjén sok 
kapcsolat hiányzik a települések között. Számos használatban lévő, de nem megfelelően 
kiépített földút található. Elsősorban a kistelepülések egymás közötti kommunikációját 
kellene javítani. 

A falu eredetileg három településrészből állt, Felső, Közép és Alsó Apátiból. Felső és 
Középapáti a mai Nemesapáti, Alsónemesapáti 1927 óta önálló településként működik.  

Miután a faluból csak Nemesapátiba lehet közúton eljutni, csupán helyi jelentőségű 
forgalom van a faluban.  

Az iparterület megközelítése sem a falun keresztül történik. 
Alsónemesapáti önmagában is két részből áll. A szabályozott Szévíz csatornától nyugatra 

a főút mellett egyutcás faluszerkezet található fésűs beépítéssel. A Szévíz csatornától keletre 
a szőlőhegyek alatt a völgyből fut fel a dombokra a Kossuth Lajos utca. 
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f Településkép és utcaképek 
 
Alsónemesapátinak jellegzetes falusias arculata van. Miután a falu párhuzamosan 

fejlődött a Szévíz csatorna 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. 

A település a Rákóczi utca régi részének utcaképét javasoljuk a rendezési tervben VÉDETT 
UTCAKÉP (HT) lehatárolásával és szabályozásával óvni. 

VÉDELEMRE JAVASOLT UTCAKÉP (HT) : 
– Rákóczi utca 72-82, hrsz: 134/1; 134/2; 135; 136; 137; 138. 

 Rákóczi utca   Védelemre javasolt utcakép   Petőfi utca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kossuth utca           Útbaigazító tábla 
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g. 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 mellett 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 igazítottak. 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 mindenhol 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 gazdasági 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. Állattartással nemigen találkozunk. A beépítés családi 
házas, általában pince + földszintes. Tetőtér-beépítés csak az utóbbi 20 évben épült 
lakóházaknál jellemző.  
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h. Településkarakter 
A falu nyugati részen egyutcás településszerkezet alakult ki, míg a keleti részen halmazos 

településszerkezet a jellemző. A nyugati részen mély, de nem túl széles telkek, a keleti 
részen szélesebb, de nem túl mély telkek, vagy nagyon mély telkek alakultak ki. A 
különbségnek nem történeti okai vannak, hiszen kialakulása 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, jellemzően oldalhatáron álló, 
utcatengelyre merőleges gerincű épületek. Azonban pár épület elfordul, hosszanti oldalát az 
utcára szervezi, tetőgerince párhuzamos lesz az utca tengelyével. Ezek megbontják az 
utcaképet, 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 Állattartással nemigen 
találkozunk.  

Nemesapáti és Alsónemesapáti különválásakor a település templom nélkül maradt. A mai 
templomot 1987-89 között közadakozásból és közmunkával építették Alsónemesapáti hívei. 
Az általános iskola földszintes épülete méreteivel és tömegével jelzi 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.  

 

Kódisállásos lakóház      Településidegen épület     Kockaház 
 

Tetőtérbeépítéses épület   Templom   Iskola a harangtoronnyal 
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i. Védettségek 
1. régészetileg védett területek: 

A település közigazgatási határain belül külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten 
régészetileg védetté nyilvánított lelőhely nem található.  

A község közigazgatási területén található ismert régészeti lelőhelyek leletanyaga alapján 
is megállapítható, hogy a település több korszakban is lakott volt. Jelenleg az alábbi korú és 
jellegű lelőhelyekről van pontosabb ismeretünk. A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a 
teljesen pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés általában nem 
határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és szakirodalmi adatok 
alapján a jelenleg ismert, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek az alábbiak (lelőhelyenként a helyrajzi számok):  

 
1. Kertek alatt   azonosító száma: 39041  Hrsz: 117, 122, 123, 124/1    

Település: középkor (késő középkor-kora újkor) 
2. Kertek alatt II  azonosító száma: 39043  Hrsz: 66, 69, 70 

Település: középkor 
3. Kertek alatt III  azonosító száma: 39045  Hrsz: 41/30, 55/1, 74 

