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1. BEVEZETÉS
Nemeshetés 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. Szépítik, díszítik.
A környezete, a dimbes-dombos vidék, a szépen megművelt szőlők és a gesztenyés erdő is különleges hangulatot varázsol a településnek.
Azért készült ez a könyv, hogy az itt élő emberek felismerjék otthonuk értékeit,
és ezen értékek mentén építsék, szépítsék még tovább Nemeshetést.

KINEK KÉSZÜLT A KÉZIKÖNYV?
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 hivalkodó 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 drámája 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 egyaránt. 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.

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 kérdésekben - szükség esetén - forduljanak szakértőhöz.
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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

MIRE HELYEZZÜK A HANGSÚLYT?
• FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Közös feladatunk minket körülvevő környezet megóvása és védelme, állandó felelősségünk a jövő
nemzedékei számára alkotott új értékek megteremtése.

• HELY ÉS KÖZÖSSÉG
Nemeshetésen 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.

• ÖRÖKSÉGVÉDELEM
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.

• HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK

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

• MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ
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 illeszkedő tervet.
A formaképzésen túl különösen nagy hangsúlyt fektet a minőségi anyaghasználatra és a harmonikus
összhatásra is.

• GAZDASÁGOSSÁG, FENNTARTHATÓSÁG
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.
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HOGYAN ÁLLJAK NEKI AZ ÉPÍTKEZÉSNEK?
• ELSŐ LÉPÉSEK
Az alábbi szempontok mindegyike azonos súlyú fontossággal bír, egységben kezelendő és az építkezési
szándék megszületését követően ezek figyelembe vételével kell haladni:

1. HOGYAN VÁLASSZUNK ÉPÍTÉSZT?
Már az építkezés elhatározásakor feltétlenül keressük fel az építészt, akit a telekválasztásba is vonjunk
be. Válasszunk olyan építészt, aki elképzeléseinknek megfelelő referenciákkal rendelkezik, tájékozódjunk 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.

2. IGÉNYEK PONTOS MEGFOGALMAZÁSA
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 tervezési programot (szobaszám, fontosabb berendezések helyszükséglete, tárolási igények, szokások, hobbik,
hangulatok, stb.).
Az építésszel közösen fogalmazzuk meg a számunkra fontos tervezési szempontokat is (passzivház, kortárs 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.

3. KÖRÜLTEKINTŐ TELEKVÁLASZTÁS
A megfelelő otthon megteremtése a megfelelő telekválasztással kezdődik. Ismerjük meg ANemeshetést,
járjuk körbe többször, majd válasszunk egy olyan telket, ami igényeinknek, ízlésünknek és életmódunknak a leginkább megfelelő. Tanulmányozzuk a Helyi Építési Szabályzat és a Településképi Rendelet előírásait, valamint nézzük meg a Szabályozási terv telkünkre vonatkozó részeit. Lehetőleg olyan utcában
válasszunk telket, amely adottságait tekintve számunkra a leginkább tetszetős.
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Petőfi Sándor utca 23.

MIRE FIGYELJÜNK?

A JÓ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS ALAPJAI

1. TERVEZÉS - ÉPÍTÉSZETI KARAKTER
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 karakteréhez. 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 díszítések elhelyezése általában csak rontja a helyzetet.

2. ILLESZKEDÉS
A telek vagy ház, amelyből otthonunkat szeretnénk kialakítani, egy meglévő településképbe, egy utcaképbe 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.

3. DOMBORZATI ADOTTSÁGOK
Vizsgáljuk meg a helyi terepviszonyokat, ne csak a saját telkünkkel foglalkozzunk, hanem a szomszédhoz, az úthoz való csatlakozást is. Az enyhe rézsük és lejtők harmonizálnak a táj dimbes-dombos világával, míg az elkerülhető meredek támfalak robosztusan beleállhatnak a látképbe.

4. GONDOZOTT KERT ÉS MELLÉKÉPÜLETEK
A megfelelően kialakított kert, illetve a ház körüli részek rendszeres gondozása elengedhetetlen. Személyes lehetőségeinket felmérve válasszuk meg a kert méretét, majd a kerti növényeket, idő híján ültessünk 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.

