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BEVEZETÉS
Hottó arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben megfogalmazott céloknak
megfelelően a községre jellemző sajátos építészet dokumentálását tartalmazza annak érdekében, hogy rögzítse a
település épített környezetének napjainkban létező arculatát, feltérképezze, és helyi védelemre javasolja építészetének
kiemelkedő, országos védelemmel nem rendelkező örökségét, hangsúlyozva, hogy ez az örökség a település
identitásának hordozója.
A kézikönyv célja, hogy a település épített környezetéből kiemelje a jellemző építési módokat, építészeti tömegképzést,
anyaghasználatot és a községre jellemző egyedi elemeket, kiemelje és megfogalmazza az értékeket. Ezzel a
vizsgálattal, valamint a dokumentum társadalmi ismertetésének, egyeztetésének és elfogadásának folyamatával az
önkormányzat tudatosítani kívánja ezen értékeket, a település saját arculatának mibenlétét és fontosságát, melynek
következtében az értékekhez történő igazodás szabályai felállíthatók és megkövetelhetők.
Az arculati kézikönyv dokumentuma a község mai életének, építészetén keresztül rendezettségének és minőségének,
gazdagságának, vagy a szegénységének és a lakosság épített környezetében megnyilvánuló értékrendjének.
Dokumentuma a mai kornak, melyben megjelenik a múlt társadalmának lenyomataként annak még meglévő épített
öröksége és korunk ezen örökséghez történő viszonyulása azáltal, hogy annak megtartását a település milyen
mértékben fogadja el és tartja fontosnak. Ez a kézikönyv nem csak a múlttal teremt kapcsolatot. Azáltal, hogy a múlt és
a jelen építészetének értékeit felmutatja, javaslatot tesz azok védelméről, valamint megfogalmazza ezen értékekhez
történő illeszkedés módját, esélyt ad a településnek arra, hogy értéket őrizzen és teremtsen a jövő számára.

A dokumentum az épített környezeten túl a táji és természeti értékeket is rögzíteni kívánja, összhangban azok országos
védettségével. Fel kívánja hívni a figyelmet a település zöldfelületeinek, a közterek növényzetének fontosságára,
településképet befolyásoló szerepére. Javaslatot kíván megfogalmazni a táji és természeti értékek védelmére.
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HOTTÓ KÖZSÉG BEMUTATÁSA
Az egykor két önálló település, Hottó és Zalaszentmihályfa ma is egymástól elkülönülten helyezkedik el. A falvak Zala
megye Göcsej tájegységében a Szentmihályfai patak és a Zala folyó völgye által határolt dombok között rejtőznek.
Zalaszentmihályfa a Szentmihályfai patak kelet-nyugat irányú völgyében, a patak két oldalán elterülő aprócska település.
Hottó Zalaszentmihályfától északra, a Hottói patak völgyében, annak nyugati oldalán található. Árpád-kori települések,
ennek emlékei, a két XIII. századi templom nem a falvak területén, hanem azok határában, szomszédos települések
jelenlegi területén lelhetőek fel. A térség gazdasági központjához, Zalaegerszeghez közeli falvak földrajzi
elhelyezkedésük előnyét az ezredfordulót követően kezdik kihasználni a közlekedési lehetőségek elérhetőségének,
valamint az infrastruktúra kiépítettségének segítségével. A szegény paraszti világ hagyatékát őrző települések,
különösen Hottó napjainkra a város gazdasági és intézményi körzetében élő és fejlődő alvó település. Lakosságát ma
már megtartja és gyönyörű táji adottságával vonzással bír a városból kiköltözők, vagy távolabbról a város felé költözők
számára. A falu területén működő mezőgazdasági üzem, építőipari és egyéb vállalkozások a lakhatás mellett egyre több
munkahelyet is biztosítanak a lakosságnak.
Gyönyörű táji és természeti adottságokkal rendelkező település, mely napjainkra kezd magához térni, rendezett és
igényes lakóhellyé alakulni. A falu együttműködő közösségként alakítja köztereit, közösségi épületeit, melyeket
sajátjának tekint.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A település története
A Hottó településnév első írásos emléke 1278-ból származik, mely „Holtou” alakban jelenik meg. A név valószínűleg
kiszáradt tóról, vagy vizes területről kapta a nevét. A 14. században a király, a 16. század során több ismert főnemesi
család birtokolja. A század elején II. Ulászló Bakócz Tamásnak és fivérének adományozta, de 1557-ben már Zrínyi
Miklós tárnokmestertől szerzi meg Bánffy László. Az alsólendvai főnemestől a család rokonához, Nádasdy Ferenchez
kerül 1580-ban. A török hódoltság alatt számos más településhez hasonlóan elnéptelenedett, és csak a 18.százd
közepétől telepítik újra az Eszterházyak birtokaként.