Település: római kor; Település: középkor (késő középkor-kora újkor) 
4. Szenttamási-dűlő  azonosító száma: 39049  Hrsz: 039, 056/1, 056/2, 

056/3, 056/4, 056/6, 056/11, 056/12, 057, 058/1, 058/2 
Település: őskor (késő bronzkor); Település: római kor; Település középkor: 
(Árpád-kor – késő középkor) 

5. Bőtefai-szántó  azonosító száma: 39050  Hrsz: 065/2, 065/4 
Település: őskor 

6. Kastélyhely  azonosító száma: 39051   Hrsz: 038/3 
Település: középkor (késő középkor-kora újkor); Templom és temető? (középkor) 

7. Írtások   azonosító száma: 39064  Hrsz: 027/7 
Település: őskor (késő bronzkor); Település: középkor 

8. Írtások II   azonosító száma: 39065  Hrsz: 027/7 
Település: őskor; Település: középkor 

9. Írtások III   azonosító száma: 39067  Hrsz: 027/12 
Telep: őskor (rézkor); Település: középkor 

10. Bucsai erdő  azonosító száma: 39068  Hrsz: 038/7 
Település: őskor; Település: középkor 

11. Műszénkeverő telep  azonosító száma: 44191   Hrsz: 048/2 
Tévesen Kisbucsa község lelőhelyei között 
Település: középkor (Árpád-kor); Temető? középkor? 

12. Kisbucsa–Szenttamás dűlő azonosító száma: 44193 Hrsz: 056/9 
Település: középkor; Templom és templom körüli temető: középkor (Árpád-kor – 

késő középkor) 
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2. régészeti érdekű terület: 
Ide kell sorolni minden, az egykori és mai vízfolyások és nagyobb árkok mentén fekvő 

lankás domboldalak területét. Ide tartoznak még a rendelkezésre álló adatok alapján 
feltételezett lelőhelyterületek. (lásd mellékelt térképen!).  

 
 

3. Épített értékek: 

A település közigazgatási területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott országos védelem alatt álló ingatlan, illetve épület nem található. 

A település nem rendelkezik értékvédelmi rendelettel, jelen dokumentum alapján kíván 
rendeletet alkotni.  

Épített értéknek tekintjük és védelem alá helyezni javasolunk 5 lakóépületet, 6 keresztet 
és a harangtornyot.  

 
VÉDELEMRE JAVASOLT EGYEDI ÉPÍTETT ÉRTÉK: 
– Lakóépület  Rákóczi Ferenc u. 49. Hrsz.: 476 
 
A Rákóczi utca régi részének utcaképét érdemes védeni. 
– Rákóczi utca 72-82, hrsz: 134/1; 134/2; 135; 136; 137; 138. 
 
VÉDELEMRE JAVASOLT HELYI JELENTŐSÉGŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK: 
– Kereszt   Petőfi Sándor u. 2.  Hrsz.: 20 
– Kereszt   Petőfi Sándor u. 57. Hrsz.: 11 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 9. Hrsz.: 445 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 32. Hrsz.: 37/1 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 56. Hrsz.: 116/2 
– Kereszt   Rákóczi Ferenc u. 75. Hrsz.: 497/2 
– Harangtorony  Kossuth utca 23.  Hrsz.: 229 
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j. Örökségi értékek elemzése 
 
Épített értéknek tekintjük a kereszteket, a harangtornyot, a Rákóczi utca 49. sz. alatti 

lakóépületet, továbbá a Rákóczi utca egy részén az archaikus utcaképet alkotó épületeket. 
A harangtorony, mely magába foglalja a Szeplőtelen Fogantatás-kápolnát – Lurdi Mária 
szoborábrázolás, az építészeti és a képzőművészeti értékei mellett a településképben 
betöltött szerepében is jelentős. 