5. HARMONIKUS RÉSZLETEK
A részletekben lakik a lényeg, az igényes részletképzés (eresz, kémény, nyílászárók, vakolatdíszek, kerítés, 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.
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2. NEMESHETÉS BEMUTATÁSA
TÖRTÉNETE
Nemeshetés Zalaegerszegtől 15 kilométerre délkeleti irányban, a Szévíz völgyéhez nyugatról támaszkodó
dombok ölelésében található.
A település több évezredes létét igazolja, hogy a község mostani legmagasabb pontján, melyet Oláhvárosnak
hívnak, csiszolt kőkorszaki szerszámok kerültek elő (pl.: késő neolit korból származó kőbalta).
Első írásbeli említése 1270–ből való. Eleinte nagybirtokos urak: Arnold fia Miklós ispán, majd a Miskolc
nembeli Panyit bán birtoka, de a XIV. században már egyre nagyobb számban kisbirtokos Hetesi-ek birtokolják, akik sokat pereskednek egymás között. 1513-ban már elismert nemes község, melyet 10 egytelkes nemes
birtokol.
Lakói a török gyakori portyázása miatt települtek át a jelenlegi védett völgybe. E korban az 1554-es jegyzőkönyvek tanúsága szerint még temploma és plébániája van, ami nyomtalanul elpusztult. 1718 óta Bucsuszentlászló filiája.
A tősgyökeres, régebbi születésű nemeshetésiek a jelenlegi utcanevek helyett, mai is a régi elnevezéseket
használják. A házcsoportok egy részét „sarok”-nak mondják, és az ott megtelepült családokról nevezik Kálmán, Magyar, Czigány saroknak. Kivételt képez a Főszeg, és a Kokas-domb. A község déli részén fekvő Oláhváros nevét a török időkben ide települt szlávokról kapta, akiket egységesen oláhoknak hívták akkoriban.
1737-ben VI. Károly német-római császár és magyar király adománylevelében az alábbiakról rendelkezett:
„… Kámán Ferencnek, Bolla Ádámnak, Jánosa Benedeknek, Jakabfi Györgynek, másik Mihályi Györgynek, Léránt Benedeknek, Kardos Istvánnak, Balassi Jánosnak… Hetés birtokot, és a környező többi helység gondozását… engedtük, és engedélyezését jónak láttuk. Hogy t.i. kétszer országos vásárt, és két piaci
vásárt tarthassanak. Az elsőt húsvét harmadnapján, a másodikat Szent László király ünnepén, ugyanazon
szabadságjogok és kiváltságok alapján, amelyek a szabad városok és nyilvános piacok, a Mi szabad és királyi
városaink jogai alapján kiváltságos helyeken tarthatók. Hetés határában, ahol Szent László király tiszteletére
kápolna áll, annak közvetlen szomszédságában örökké megtarthatók legyenek és érvényben maradjanak.”
A török háborúk után a község gyorsan megerősödött. 1785-ben már 131 házból állott (szőlőhegyi lakhelyeket is beleértve) 686 lakossal.
A hódoltság után is nemesi, kuriális község, kiváltságait 1848-ig megtartotta. Nemeshetés életébe beírta
nevét Kossuth kebelbarátja, Széchenyi István hitszónoka, barátja, Gasparics Kilit. Ő toborozta a szabadságharcba a táj és a Muravidék fiataljait. Széchenyi figyelmeztette, hogy vigyázzon magára, ne legyen olyan nyílt
a beszédeiben. Ő nyugodt lélekkel mondta: „ebben a barna gubában” nem kell félni, nincs mit kockáztatni.
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A bukás után halálra keresték. Hetésen bujkált, álnévvel; Hetési József néven. Fehérvárott elfogták, Bécsbe
vitték és halálra ítélték. Utolsó kívánsága az volt, hogy magyar földbe temessék. Sopronba hozták és rendtársai előtt egy sertéspáskomban akasztották fel. Holttestét nem adták ki a rendtársaknak.
1935-ben a pacsai járásban fekvő kisközség területe 1165 hold volt, a 249 lakóházban 1083 lakos élt. Ezután
a lakossága folyamatosan emelkedett 1941-ig, amikor 1102 lakosa volt. A lakosság 77%-a, a keresők 81%-a
még 1960-ban is őstermelésből élt. 1959-ben megalakult a tsz. 1970-ben a körzetesítési koncepció következtében a község önálló tanácsát beintegrálták a Bucsuszentlászlói Közös Községi Tanácsba, s Nemeshetés az ún.
„szerepkör nélküli” községek sorsára jutott. Ekkor már csak 775 lakost írtak össze. Ennek következtében a
fogyás és az elvándorlás együttesen oly mértékű, hogy a mai lakosság fele a kétszáz évvel ezelőttinek.
A község 132 lakott házában 272 fő él. A felnőtt lakosok 2/3 része nyugdíjas, az aktív nemeshetésiek Zalaegerszegen dolgoznak, gyermekeink Búcsúszentlászlóra járnak általános iskolába és óvodába, Zalaegerszegre
középiskolába.