Zalaszentmihályfa egykor önálló település, ma Hottóval alkot egy közigazgatási egységet. Az egykori település
legkorábbi emléke a ma Bödéhez tartozó XIII. századi templom, a Szent Mihályfai (ma Szent Mihály) kápolna és
temetője. Középkori források szerint kis és középnemesek lakták. A török hódoltság korában elhagyatottá válik, később
már a mai helyén települ újra.
A dombok közé rejtett két kicsiny Göcseji falu lakossága mezőgazdaságból élt. A táj rossz termőadottságú és nehezen
megművelhető földjeit használva búzát, rozst és kukoricát termeltek, a legelőkön elsősorban szarvasmarhát tartottak. A
20. század első felében egy nagybirtok volt a faluban Háry István tulajdonában, akinek földjeit az összesen 40 földeken
dolgozó családból 10 művelte. A Háry családon kívül további öt család rendelkezett kisebb birtokokkal. Az ő egykori
kúriája felújítva és átépítve szolgál a mostani faluházként.
A falu túlnyomó többsége római katolikus volt egy kereskedő zsidó család és mindössze egy fő evangélikus kivételével.
A falvakban a lakott területeken belül nem volt templom, Böde, Hottó és Zalaszentmihályfa közös temploma a falvakon
kívül elhelyezkedő XIII. században épült Szent Mihály kápolna.
A háború után, 1949-ben Hottóhoz csatolják Zalaszentmihályfát. A földosztás során a birtokosok kivételével minden
család egyenlő arányban részesedett a földekből. Az 50-es években 5-6 tehetősebb gazda volt a faluban, őket a
kuláküldözések nem érintették. Hottó községben a gazdák földjeiből és termelőeszközeiből 1960-ban létrejött a
termelőszövetkezet. 1970-ig önállóan működött, majd Teskándhoz, 1974-től Zalaegerszeghez csatolták Zalavölgye
Termelőszövetkezet néven. A termelőszövetkezet fejlesztése során egy új tehenészeti telep jött létre a Hottói
patakvölgytől keletre, mely a szövetkezet felszámolását követően külföldi tulajdonba került. A telepen az elmúlt
időszakban jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, jól működő gazdasági vállalkozásként a falu legnagyobb
munkáltatója.
Zalaszentmihályfához tartozó földterületeken Állami Gazdaság működött, állatállomány és géppark is tartozott hozzá. A
gazdaság központja a Zalaegerszeghez tartozó Andráshidán volt.
Hottón 8 osztályos általános iskola működött körülbelül 80 tanulóval. A felső tagozat 1975-ben került Andráshidára, az
alsó tagozat 1985-ig itt működött. 1990-ben az iskolát megszüntették, az épületben előbb tésztaüzem működött, majd
katolikus kápolnává alakították át harangtoronnyal kiegészítve. A diákok a szomszédos teskándi és a távolabbi
zalaegerszegi intézményekbe kerültek. Bölcsőde és óvoda szintén Teskándon működik.
Hottó község 1965-ben elveszítette közigazgatási önállóságát, majd ezt követően a Teskándi Községi Közös Tanácshoz
tartozott. A rendszerváltást követően közigazgatásilag ismét önálló település lett, a közigazgatási teendőket a
Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltsége látja el Babosdöbréte és Böde
településekkel együtt.