 A Rákóczi F. u. 49. tömegében, homlokzatalakításában a helyi építészet jellegzetességeit 
őrzi. A település építészeti értékeit a rendezési tervben VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEK 
kijelölésével és szabályozásával javasolt óvni. Az örökségvédelmi hatástanulmány alapján 
értékvédelmi rendeletet kíván készíteni a település, melyben a védett egyedi értékek 
kerülnek számbavételre. Ennek célja, hogy a kereszteket és az értékes védett utcaképet 
alkotó épületeket eredeti formájukat megőrizve, esetenként visszaállítva lehet felújítani, 
bővíteni. Amennyiben bontásuk elkerülhetetlen a tulajdonos kérésére az önkormányzattal a 
helyi védettségi listáról töröltetni kell, és dokumentációt kell az építményekről összeállítani, 
hogy bemutatható legyen az utókornak. 

 
 
k. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség 
összefüggésrendszerében 

 
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, azon belül 

legjobban a szántás) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. A régészeti 
érdekű területeken, vélhetően több régészeti lelőhely is található. Ezek pontosabb területeit 
csak teljes szisztematikus régészeti topográfiai terepbejárási munkával lehetne 
megállapítani. Általánosságban megállapítható, hogy a régészeti lelőhelyeket a talajművelés 
súlyosan károsítja, és veszélyezteti.  
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2. Változtatási szándékok  
 
a. Településhálózati változások  

 
Egy térség fejlesztésének alapfeltétele a közlekedési hálózat kialakítása. A főhálózati 

elemeknek a lakott településeket elkerülve kell a nagyobb térségek közötti kapcsolatot 
biztosítaniuk. Itt kívánatos megemlíteni, hogy az M9-es autópálya érinti a település 
területét, azonban pontos nyomvonala még nincs megjelölve. A mellékhálózati elemeknek 
kell a településeket egymással és a főhálózattal összekötni. A szűkebb térség úthálózatának 
fejlesztésében fő szempont a zsák települések megszüntetése, és a főhálózati elemekkel 
minél rövidebb kapcsolat létrehozása.  

Alsónemesapáti község területén a közlekedésfejlesztés fő céljai: 
♦ Új bekötőút építése Nemesapátin át Vöcköndre. 

A térség fejlesztési elképzelései között szerepel Alsónemesapáti – Nemesapáti – Vöckönd 
összekötése. Az utóbbi két község zsákfalu. Ezek összekötése, illetve kapcsolatuk 
Alsónemesapátival lényegesen lerövidítené az utat a megyeszékhely felé, és a 
tömegközlekedési járatok szervezése is egyszerűsödne. 

 
 
 

b. Természeti, táji hatások (tájhasználat) 
 
Táji – természeti értékek megőrzése 
A településszerkezeti terv Alsónemesapáti jellegzetes struktúráját és külterület 

használatát megőrzi. Érintetlenek maradnak az összefüggő erdőterületek, NATURA 2000 
területek, ökológiai folyosók. 

A településszerkezeti terv az utcák egységes fásításával javítja a belterületek arculatát, a 
kisvízfolyások melletti sávok és dűlőutakat kísérő zónák fásításával gazdagítjuk a 
külterületeket. 

 
Környezeti állapot védelme 
A településszerkezeti terv a visszafogott lakóterületi fejlesztéssel és az új kereskedelmi-

gazdasági területeknek a lakóterületeken kívüli kijelölésével kívánja a környezeti állapot 
leromlását megakadályozni. 

A terv szerint a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése folytatódik. A vasúti zajterhelés káros 
hatásait a vasút és lakóterületek között zajvédő falakkal, a közúti zajterhelést 
védőzöldsávok telepítésével kívánjuk mérsékelni. 
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c. Településszerkezeti, területhasználati, beépítettségi változások 
Távlatilag a falu belterülete 4 ha-ral nőne, tehát 138 ha-ról 142 ha-ra változna, ami 

minimális növekedést jelent (3%). A fejlesztésekkel a település szerkezete alapvetően nem 
változik, de az új lakóterületek egy része a jelenlegi belterület bizonyos területeinek 
intenzívebb használatát jelenti. Ennek oka – többek között az, hogy manapság nem a 
földből élnek az emberek, a „nagy telek” is, - mely még mindig alkalmas növénytermesztésre 
- ma már sokkal kisebb. 