NEMESHETÉS NAPJAINKBAN
A község művelődési házzal, teleházzal, könyvtárral, templommal és sportpályával rendelkezik. Az önkormányzat 1991. óta tart fenn falugondnoki szolgálatot. Az igazgatási feladatokat a búcsúszentlászlói székhel�lyel működő körjegyzőség látja el.
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TÁJI, TERMÉSZETI KÖRNYEZET

A terület általános jellemzése:
• Elhelyezkedése, fekvése, természetföldrajzi viszonyai
A település a Dél-dunántúli régióban, Zala megyében található. Magyarország Kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) szerint teljes közigazgatási területe az Egerszeg-Letenyei-dombság kistájban helyezkedik el.
• Domborzat
A település domborzatát az Egerszeg-Letenyei-dombságban tipikusnak mondható,
annak főbb jellegzetességeit hordozza. Az egymástól völgyekkel elválasztott meridionális elhelyezkedésű dombsor erősen tagolt felszínű, eróziós-deráziós völgyekkel, szedimentációs és erodált területekkel, illetve meredek emelkedésű dombokkal, helyenként egyenes lefutású, éles törésű, egymást keresztező kisebb völgyrészekkel tagolt.

A település elhelyezkedése a kistájakban
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• Geológiai felépítés

• Talajok

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

A dombokon az egykori erdőkben pszeudoglejes-, Ramann-féle- és rozsdabarna
erdőtalajok képződtek. A lejtőkön a kedvezőtlen intenzív szántógazdálkodás következtében sokhelyütt már az erózió lemosta őket és a sárga nyers kőzet látható.
A dombok legmagasabb pontjainak extra száraz termőhelyein megjelennek a földes kopárok. A patakvölgyben az egykori lefolyástalan vizes élőhelyeken lápos
réti és lápos réti öntéstalajok talajok 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) lehordott talaj.