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Hottó népessége 1870-ben a mai területén, azaz Zalaszentmihályfa lakosságával együtt 343 fő volt. A népesség a múlt
század közepéig folyamatosan nőtt, 1949-ben érte el a demográfiai csúcsot 550 fővel. Ezt követően az urbanizáció
hatására a népességszám a század végéig folyamatosan csökkent, az ezredfordulót követően stagnált, illetve az utóbbi
években kisebb növekedés volt tapasztalható. 2017-ben 342 fő lakja. A 20. század második felében bekövetkező
népességszám csökkenés legfőbb oka az elvándorlás volt. A 60-as évektől dinamikusan növekvő gazdasági és
intézményközpont, Zalaegerszeg, valamint a közvetlen agglomerációba tartozó, és szintén dinamikusan fejlődő Teskánd
vált a lakosság elvándorlásának irányává. A mezőgazdaság munkaerő felvétele a kollektivizálás és a gépesítés hatására
lecsökkent, ipari és egyéb gazdasági vállalkozások csak az ezredfordulót követően jelentek meg. A település lakosságát
a faluban működő gazdaságok és intézmények nem tudták megtartani. Napjainkra a migráció megállt. A falu a
gazdasági és intézményi központként működő város agglomerációjához tartozik. A korábbi évtizedekhez képest a
közlekedés feltételei jelentősen javultak, a településen az infrastruktúra kiépült, valamint a városon kívül Hottó és
Teskánd gazdasági vállalkozásai is egyre több munkahelyet biztosítanak. A falu vonzereje a város közelségében,
gyönyörű természeti adottságaiban, valamint a kedvező ingatlanárakban kereshető. A falu ma már nem csak megtartja
lakosait, hanem kisebb mértékben befogadja a városból ide költözőket.

Hottó építészeti öröksége
A két község, Hottó és Zalaszentmihályfa kicsi és szegényes göcseji falu volt a múltban. A múlt század közepéig
működő nagybirtokok azt a kevés jövedelmet is elvitték a településről, ami a gyenge minőségű és kedvezőtlen
domborzati adottságú földterületeken keletkezett. A múlt század közepét megelőzően épült és napjainkban is fellelhető
épületek egyszerű kisméretű, többnyire rossz állapotú népi lakóházak. A 19. századi építési mód emlékei, a
boronaházak ma már csak a falvak zártkertjében, a Szentmihályi hegyen, Pergyászlói hegyen lelhetők fel. Jelentősebb
épület Hottón az egykori iskola épülete, valamint az uradalom kúriája. Ezek az épületek az átépítések során
megváltoztak, korabeli karakterüket elveszítették.
A faluban műemlék nem található.
Helyi védett épület a Pergyászlói hegyen, a 889/2 hrsz.-ú területen lévő gazdasági épület, melynek építése a XIX.
századra datálható. A gazdasági épület legrégebbi falszerkezete zsilipelt fa, melyhez később fa váz közé épített tömésfal
épült.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET ISMERTETÉSE,
TELEPÜLÉSKARAKTER LEÍRÁSA

A Göcsej, a Közép- Zalai-dombság észak-keleti szegletében, északról a Zala folyó, délről és keletről a Szentmihályfai
patak völgyével határolt dombok között, a völgyektől távol rejtőzködik Hottó település. Tőle délre a Szentmihályfai patak
völgyében található Hottó község részét képező Zalaszentmihályfa elnevezésű apró falvacska. Az egykor különálló
falunak temetője van és szomszédságában, lakott területen kívül Böde és Zalaszentmihályfa között, Böde közigazgatási
területén helyezkedik el a környék falvainak Árpádkori temploma, a Szent Mihály templom. Hottóhoz és
Zalaszentmihályfához tartozó zártkert a község déli részén elhelyezkedő magas dombon, a Szent Mihály hegyen
helyezkedik el, Hottóhoz zártkerti terület közvetlenül nem tartozik. Az egykor két település különállósága miatt
szerkezetük ismertetése is külön történik.

Hottó
Hottó a dombok között rejtőzködő zsáktelepülés, mely a Hottói patak észak-déli irányú völgyében és a völgy nyugati
oldalán helyezkedik el. Szerkezetét a domboldalon történő elhelyezkedése határozza meg, utcái a völgyet kelet- nyugat
irányban keresztező központi útról indulóan, a falu környezetében lévő dűlőket feltáró utak befűződésével, a domboldal
adottságaihoz igazodva alakultak ki.

térkép 1787-ből

térkép 1869-ből
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térkép 1887-ből

térkép 1941-ből

A falu egyik központja a patakvölgyet keresztező Petőfi Sándor utca és az észak-dél irányú Rákóczi és Fő utcák
kereszteződése, ahol az egykori iskola épületének átalakításával hozták létre a falu mai istentiszteleti helyét, a Szűz
Máriaiskolakápolnát.
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A központtól északra és délre húzódó Fő és Rákóczi utca szűk szalagtelkekkel határolt, sűrűn beépített része a falunak.