A falu régi része, a Rákóczi utca és a Szévíz-csatornától keletre fekvő rész nem változik. Az 
utóbbi terület a domborzati viszonyok miatt nem alkalmas lakóterület-fejlesztés számára. 
Az új utcák telekszerkezete, beépítése megegyezik a jelenlegivel (oldalhatáron álló beépítés).  

A tervezett gazdasági terület a falutól délre helyezkedik el, amit indokol a terület jó 
közlekedési lehetőségei. A terület ma szántó, AK értéke kicsi.  

A kertes mezőgazdasági területek változatlanul megmaradnak, kis részén tervezünk 
üdülőterületet. 

Az erdők, szántók, rétek megmaradnak. 

 
d. Településkép feltárulásának, utcaképek, karakter változása 

Alsónemesapáti utcaképei, karaktere alapvetően nem változik a fejlesztés során. A Rákóczi 
út utcaképe változatlan marad. Ettől keletre nyílik új utca, melynek beépítése hagyományos 
oldalhatáron álló. A lakóterület-fejlesztés során az épületeket a jelenlegi hagyományos zalai 
építészeti karakter szerint kell kialakítani.  

A gazdasági terület kialakítása nem zavarja a falukép feltárulását, egy része egy domb 
miatt nem is látható a falu felől. 

 
 

e. Infrastrukturális változás 
Nagyon fontos a lakosság számára, hogy a kényelmet és komfortot adó közművek 

rendelkezésre álljanak, mint a városokban. A tapasztalatok szerint ezek a szolgáltatások 
nagymértékben hozzájárulnak a népesség megtartásához.  

A területrendezés célja: az új beépítés-fejlesztések iránti igény biztosítása és kijelölése 
mellett a környezet védelme, és az infrastruktúra megfelelő, igény szerinti megteremtése. A 
kulturált munka- és életkörülmények biztosításához a komfortos, teljes közműellátás 
megteremtése az elsődleges.  

A településen az elkövetkezendőkben a legjelentősebb infrastrukturális fejlesztést az 
úthálózat fejlesztése mellett az új beépítési területek közműves ellátása jelenti. 

A további javasolt infrastrukturális fejlesztéseket a következőkben foglalhatók össze: 
- A településközpontban és a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területeknél zárt   
  csapadék-csatornahálózat kiépítése szükséges. 
- Növelni kell a lakások és intézmények komfortját. 
- Az új beépítésre kijelölt területeken ki kell építeni a közműhálózatokat. 
- A közművek szabványos elrendezése mellett, az utcákban zöldsávot kell kialakítani 
fasorok telepítésére. 
- Új burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető meg. 
- A rendezési terv időtávjában a településképi és esztétikai megjelenítésre kell törekedni, a 
minőségi szolgáltatások irányába kell továbbfejleszteni a hálózatokat. 
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f. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Amennyiben a lakóterület-fejlesztés hosszútávon megvalósul, ez maximum 200-250 fő 

népességnövekedést eredményez, ami 1000 főt jelentene. Ez nem jelentős 
lakosságnövekedés, 15 éves időtartamra elosztva évi +2 % migrációt jelent. A múlt század 
közepén éltek ennyien a faluban. A település lakosságának átlagéletkora a mainál 
kedvezőbb – fiatalabb - lesz. Komoly intézményfejlesztés nem lenne indokolt, az oktatást a 
szomszéd településekkel – ahogy ez idáig – közösen lehet megoldani. A turisztikai 
fejlesztések során a nyári idényben sem várható jelentős további létszámnövekedés, hiszen 
nem jelentős a szálláshely kialakítása.  