1 - Glaciális és alluviális üledékek

1 - Köves és földes kopárok

2 - Löszös üledékek

7 - Agyagbemosódásos barna erdőtalajok

25- Réti talajok
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• 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 csapadékmaximum 85 mm. A rendes évi
csapadék felesleg 130 mm. A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, mely a defláció szempontjából jelentős.
• Vízrajz
A dombokra hulló csapadék és olvadékvizet a hegyi mélyutak (horhos) és az erdőkben
kimosódott, helyenként mély és meredek vízmosások, löszszurdokok gyűjtik össze, majd
a Szévízbe szállítják. A település keleti szélén a Szévíz-völgy egykor lefolyástalan terület
volt léperdőkkel, mocsarakkal, ennek bizonyítéka a ma is meglévő tőzeg, láptavak.
A területen található vízfolyások hálózata
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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 rekonstruálhatjuk. Növényföldrajzi értelemben a település területe a Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül a zalai flórajárásba (Saladiense) sorolható, mely a Preaillyricum része. A térképen jól elkülönülve látszanak az eltérő erdőtípusok, az
illír gyertyános-tölgyesek, illír bükkösök és az egykor vízborította, lefolyástalan lápterület: jellemzően az abiotikus
élőhelyek - ártéri ligeterdők, láperdők, mocsarak - zónája. Az egykori vegetáció az évszázadok során az ember tájátalakító tevékenysége (erdőirtások, lecsapolások, vízrendezések) következtében nagyobbrészt eltűnt. A Szévíz-völgyében
csak a legmélyebb területeken maradtak fenn a lápok, a völgy magasabb szintjén már átvették helyüket a szántók.
A vízhez kötődő fás vegetáció töredékei ma is még láthatók: égeres erdőfoltok, magassásosok, bokorfüzesek,
puhafás fűzligetek. A dombokat egykor összefüggően borító illír gyertyános-tölgyesek és bükkösök a Csácsi- és
a Nagykapornaki-erdő tömbjében a
mai napig díszlenek.

A település a Zólyomi-féle potenciális vegetációtérképen
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• Helyi védettség
A település közigazgatási területén található kiemelkedő botanikai és zoológiai értékek védelme érdekében Nemeshetés Község Önkormányzati Képviselőtestülete helyi jelentőségű természetvédelmi területet alakít ki az alábbi területeken:
1. Gesztenyés-erdő

• 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, szikes tó, kunhalom, földvár) nincs a településen.
• 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 közzétett Natura 2000 terület nem került kijelölésre
• Természeti területek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja alapján
természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas művelési ágú termőföld.
A természeti területek vonatkozásában elérhető, aktuális adatbázis, kimutatás jelenleg nem áll rendelkezésre
• Természetközeli területek
Az OTÉK 30/A § (1) bekezdése alapján a mocsár, nádas és sziklás terület természetközeli területnek minősül. A rendelkezésre álló régi földhivatali nyilvántartás szerint a településen ilyen terület nem található.
• Érzékeny természeti területek (ÉTT) és Magas Természeti Értékű Területek
(MTÉT)
A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben megjelölt kiemelten fontos,
valamint fontos ÉTT-k listáján a település nem szerepel.
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• Ökológiai hálózat

• Tájvédelmi szempontból kiemelt övezet

A település közigazgatási területét az országos ökológiai hálózat érinti. A hálózat 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.

A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a település teljes területe a
tájképvédelmi szempontból kiemelt övezetbe került.

• Egyedi tájértékek
A település vonatkozásában az egyedi tájértékek listája ez idáig nem készült
el. A településen a szőlőhegyek régi présházai, keresztjei, idős gyümölcsfái, főképp a gesztenyék sorolandók ide, a teljes körű felmérés nem készült el.
Az országos ökológiai hálózat térképe
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A tájképvédelmi övezet érintettsége
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A természetvédelmi értékek bemutatása
A természeti értékek valós megítélését a település múltjának elemzésével, a
rendelkezésre álló tájtörténeti eszközök vizsgálatával végezhetjük. Ehhez nyújtanak segítséget a rendelkezésre álló történetileg hiteles dokumentumok, a korabeli katonai és kataszteri térképek. A Mária Terézia uralkodása idején készült
Első Katonai térképen látszik a völgy lápterülete, a Szévíz csatornája csak később lett kiásva. A második felmérés térképén már a csatorna egyenes medre jól
kivehető, ám a völgyben a rétek, mocsarak kiterjedése szinte változatlan. A
völgy mentén a szántók már az első térképen is látszanak, ahogy a dombokon a
szőlőhegyek is nagyjából a mai kiterjedésben áthatók. Az erdők is a maival közel megegyező területen vannak, bár mára több helyütt megfogyatkoztak. Ös�szességében megállapítható, hogy a település összterületét tekintve a tájhasználat alapvető térszerkezete legalább 250 éve változatlan.
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ÖRÖKSÉGÜNK
• TÖRTÉNETI TÉRKÉPEK

Első katonai felmérés (1763-1787)

Második katonai felmérés (1806-1869)