A községrész jellegzetessége a kisméretű előkertekkel, vagy korábbi beépítéseknél előkert nélkül kialakult
épületlehelyezés, a falu többi részéhez képest szűkebb telkekből és a szűk utcából következő sűrűség, zártság. A falu
ezen részén jó néhány 20. század közepe előttről származó épület található, de a telkek többségénél az átépítés a 6070-es években megtörtént. A régi épületek, az egyszerű és kisméretű népi lakóházak mellet az itteni épületállomány
többsége az úgynevezett „kockaház” típusa.
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A Rákóczi utca déli részén, az utca domb felőli nyugati oldalán kialakult nagy mélységű telkeken, az egykor nagy
területen elhelyezkedő családi birtokok aprózódásával, a belső területek keskeny magánutakkal történt feltárásával és a
telkek osztódásával az utcafront mögött rendezetlenül további beépítések jöttek létre. Ezek a beépítések napjainkban
nem képviselnek jól megújítható területeket, az ottani épületek amortizálódnak, így a község ezen része napjainkban
kevésbé tud átalakulni.
A Fő utca és a patakvölgy közötti domboldalt további utcák tárják fel és a falu északi részén a patakvölgy is beépítetté
vált. A Fő utca és a Rákóczi utca sűrű beépítésével szemben ezeknek a területeknek a beépítése nagyobb telkeken
szórvány jellegű volt, mely beépítést erősen átformálták napjaink új építései. A fejlesztésre alkalmas telekszerkezet, a
terület tágassága révén itt villaszerűen, általában nagy telken elhelyezett kertvárosias épületek jelentek meg. Néhány 20.
század első feléből származó épület, valamint a 60-70-es évek általánossá vált kockaházai mellett ez az új beépítés
határozza meg a község északi részén, elsősorban a Szabadság tér, valamint a patakvölgy területén a beépítést. E
területekre is jellemzőek a szűk utcák, a domborzatból következő mozgalmas vonalvezetés, de a nagyobb telkek, az
épületek közötti nagyobb távolság és a mélyebb előkert e területek tágasabb beépítését eredményezték. A falu ezen
részén kedvezőbbek a feltételek arra, hogy akár a régi épületek átépítésével, akár új épületekkel a terület megújuljon. A
telekszerkezet előnyei és a patakvölgy kínálta természeti adottságok miatt sok új épület található itt, a község ezen része
kedvelt lakóhellyé vált.
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Az egykori iskolaépület, ma iskolakápolna környezetén kívül a falu másik központja az egykori uradalmi épület
felújításával és átalakításával létrehozott közösségi ház, melyhez az egykori kúria területén sportpályák, játszótér és
közpark, valamint a patak egy kisebb tóvá felduzzasztott része tartozik. A megújított középület és annak rendezett
környezete szintén kedve ző hatással van a Fő utca és a patakvölgy közötti terület megújítására.
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A falu feletti dombtetőn, a Petőfi utca folytatásában található a község temetője, mely előtt a belterület nyugati szélén
észak-dél irányban a dombtetőn végighaladó mezőgazdasági út az elmúlt évtizedek fejlesztései során egyoldalas
beépítésű lakóutcává alakult át. A Mihályfai utca beépítési módja, az épületek jellege nem kapcsolódik a falu építészeti
örökségéhez. Az ottani épületek építési koruk divatos stílusában valósultak meg és ezzel egy új, a korábban is lakott
területektől elválló községrész jött létre.
Hottó táji környezetét jelentős mértékben befolyásolja a falutól keletre, a patakvölgy keleti domb tetején elhelyezkedő
nagyméretű majorság, tehenészeti telep. A majorság épületegyüttese nem kapcsolódik a falu belterületéhez, közvetlen
hatása nincs a falu épített környezetére. A belterülettől való távolsága ellenére hiányzik a majorságot körülvevő erdősáv,
mely annak táji lehatárolását, a telep szélvédelmét és a falura kiható szaghatások csökkentését eredményezné.