A dolgozó lakosság döntő többsége ma elsősorban Zalaegerszegen dolgozik, de a 
környékről a falu üzemeibe is bejárnak dolgozni. Valószínűleg az ideköltözők nagyrészt a 
megyeszékhelyre járnak munkába, hiszen csak 10 km távolságra van. Kisebb részben 
helyben dolgoznának. A jelenlegi lakosságra jellemző a falu és a környék szeretete, valamint 
ragaszkodnak a hagyományokhoz. Legtöbb család több generáció óta él Apátiban, és nem is 
kíván elköltözni, különösen, ha van remény az életminőség javítására. Ezt a kérdőívek 
eredményei alapján lehet állítani. Ezt a mentalitást a fokozatosan beköltözők is átveszik. 
Jelenleg nem reális veszély, hogy a falu Zalaegerszeg agglomerációs alvó településévé váljék. 
Ehhez szükséges az önkormányzat és a civil szervezetek aktív közreműködése. 
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3. Hatáselemzés 
 
a. Történeti térbeli rendszerek, településhálózati következmények  

 
Alsónemesapáti mindössze 12 km-re fekszik keletre, főúthoz -76 - egészen közel, de 

mégsem fut rajta keresztül. Tehát földrajzi elhelyezkedése igen kedvező. Ez természetesen 
meg is marad. Komoly változást hozhat az M9 autópálya kiépítése, melyet tartalmaz az 
Országos és a Megyei Területrendezési Terv. Nyomvonal terve azonban még nem készült el, 
a megyei terv is több variációt tartalmaz. Ennek hatáselemzése egyébként sem nem a 
település feladata.  Remélhetőleg kedvező hatása lesz a település gazdasági életére, és nem 
lesz zavaró hatása az itt élők körülményeire. 

Tradicionális kapcsolatok fűzik a települést a „párjához” Nemesapátihoz, mely kapcsolatot 
mindkét település(rész) szorossá kíván tenni. Ennek térbeli kapcsolati vetülete egy új 
összekötőút a két falu között. 
 
 
b. Természeti, táji hatások  
 

Sem a régészeti lelőhelyekre, sem a táji, illetve épített értékekre új természeti vagy táji 
hatások nem várhatók.  
 

 

c. Régészeti emlékek fenntarthatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei 

 
A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az 

esetben van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos 
jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű 
területek esetében jelenthet átmeneti megoldás arra az időszakra, amíg az érintett terület 
régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen kiderül. A településen helyi védelemre 
jelenleg nem javasolunk területeket. 

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet 
érintő munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet 
vagy jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) értesíteni kell (ez utóbbi 
esetben a területileg illetékes Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága értesítésével 
párhuzamosan).  

A beruházások esetében a szükségessé váló megelőző régészeti feltárások költségét a 
beruházónak kell állnia. Megelőző régészeti feltárás a település területén bárhol 
elképzelhető. A váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán szükséges mentő feltárások jelentős 
időkiesést okozhatnak egy-egy beruházás során. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 
előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során a régészeti pluszköltségek tervezése. 
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Alsónemesapátiban, az ismert régészeti lelőhelyek nagy része a község külterületein 
találhatók (lásd: mellékelt térkép) és javarészt a régészeti érdekű területekkel érintett telkek 
is itt vannak. Ezen területek jelentős részben szántók. A lelőhelyek megmaradása nagyban 
függ attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés (a rendszeres talajbolygatás) folytatódik-e, vagy a 
lelőhellyel érintett földrészleteken más, bolygatással nem járó művelésre vagy hasznosításra 
térnek át. A szántás – különösen a mélyszántás, a talajlazítás – folyamatos állagromlást 
okoz az érintett területeken, tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat során pedig teljes 
megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az 
eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de 
javasolt a művelési ág megváltoztatása olyan módon, hogy az a lelőhelyek tartós és további 
romlással nem járó fennmaradását garantálja: javasolt a gyep művelési ág és ennek 
megfelelően a füvesítés utáni kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének 
megfontolása. A gyep, rét, legelő művelések a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan 
megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek. Fentiek természetesen a majdan ismerté 
váló régészeti lelőhelyekre is vonatkoznak. 

Bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, meliorizálás, talajlazítás, csatornaásás, 
homok-, agyag-, vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) jelentős 
károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért ezek a tevékenységek minden esetben a Hivatal 
előzetes szakhatósági engedélyéhez kötöttek. Ide tartozik a vízgazdálkodási terület, víztározó 
kialakítás is. A Hivatal saját hatáskörében mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a 
régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a 
jogszabályokkal összhangban ezek alapján engedélyezi, kikötésekkel (pl. a beruházó 
költségére történő megelőző feltárás vagy régészeti felügyelet elrendelésével) engedélyezi, 
vagy elutasítja az engedélykérelmet. A lelőhelyekkel érintett területeken az ipari vagy építési 
területek kijelölését mellőzni kell.  

Jelen esetben a tervezett fejlesztések, több régészeti lelőhelyet is érintenek. A tervezett 
lakóterületi fejlesztési területek érintik az 1., 2. és 3. számú régészeti lelőhelyeket, illetve 
régészeti érdekű területeket. Mindhárom lelőhely kiterjedése bizonytalannak mondható, 
elképzelhető, hogy jóval nagyobb területeket érintenek. Két helyszínen nagyméretű 
gazdasági területkialakítás van tervbe véve. Mindkét gazdasági fejlesztési terület régészeti 
lelőhelyet érint. A belterülettől közvetlenül délre található, az 5. számú lelőhelyet, míg az 
ettől még délebbre, a Szévíz-patak melletti tervezett gazdasági terület szinte teljes 
területmértékben fedi a 4. számú régészeti lelőhelyet. További egy helyszínen zártkerti 
üdülőházas területkialakítás, valamint a temetőnél északi irányba területbővülés látható a 
terven. A temetőtőnél található fejlesztés, részben régészeti érdekű területet érint. Ezen 
területen értékelhető régészeti bejárás, nem volt végezhető. 

A településen a fejlesztési területeknél helyszíni szemlét tartottunk, a földeken, ahol 
lehetséges volt bejártuk a területeket, jelen pillanatban további régészeti topográfiai 
terepbejárást nem lehetséges végezni, a területek így részben régészeti megfigyelésre 
alkalmatlanok.  

Előzetes hozzájárulás nélkül építési tevékenység, földmunka vagy fatelepítés nem 
végezhető. Kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős 
veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyre nézve, ugyanis a szőlő és kertműveléshez, illetve az 
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. rigolírozás, szőlőirtás, új ültetvény 
telepítése, fásítás, tuskózás) a lelőhelyek részbeni bolygatásával vagy megsemmisítésével 
járhatnak. E tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. A jelenlegi területhasználatok 
módosításához ezért javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának beszerzése. A belterületi, 
vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, melyek a talajt 30 cm-nél 
mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, 
tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, szőlőtelepítés, árokásás, útépítés, stb.), ugyancsak 
veszélyeztető forrásnak minősülnek.  
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Belterületen található az 1., 2. és a 3. régészeti lelőhely. Javasoljuk, hogy bármilyen, a 
fent leírt tevékenység esetén a tervezésekor szakhatóságként keressék meg a Hivatalt.  

Egy-egy nagyobb területet érintő bármely beruházás esetén célszerű külön hatásvizsgálat 
készíttetése. A légifotó, az adott teljes felületet érintő szisztematikus terepbejárás, geofizikai 
felmérés alkalmazásával a lelőhelyek kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A 
terv véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis 
elkerülhető, hogy a terv az engedélyezési fázisban a Hivatal által elutasításra, vagy nem várt 
mértékben módosításra kerüljön. A hatásvizsgálat beruházó általi elkészíttetését 
ugyanakkor a Hivatal is elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért 
mindenképp értesíteni kell a KÖH területileg illetékes irodáját. 

Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 
jelenség, akkor a korábban részletesen is leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

 
 
d. Településkép feltárulásának, utcaképeknek változása 

 
Alsónemesapáti utcaképei alapvetően nem változnak a 

fejlesztés során. A tömbbelsők feltárásával kialakított új 
utcákban az épületeket a jelenlegi hagyományos zalai 
építészeti karakter szerint javasoljuk kialakítani. Az utcák 
fásításával az utcaképek kedvesebbek, a településkarakter 
jellegzetesebbé válhat. 