Nemeshetés a térkép készítésének idejében még Hetésként volt ismert. A térképen már feltüntetik a szőlőket, és az ott épült házakat is. Az Alsó
A község 4 út találkozási pontjánál alakult ki. A térképen látható, hogy erdő területe pedig csökkent.
Hogy a mai Búcsúszentlászló már akkor is jelentős település volt. Csatár
(délnyugat) irányába már megjelent pár ház.
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Harmadik katonai felmérés (1869-1887)

Katonai felmérés (1941)

Az 1800-as évek második felében Hetés még mindig Hetésként szerepel, A belterület, és a szőlő területe is jelentősen megnövekedett a 2. világSzent lászló viszont már felvette a „Búcsú” előtagot.
háború előtti időszakra. Leginkább Búcsúszentlászló és Csatár felé.
Látható továbbá, hogy a vasút nem tér be a faluba.
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• TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK
Nemeshetésnek jellegzetes falusias arculata van. Számos parasztházzal találkozhatunk, melyek jól tükrözik az adott kor építészetét. A faluba vezető egyetlen út kelet felől érkezik.
A településen is a domborzathoz igazodóan alakultak ki az utcák, így sok esetben az utca egyik oldala az
utcafronton beépített, másik oldalán az épületek az utca vonalától messzebb, a domborzat adottságaihoz
igazodva épültek. Az utcakép jellegzetes falusias, utcafronton, oldalhatáron álló, oromfalas lakóházakból
áll.

• TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT
Nemeshetés 16 km-re található Zalaegerszeg központjától. A faluba a 76-os út felől érkezve a Szenttamáspuszta utcán keresztül a Kossuth Lajos utcán érkezünk be.
A település külterületén halad át a Zalaegerszeg-Nagykanizsa vasútvonal, bár a települést nem érinti, a
legközelebbi vasútállomás Búcsúszentlászlón található.
Nemeshetés belterületének legmeghatározóbb szerkezeti eleme a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor utca,
és ezek csomópontja, ahonnan a falulegtöbb utcája indul, valamint a belterületen is átfutó Fuss-patak.
A belterület jelentős része falusias lakóterület. Különleges területfelhasználási egysébe tartozik a temető és a sportpálya.
A település belterületén a belső zárványtelkek feltárása céljából kialakultak keskeny zsákutcák.
Nemeshetés külterületére a szántók, erdők, gyepek mozaikos váltakozása jellemző. Jelentős területfelhasználás a volt zártkertek, Szőlő-hegyek területe, amelynek nagy részét mára felhagyták.
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Fontos, hogy a települési szövet , beépítési jelleg, településkép tekintetében egymástól elkülönülő településrészek, egyedi karakteres elemeiket és értékeiket megőrizve, de egymással harmóniában fejlődhessenek.

Nemeshetés településszerkezeti terve
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• ÉPÍTETT ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKARAKTER
Petőfi Sándor utca 6.
HRSZ.: 330
Az előkertes beépítésű ‚L’ alakú épület rövidebbik tetőgerince az utcavonallal párhuzamosan helyezkedik el.
Utcai homlokzata négytengelyes szimmetrikus elrendezésű. Vakolatkváderes ablakkeretezése, sarokkváderezése, lizénái eklektikus hatást mutatnak. Oromzata deszkázott, két szellőzőnyílással. Alatta az ereszvonalban
végigfutó osztópárkány tagolja a homlokzatot. A nyeregtetős épület héjazata hódfarkú cserépfedés.
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Táncsics Mihály utca 28.
HRSZ.:78
A nyeregtetős épület egy zsákutca végén, előkertes beépítésben, tetőgerincével az utcára merőlegesen helyezkedik el. Oromfalas szimmetrikus homlokzatát vízszintes párkány osztja az eresz vonalában. A portikuszt, a
verandás bejáratot a rangos kúriaépítészetből kölcsönözte a lakóház, a helyi építészeti szokásoknak megfelelően. Ez ugyancsak nyeregtetős, héjazata hornyolt cserépfedés. Nyílásait vakolatsáv keretezi.
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Táncsics Mihály utca 28.
HRSZ.:78
Az előkertes beépítésű ‚L’ alakú épület rövidebbik tetőgerince az utcavonallal párhuzamosan helyezkedik el.
Utcai homlokzata négytengelyes szimmetrikus elrendezésű. Vakolatkváderes ablakkeretezése, sarokkváderezése, lizénái eklektikus hatást mutatnak. Oromzata deszkázott, két szellőzőnyílással. Alatta az ereszvonalban
végigfutó osztópárkány tagolja a homlokzatot. A nyeregtetős épület héjazata hódfarkú cserépfedés.
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• KÖZÉPÜLETEK