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Zalaszentmihályfa
Zalaszentmihályfa aprócska település, mely napjainkban közigazgatásilag Hottó része. Egykor önálló falu voltát mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy saját temetője van. A rendelkezésre álló katonai térképek mindegyike jelöli a falut, mely
a településektől külön álló, ma Bödéhez tartozó Árpádkori Szent Mihályfai kápolna (Szent Mihály temploma) és a ma
Teskándhoz tartozó ugyancsak a 13. századból származó Dobroni kápolna (Szent Ilona kápolna) között található. Míg
az Árpádkori műemléki templomok a völgy feletti domboldal magaslatán, addig a falu a Szentmihályfai patak völgyében,
az északi oldalon az országút mentén, a déli oldalon a domboldal északi lábánál helyezkedik el. Mindkét oldalon az
utcák egyoldalas beépítésűek. Az északi oldalon a beépítés rendezett utcasort alkot, az ottani korábbi épületek a múlt
század második felében és az ezredfordulót követően kicserélődtek. A patakvölgy északi oldalán a beépítés építészeti
karaktere vegyes, az elmúlt 60 év különböző épülettípusai megtalálhatók benne. A déli oldalon a beépítés nem képez
zárt térfalat, az épületek rendezetlen elhelyezését a domborzat adottságai determinálták. A területen található épületek
többsége itt is megújult, de a terület beépítésének domborzathoz igazodó jellege miatt ez a falurész megtartotta
archaikus karakterét.
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A Szentmihályfai patak völgyében itt és a szomszédos településeken, így Bődében és Teskándon is több falun kívüli
szórványbeépítés található. A patakvölgy beépítettségére jellemző, hogy egymástól gyalogjárás távolságra
helyezkednek el a települések és köztük a különálló kisebb épületcsoportok, mint ahogy különállóan helyezkednek el a
térség Árpád-kori templomai is. A falutól nyugatra Böde irányába egykor jobb időket látott birtokközpont épületeinek
maradványait növi be a gaz.
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A táj beépítettségéhez, a táji és épített elemek összességéhez a falvakon, a szórvány lakott területeken és a különálló
templomokon kívül hozzá tartoznak a dombtetőkön kialakult zártkertek, a gerincek gazdasági épületei, pincéi. Hottó és
Zalaszentmihályfa egy közös zártkerttel rendelkezik a patakvölgytől illetve Zalaszentmihályfától délre lévő dombok
egyikén a Szentmihályi hegyen. A jellegzetes Göcseji táj és település szerkezete ezekkel az elemekkel alkot teljes
egységet. Sajátossága a táj erős tagolása melynek következtében nincsenek távlatok és cserében zárt bensőséges világ
fogad itt bennünket a dombokkal, az erdők, mezők és rétek sűrű váltakozásával valamint az elszórtan mindenütt
megjelenő épületekkel.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ
KARAKTERŰ TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Hottó Zalaegerszeg agglomerációjába tartozik, annak peremtelepülése. A térség gazdasági központjához való közelsége
és gyönyörű táji adottságai révén a falu lakosságának fogyása kisebb, mint a várostól távolabbi településeké. 1949-ben
számlált, a falu történetében legnagyobb népességszám 550 fő volt, 2017-ben ez a szám 342, mely kis mértékben
ugyan, de napjainkban növekvő. A település népességmegtartó ereje a város közelsége miatt az urbanizáció
időszakában is jó volt és láthatóan napjainkban is megtartotta azt. Hottó napjainkban elsősorban nem a háború előtti
idők paraszti világának építészetét őrzi, hanem folytonosan változó és az adott kor építészeti divatjai, szokásai szerint
megújuló falu. A 20. század első feléből és az azt megelőző korból származó építészeti egység csak kis területeken
maradtak fenn. Ilyen területnek tekinthető a falu sűrűn, rendezetten beépített része, a központot jelentő iskolakápolnától
délre a Rákóczi utca, valamint tőle északra a Fő utca. Ilyen területként jellemezhető Zalaszentmihályfa községrészben a
patak déli oldalának beépítése még akkor is, ha területén az épületállomány kora és stílusa vegyes. Ezeknek a
községrészeknek az építészeti arculatára, hangulatára a múlt század közepe előtti göcseji paraszti világ építészeti
öröksége a jellemző. Ezeket a területeket sajátos építészeti karaktere miatt a falu többi részétől eltérőnek kell tekinteni, e
területek „a XX. század első felének lakóterületei – Ófalu” elnevezést kapnak a könyv további szakaszában.