 
 

 
 

e Műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása 
Alsónemesapáti közigazgatási területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott, országosan védett műemlék nem található. 
 
 
 
f. Karakter változása 
A település karaktere a fejlesztésekkel alapvetően nem változik. A fejlesztések a jelenlegi 
központot és a tengelyekként működő Kossuth, Petőfi és Rákóczi utcákat nem érintik. 
 
 
 
g. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának 
összefüggései 

Alsónemesapáti környezeti állapota magyarországi viszonylatban kiemelkedően jó. Sem 
levegőszennyező forrás, sem zajkeltő pontforrás, sem átmenő gépjárműforgalom a község 
környezeti állapotát nem rontja. A kommunális hulladékok szervezett gyűjtése megoldott, 
lerakóhely a falu területén nincs. A településen forgalmat vonzó létesítmény nincs. 
Állattartó telepek nincsenek a településen.  

Környezeti hátrány a szennyvízcsatornázás hiánya, ennek megoldása folyamatban van. 
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h. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  
 
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelentik a 

lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható lenne, ha a területeken a 
talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a települési Önkormányzat, a 
szakemberek (KÖH, Megyei Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások 
konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak 
látszik, és előbb vagy utóbb menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez 
vezet. 

 
 
 

i. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  
 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az 

esetre, ha egy terület tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei 
miatt hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez 
minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében megvizsgálandó annak lehetősége, hogy 
a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű ingatlan 
formájában történjen ellentételezés. 
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4. Összefoglaló 
 

a) Régészeti szakterület 
A településen nagyobb területet érintő régészeti topográfia munka még nem volt. Mind a 

település történetét, mind pedig régészeti örökségét illetően csak a szórványosan 
rendelkezésre álló adatok használhatók. A község területén 12 ismert, nyilvántartott és jól 
lokalizálható régészeti lelőhely található. Minden bizonnyal több régészeti lelőhelyet is rejt a 
föld, ezek felkutatására, az egész települést érintő teljes szisztematikus topográfiai 
terepbejárási munka lenne szükséges, ez azonban tanulmányunknak nem munkarésze. 
Alsónemesapátiban, az ismert régészeti lelőhelyek nagy része a község külterületein 
találhatók (lásd: mellékelt térkép) és javarészt a régészeti érdekű területekkel érintett telkek 
is itt vannak. Ezen területek jelentős részben szántók. 

A rendelkezésre bocsátott településszerkezeti koncepció alapján jelentősnek mondható 
földnagyságokat érintő területhasználati változások vannak tervbe véve. Nagy területeket 
érintő lakóterületi bővülés a település délnyugati részénél. Két helyszínen nagyméretű 
gazdasági területkialakítás. További egy helyszínen zártkerti üdülőházas területkialakítás, 
valamint temető területfejlesztés. A tervezett fejlesztések, több régészeti lelőhelyet is 
érintenek. A tervezett lakóterületi fejlesztési területek érintik az 1., 2. és 3. számú régészeti 
lelőhelyeket, illetve régészeti érdekű területeket. Mindhárom lelőhely kiterjedése 
bizonytalannak mondható, elképzelhető, hogy jóval nagyobb területeket érintenek. Két 
helyszínen nagyméretű gazdasági területkialakítás van tervbe véve. Mindkét gazdasági 
fejlesztési terület régészeti lelőhelyet érint. A belterülettől közvetlenül délre található, az 5. 
számú lelőhelyet, míg az ettől még délebbre, a Szévíz-patak melletti tervezett gazdasági 
terület szinte teljes területmértékben fedi a 4. számú régészeti lelőhelyet. Javasoljuk, hogy a 
lelőhelyekkel érintett területeken ne jelöljenek ki gazdasági fejlesztési területet. További egy 
helyszínen zártkerti üdülőházas területkialakítás, valamint a temetőnél északi irányba 
területbővülés látható a terven. A temetőtőnél található fejlesztés, részben régészeti érdekű 
területet érint. A településen a fejlesztési területeknél helyszíni szemlét tartottunk, a 
földeken, ahol lehetséges volt bejártuk a területeket, jelen pillanatban további régészeti 
topográfiai terepbejárást nem lehetséges végezni, a területek így részben régészeti 
megfigyelésre alkalmatlanok. 