Kokas dombi vendégház
Toldi Miklós utca 2.
A szabadonálló tömésház az Arany János utca és a Toldi Miklós utca találkozásánál helyezkedik el. A veranda
és oszlopkialakítás a kúriaépítészetből merít. Csonkakontyos nyeregtetővel fedett épület, melynek tetőtere
beépült. Homlokzata anyaghasználatában a fa és vakolat kettőse dominál.
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Községház
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Római Katolikus Templom
Vörösmarty Mihály utca
HRSZ.:246
A település központjában található az 1976-ban megépült Török Ferenc által tervezett Római Katolikus
Templom. Az épület külső burkolata beton. Az épület egy határozott tömeggel bír, a torony is szinte abból nő
ki. A modern és már-már posztmodernbe hajló stílus nyomait magán viselő templom eltér a falusi környezet
megszokott épületeitől. A templom az előtte lévő kereszttel védendő.
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FALUSIAS KARAKTER
A Falusias karakter több típusú épületből áll.
A Kódisállásos falusi épületekből melyek több, mint 100 éve éplültek a 19-20. század fordulója környékén.
Ezeknek jellemzője, hogy az utcára merőlegesen épületek, az utcafront felé általában 2 kicsi ablak és szellőzőnyílás került. (Sajnos a 20. század közepére több épületen felújítás közben megváltoztatták a nyílászáró kiosztásokat, 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 kúriaszerű és oldaltornácos házak erősítik a község falusi jellegét. Mind tömeg, mind anyaghasználatban a
népi építészetet veszik alapul. Az emberek érzelmileg kötődnek az ilyen típusú épületekhez.
A sátortetős kockaház egy másik típusú ház. Az úgy nevezett Kádár-kocka négyzetes alaprajzú, általánosságban 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 megoldás egy négyzet alaprajzú épületen, ellenben egy téglalap alaprajzú épülettel, mint, amilyenek a régi parasztházak 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.
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Kódisállásos épület

Sátortetős kockaház

Utcafronttal párhuzamos épület

oldaltornácos házak

Nemeshetés - 33

SZŐLŐK
A szőlőt a belterületet elhagyva,
külön útan lehet megközelíteni.
Mindazonáltal Nemeshetés belterületéhez vizuálisan kapcsolódik,
mert miközben a faluban járunk,
fel-felbukkannak a dombokra épület épületek, a saját, rendzett szőlőjükkel.
Az itt megtalálható épületek általános jellemzője, hogy a
kilátás felé tájolták őket, és a
telek felső végében helyezték el,
hogy szemmel lehessen onnan tartani a birtokot.
Ezek túlnyomó részt tégla
épületek, nyeregtetővel és oromdeszkázattal. Itt a kilátás felé a
nyílásfelületek a homlokzathoz
képest nagyobb arányban találhatóek, a falusias karakterhez
képest.
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FALUSIAS KARAKTER
A Falusias karakter több típusú épületből áll.
A Kódisállásos falusi épületekből melyek több, mint 100 éve éplültek a 19-20. század fordulója környékén.
Ezeknek jellemzője, hogy az utcára merőlegesen épületek, az utcafront felé általában 2 kicsi ablak és szellőzőnyílás került. (Sajnos a 20. század közepére több épületen felújítás közben megváltoztatták a nyílászáró kiosztásokat, 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, általánosságban 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 megoldás egy négyzet alaprajzú épületen, ellenben egy téglalap alaprajzú épülettel, mint, amilyenek a régi parasztházak 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.
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A 80-as években épült épületekre jellemző, hogy több szint jelenik meg. Általában ezek az épületek is oromfallal 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 tornáccal hangsúlyozzák. A főhomlokzaton általában két ablakot helyeznek el. Van hogy ezek az épületek a korábban
említett „sátortetős kockaházak” átalakításaként, bővítéseként születtek.