A falu nem sorvad el a 60-as évektől felgyorsuló urbanizáció során, nem reked meg a régi világ fejlettségi szintjén, bár
komoly kihívást jelent számára a szomszédos, városhoz közelebb fekvő, közlekedési és intézményi infrastruktúrával
jobban ellátott és ezáltal dinamikusabban növekvő Teskánd. A 20. század második felét követően a 60-as évektől
intenzíven megjelenik a „kockaházakkal” jellemezhető építési kor, melyet követnek a 70-80-as évek nagyobb léptékű
kétszintes épületei, majd az ezredforduló után napjaink stílusai. Az egymásra rakódó korok a falu területének nagy
részén vegyes építészeti összképet eredményeznek. Az átépült, megújult településrészek nem képeznek arculati
egységet, összhang csak kisebb egységekben, a közel azonos időben és stílusban átépült utcarészletek esetén jött
létre. Ez a vegyes építészeti karakter az ófalu előzőekben ismertetett területének kivételével a település lakóterületének
nagy részét jellemzi. Az itteni építészet sokszínűsége ellenére ezeket a területeket egy egységként, településképi
szempontból sajátos karakterű területként javasoljuk kezelni, melynek a következőkben a „lakóterület a XX. század
közepe után” elnevezést adjuk.

.
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A sajátos karakterű területek sorába a Szentmihály hegyen lévő zártkert a következő. A régi idők óta beépült és
napjainkban is művelt zártkert területén elhelyezkedő gazdasági épületek többsége a 20. század első felének. sok
esetben a 19. század építészetének öröksége. Sajátos és karakteres e terület beépítettsége, építészete, melynek
bemutatását az 5.3. szakasz tartalmazza.

Az arculati kézikönyv eltérő karakterű területként mutatja be a falu területén található gazdasági területeket. Különleges
területként a rendeltetése által sajátosan meghatározott területek, a község temetői kerülnek ismertetésre. Az 5.6.
fejezetben a közterületekről, az 5.7. fejezetben pedig a község külterületének tájképvédelmi terület országos övezetébe
tartozó részét ismertetjük.
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XX. SZÁZAD KÖZEPE ELŐTTI
LAKÓTERÜLETEK – ÓFALU

Hottó központi részén, az iskolakápolnától északra lévő Fő utca és a délre lévő Rákóczi utca tartozik az „Ófalu” sajátos
építészeti karakterű területéhez. A több száz éve beépített községrész szűk utcákkal, kisméretű előkertekkel kialakított
sűrűn beépített terület. Az ott található épületek kora és ezáltal az építészetük részben a múlt század közepét megelőző
korból, részben a háború utáni időszakból, többnyire a 60-70-es évekből származik. A régebbi épületek két típusa
található meg. Sok épület a legegyszerűbb formához, az egytraktusos nyeregtetős hosszház, a hagyományos népi
lakóház típusához tartozik. Ezek az épületek 5-6 m szélességgel, a fafödém szerkezetének megfelelő fesztávval épültek.
Lábazatuk alacsony, közterület felé néző végeik oromzattal, homlokzatán két kismérető ablakkal készültek. Az épületek
középső helyisége előtt az udvar felől fedett előtér, „kódisállás”, vagy a főépületnél kisebb szélességű és alacsonyabb
tetőzetű keresztszárnnyal, zárt verandával egészült ki. Az épületek homlokzata egyszerű vakolati tagozatokkal díszített.
Az tetőzet szimmetrikus nyeregtető 35-40° hajlásszöggel, melynek héjazata cserép. Az épületek elhelyezése a telek
méretétől, domborzatától és a környező épületek elhelyezésétől függően változó. Egyaránt találunk utcára merőleges és
párhuzamos épület elhelyezést.
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A legegyszerűbb népi lakóház típusa mellett gyakran találkozunk hajlított házakkal, mely az utcafronton két lakószobával
kialakított. Ezek az épületek léptékében, tömegében alig különböznek az első típus épületeitől, szerkezetük,
anyaghasználatuk azonos, gyakran a hosszház bővítésével jöttek létre. Az L alakzatban beforduló tetőzetük kontyolt.