Előzetes hozzájárulás nélkül építési tevékenység, földmunka vagy fatelepítés nem 
végezhető. Kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős 
veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyre nézve, ugyanis a szőlő és kertműveléshez, illetve az 
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. rigolírozás, szőlőirtás, új ültetvény 
telepítése, fásítás, tuskózás) a lelőhelyek részbeni bolygatásával vagy megsemmisítésével 
járhatnak. A jelenlegi területhasználatok módosításához ezért javasolt a KÖH előzetes 
állásfoglalásának beszerzése. A belterületi, vagy egyéb beépített területrészeken azok az 
építési munkálatok, melyek a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy 
kerítésalap ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, szőlőtelepítés, 
árokásás, útépítés, stb.), ugyancsak veszélyeztető forrásnak minősülnek. Javasoljuk, hogy 
bármilyen, a fent leírt tevékenység esetén a tervezéskor szakhatóságként keressék meg a 
Hivatalt.  

A régészeti területek megőrzése elkerülhetetlen feladat, s ezért a legtöbbet és a 
leghatékonyabban a község lakói és vezetése tehetnek. 
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Régészeti érintettség és a tervezés:  

A talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten 
vizsgálandó területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, 
belterületbe vonni kívánt új területek, ipari hasznosításra kiszemelt területek, egyéb 
beépítésre szánt területek, ill. az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett földrészletek. 
Ezeken a területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés legelején javasolt a Hivatal 
előzetes állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal nyilatkozni tud arról, hogy az érintett 
területen időközben vett-e nyilvántartásba régészeti lelőhelyet, illetve, hogy az adott 
beruházás megvalósításához hozzá fog-e járulni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. A 
Hivatal állásfoglalásának kialakításához a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelettel összhangban 
elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. 

Jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 
készült. A község területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett 
beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. A régészeti 
érdekű területeken bármilyen tevékenység tervezése során javasolt a Hivatal 
megkeresése. 
 
 

b) Városépítészeti – építészeti szakterület 
 

Alsónemesapáti Község nem rendelkezik értékvédelmi rendelettel, de az 
örökségvédelmi hatástanulmány alapján kíván értékvédelmi rendeletet alkotni. Az 
egyedi örökségi értékek védettségét, ezek megőrzését és hozzáférhetőségét 
biztosítani szükséges. 

A településen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott, országosan 
védett műemlék nem található.  

Alsónemesapáti fejlesztése a település jelenlegi utcaképeit, karakterét nem 
változtatja meg. A fejlesztések a következők: 

1. A belterületen lakóterület-fejlesztés: 
- A Zalaegerszegre vezető úttól délre tömbfeltárással kialakított terület beépül 

oldalhatáron álló családi házakkal. 
- A Rákóczi utcától nyugatra tömbfeltárással kialakított lakóterület beépül 

oldalhatáron álló családi házakkal. 
2. Gazdasági terület kijelölése: 

- A Rákóczi utca folytatásaként futó út és a 76-os út által közrezárt területen 
van lehetőség gazdasági tevékenységek folytatására. 
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III. Nyilatkozatok 
 

 

 

Alulírott, dr. Kvassay Judit, régész, nyilatkozom, hogy a 4/2001 (II. 20.) NKÖM rendelet 6. § 

(1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott 

örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a nevezett 

jogszabályi hely (2) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész 

szakirányú felsőfokú végzettséggel.  

 

Régész diploma száma: 417/1979 (ELTE-BTK) 

Szakértői engedély száma: 2.2.2/17/2002.  

Névjegyzéki sorszáma: Sz-32/2002. (NKÖM) 

 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány (Salomvár), illetve annak általam 

jegyzett részei az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban 

készültek, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak 

mindenben megfelelnek. 

 

2005. június 08. 

 

 

 

 

     dr. Kvassay Judit 

      régész 
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