Kódisállásos épület

Utcafronttal párhuzamos épület

Sátortetős kockaház

80-as évek átépítései, házai
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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, amen�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. mediterrán országok) jellemző, és a nem természetes anyagok. Az alábbi lista
csak példákat említ, nincs felsorolva minden anyag.
Tető:
• Fém fedés
• Nád fedés
• Színes (pl. zöld) cserepek
• Színátmenetes cserepek
Kémény:
• Kőburkolatos
• Fém
Eresz:
• Festett bádog eresz
Falszerkezet:
• Rönkház
• Könnyűszerkezet
Nílászáró:
• Műanyag nyílászáró
• Fém nyílászáró
Árnyékoló:
• Zsaluzia
• Külső tokos redőny
Homlokzat:
• Harsány színek
• Kőburkolat, ami nem jellemző a tájra
• Fém burkolat
Lábazat:
• Tégla
• Kőburkolat, ami nem jellemző a tájra
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• TEREPALAKÍTÁS

• BEÉPÍTÉS, ÉPÜLETMAGASSÁG

Az épület elhelyezésekor ajánlott
figyelembe venni a meglévő terepadottságokat. Csak kis mértékben
változtatás történjen, ne legyen indokolatlanul nagy feltöltés, vagy
bevágás.

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

A földmunkánál érdemes figyelembe venni, hogy a kitermelt föld
mennyisége, illetve a feltöltésehz
használt föld mennyisége a leggazdaságosabb legyen, így nem alakul
ki szükségtelenül meredek és magas rézsü.
Az épület elhelyezésekor gondolni kell arra, hogy az egész telek,
vagy csak az épületnél szeretnénk
a terepen változtatni, illetve hogy
ezek a változások milyen hatással
lesznek az utcaképre.

Nemeshetésre nem jellemző a
többszintes épület, Nem is illeszkedik az utcaképhez.
Az épületetek oromfalának a
szélességével is illik illeszkedni a
településhez. Ha túl széles oromfalat építünk, vagy a tető hajlásszöge,
vagy az épület magassága miatt fog
elütni a többi épülettől ez által rontani a falu utcaképét.
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• TELEPÍTÉS
Az épület teleken való elhelyezéséhez is érdemes odafigyelni a település hagyományos kialakítására.
A szomszédnál a telekhatárhoz
képest mennyi előkertet hagyott.
Az oldalhatáron álló ház, beépítés esetén fontos, hogy a telek melyik 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 bővíteni.

42 - Nemeshetés

• TETŐFORMA

• TETŐHAJLÁSSZÖG

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

A községben csak magastetős
épületek találhatóak. Ezt az egységet meg kell tartani. Fontos odafigyelni, hogy nem csak a lapostető
válik ki az egységes képből, hanem
a mediterrán stílusú alacsony hajlásszögű tetők, illetve a túl meredek „weekend-ház” tetők is. Fontos
igazodni a szomszédos épületek tetőhajlásszögéhez.

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

• TORNÁCOK, KÓDISÁLLÁS

Épületeink homlokzatát szokás
az épület „arcának” nevezni. Ez az
az arc, melyet a külvilág is láthat,
amely árulkodik, vagy éppen elrejti mindazt, ami maga a ház. A ház
pedig nem más, mint egy térbeli
lehatárolás, egy menedék, mely elválasztja 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 települést.

A tornácok, illetve a kódisállás
viszont sok épületen megtalálható.
Sajnos sok kódisállást beépítettek
már, de amennyiben megoldható, érdemes meghagyni az eredeti
funkciójánál, ezzel egy impozánsabb bejáratot kapunk.