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A falu építészeti öröksége a szegény paraszti világ hagyatéka. A háború előtti időszak polgári villaépítészete és a
tehetős parasztporták nagyobb léptékű lakóépület típusa nem található a településen. Két nagyobb léptékű épület volt a
településen. Az egyik az egykori elemi iskola, melyet napjainkban toronnyal kiegészítve a falu katolikus kápolnájaként
használnak. A másik épület az egykori kúria épület, melyet felújítottak, déli irányba fedett tornáccal kiegészítettek és ma
önkormányzati közösségi épületként használnak. Az épület erősen leromlott állapotból került felújításra, vélhetően
egykor létező jellegzetes díszeit a többszöri átépítés és állagának pusztulása eltüntette, felújítása során a korhű állapotot
nem állították helyre. Ez utóbbi nem az „Ófalu” területén, hanem a településképi szempontból a 20. század második
felében beépített lakóterülethez tartozik.
A 20. század közepe előtti lakóterületkén jellemzett községrészek épületei is vegyesen elhelyezkedve több építési korból
származnak. Itt az átépítések, az új épületek többségében a 60-70-es évekből származó úgynevezett kockaházak,
melyeket 40-50 éves korukból adódóan már legalább a második generáció lakja és újítja fel napjainkban.
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A falu építészeti öröksége a szegény paraszti világ hagyatéka. A háború előtti időszak polgári villaépítészete és a
tehetős parasztporták nagyobb léptékű lakóépület típusa nem található a településen. Két nagyobb léptékű épület volt a
településen. Az egyik az egykori elemi iskola, melyet napjainkban toronnyal kiegészítve a falu katolikus kápolnájaként
használnak. A másik épület az egykori kúria épület, melyet felújítottak, déli irányba fedett tornáccal kiegészítettek és ma
önkormányzati közösségi épületként használnak. Az épület erősen leromlott állapotból került felújításra, vélhetően
egykor létező jellegzetes díszeit a többszöri átépítés és állagának pusztulása eltüntette, felújítása során a korhű állapotot
nem állították helyre. Ez utóbbi nem az „Ófalu” területén, hanem a településképi szempontból a 20. század második
felében beépített lakóterülethez tartozik.
A 20. század közepe előtti lakóterületkén jellemzett községrészek épületei is vegyesen elhelyezkedve több építési korból
származnak. Itt az átépítések, az új épületek többségében a 60-70-es évekből származó úgynevezett kockaházak,
melyeket 40-50 éves korukból adódóan már legalább a második generáció lakja és újítja fel napjainkban.
Az „Ófalu” építészetének jellegzetessége az általában kis előkerteknél használt egyszerű és kis magasságú léckerítés,
mely belátást tett lehetővé az épületekre és az udvarokra. A kerítés kialakítása a falu közösségének összetartozását és
nem az egymástól történő elzárkózást jelképezte. Sajátos és gyakori elem a házak udvarán a kerekes kút, melyek közül
ma is sok fellelhető. A paraszti világ természetes tartozéka volt az épületekhez kapcsolódó melléképület, az istálló, ól és
a pajta. Ezek mérete, mennyisége jelezte a család tehetősségét, birtokainak nagyságát. Hottó földterületeinek jelentős
része nagybirtokhoz tartozott, az itt élők csak kis gazdaságokat birtokoltak, valamint a táj művelhetősége, termőértéke
rossz, így a gazdasági épületek mérete és mennyisége nem számottevő. Ehhez jelentősen hozzájárult az is, hogy ezek
a régi épületek a mezőgazdaság megváltozott struktúrája miatt elvesztették korábbi szerepüket. Az „Ófalu”megmaradt
gazdasági épületei a lakóépületekkel szerves egységet képeznek azonosan egyszerű tömegalakításukkal, valamint
tetőzetük tömegeivel és cserépfedésükkel.
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5.2

LAKÓTERÜLETEK A XX. SZÁZAD KÖZEPE UTÁN
Az előző fejezetben ismertetett „Ófalu” területén túl a falu lakóterületeinek arculatát a múlt század második felétől
megvalósult építészet határozza meg. E területek közé tartozik Zalaszentmihályfa községrész országút mentén létrejött
egyoldalas beépítése. Hottó területén belül a múlt század közepét követő építészet a jellemző a patakvölgy két oldalán
létrejött utcákban, a falu északi részén a Dózsa György utca és a Szabadság tér mentén megvalósult beépítésnél,
valamint a falu nyugati oldalán, a dombtetőn lévő Mihályfa utca mentén a korábbi nagy mélységű telkek megosztásával
létrejött új beépítés során. Ezeknek a területeknek egy részén a háborút megelőző korban is voltak épületet, melyek sok
helyen napjainkban is megmaradtak. A terület építészeti arculata alapján mégsem sorolható az „Ófalu” területéhez. A
területek épületállománya, azok építészeti karaktere vegyesen tartalmaz régi és új épületeket, az utóbbiakat több korból
és több stílusban. Egységes településkép ezen a területen csak lokálisan, egy-egy kisebb területen, közel azonos korban
és stílusban létrejött épületek halmaza által alakult ki.