Figyeljünk a tömör-üveg felületek arányára, a lábazat magasságára, hogy ezekkel is igazodjunk az
utcaképhez. Törekedjünk egyedi,
értékálló megoldásokra, minőségi
anyaghasználatra, ügyeljünk a karbantartásra és a jó minőségű kivitelezésre!
Ugyanakkor figyeljünk, hogy a
homlokzat ne legyen „túldíszített”,
kerüljük a funkció nélküli motívumokat.
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Több tornác is található a faluban. Jellemzően ezek nem mennek
végig a házak teljes homlokzatán.
Ha tornácot építünk, figyeljünk az
oszlopok arányaira, távolságaira,
hogy egy rendezett ritmust kaphassunk, illetve a mellvédfalat ne
díszítsük túl.

• ABLAKOK

• ÁRNYÉKOLÓK

Már korábban említésre került,
hogy a fa anyagból készült ajtókat-ablakokat használjunk.
Viszont formáját tekintve is törekedjünk a hagyományos népi
építészet ablakméreteit követni az
utcafronti homlokzaton.

A településen azok a homlokzatok hívogatóbbak, melyeken az
ablakok zsaluval rendelkeznek. Figyeljünk oda, hogy ezek a zsaluk
ne kapjanak harsány színű festéket. De egy-egy finomabb árnyalatú zsalu fel tudja dobni az épület
kinézetét.

Az ablakok elosztása harmonizáljon, a tömör- és üvegfelületek aránya is esztétikus legyen.

Ha mégis redőnyt szükséges beszerelni, akkor azt rejtett redőnyszekrénnyel tegyük meg.

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

Nemeshetés - 45

• KERTEK

• KERÍTÉSEK

A kert szerves része az otthonunknak. Egy szép rendezett kert
kiemelheti a ház szépségeit, egy elhanyagolt, gazos kert pedig elvehet
az amúgy szép ház értékeiből, így
törekednünk kell a rendezett környezet kialakítására saját és környezetünk érdekében is.

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

A kertekben megjelenő növényzet - az emberre és az élővilágra
gyakorolt pozitív élettani hatásai
mellett - „hasznot” is termelhet,
a gyümölcsök, zöldségek és fűszerek mindennapi étkézésünk részei,
melyeket sokszor kis odafigyeléssel
otthon is termelhetünk.
Kertjeinket izgalmassá és változatossá tehetjük kerti építményekkel (pl. lugas, kút, támfal, szaletli),
melyeknek a tájba illesztése és az
épített környezethez hangolása - mind anyag- és színhasználatukban, részleteikben - rendkívül
fontos. Törekedjünk a kert karakterét (északi, déli, vízparti stb.)
annak földrajzi elhelyezkedése szerint kidomborítani.
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Törekedni kell az áttört kerítésekre, lehetőleg fából, mert a tájra
az a legjellemzőbb. Fontos, hogy a
kerítés magassága ne haladja meg
a szemmagasságot, mert onnantól
kezdve robosztussá válik.

Farkas tanya és rendezett kertje
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• GÉPÉSZETI ELEMEK

• UTCÁK, UTCABÚTOROK

A Parabolaantenna elhelyezésére
számos, az utcai homlokzattól távol eső hely áll rendelkezésünkre,
látványával ne csúfítsuk el az utcaképet. 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

Látszik a falun, hogy az itt lakó
közösség szépíti, gondozza. Elindult egy fejlesztés a közterek irányába.

A klímaberendezés kültéri egységeit 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), oldalkertben (amennyiben aszabályzat megengedi).

Érdemes körülnézni a környező
településeken, ahol már elkezdték
ezek fejlesztését. Nem feltétlenül
lemásolni őket, hanem egy saját
karaktert kialakítani. Jó az organikus anyagok haszálata, de a felületkezelésekről ne feledkezzünk meg.

Nemeshetésen érdemes lenne kialakítani egy egységes utcabútorrendszert, mely tükrözi a hely szellemiségét, mint pl. a Farkas Tanya,
vagy a Kokas-dombi vendégház.
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