A háborút követően az 1960-as évektől épülnek új házak. Ennek az időszaknak az építészetét az úgynevezett „kocka-,
vagy sátortetős házak” határozzák meg, melyek ugyan többségében nem típusterv alapján, de mégis azonos gondolattal
és rendszerrel épültek az akkori kor „egyenlőségi” elve szerint. A szegény paraszti világ egyszerű hosszházaihoz képest
ezek az épületek szerkezetükben, alaprajzukban és az általa kínált lakhatás minőségében jelentős fejlődést
eredményeztek. Építészeti előzménye a már két utcai szobával rendelkező hajlított ház, mintája a kertvárosias polgári
lakóház, mely az épület két szerkezeti traktusában kialakított strukturált alaprajzzal rendelkezett. Ezek a házak a korábbi
épületekhez képest emelt lábazattal, utca felől két szobával épültek. Tetőzetük kontyolt, melynek héjazata többségében
cserép. Általánossá válik a beton használata, lábazatuk beton elemekből, vagy külső oldalon falazott terméskőből
készültek. Kő anyagának a Balaton felvidéki vörös homokkövet használják. Előre gyártott vasbeton és fafödém ebben a
korban egyaránt épül, ablakok használatánál általánossá válik az akkori ipar által készített egységes két, vagy három
osztatú redőnytokos nyílászáró. A cement általános használata az épületek homlokzati felületének kialakításánál is
megjelenik. A korábbi festett felületeket felváltja a kőporos vakolat használata, melyet földfestékkel színezve
alkalmaztak, a homlokzatot kapart és simított felületek váltásával geometriai mintákkal díszítették. Az új épületek a
korábbi építési módhoz képest nagyobb előkerttel épültek, új utcák létrejötte során általánossá válik az 5 m-es előkert
használata, és így feszes rendezett beépítés kialakítása. A korábbi léckerítést felváltja a beton lábazattal készülő
fémkerítés, melynek mintázata, kialakítása a kor sajátossága. Ezek az épületek napjainkban egy következő generációs
szakaszba léptek, építőik ma már többségben nem élnek, így megújításuk általános. Külső megjelenésüket a falak
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje változtatja meg, melynek során eltűnnek a kőporos vakolatok és azok díszítései.
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A 70-80-as évek épülettípusa kockaházak továbbépítésével, vagy új épületként megvalósított kétszintes, vagy tetőtér
beépítéses épületek utcára merőleges nyeregtetővel, gyakran a tető csonkakontyolásával és utca felől emeleti terasz
kialakításával. Ez a típus környezetéhez képest nagy tömegű épületeket hozott létre megbontva a falu korábbi
földszintes jellegét. Az építési mód gyakorisága révén ugyanakkor az épülettípus karakterelemeinek azonossága által
egységes beépítések is létrejöttek.

.
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A 90-es évektől, de különösen az ezredfordulót követő időszakban általánossá válik a földszintes, alacsonyabb tömegű
épületek létrehozása. Ezek stílusa, karaktere részben függ az építtetői és tervezői identitástól, részben pedig a kor
divatja határozza meg az így létrejövő építészet szellemiségét. Létrejönnek a népi építészet hagyományaira épülő
házak, melyek elemeket, tömegképzés és tetőkialakítás módját, anyaghasználatot, részleteket emelnek át a korábbi
korokból. Az új épületek másik típusa a kor kertvárosi építészetének divatját követve alakul ki. Az új beépítések általános
jellemzője, hogy a korábbi falusias jelleget felváltja a kertvárosi jelleg, az udvarok gazdasági szerepe megszűnik, vagy
legalábbis jelentősen visszaszorul. Ennek következtében a lakások korábbi utcai tájolását felváltja az udvar felé történő
nyitás, az épületek befelé fordulnak. A belátást gátló növényzet, a zárt kapu és kerítés zárkózottá teszi ezeket az
épületeket, ami a falu bensőségességét csökkenti . Az ezredfordulót követő építészetre jellemző az alacsony
tetőhajlásszög, a tetőzet kontyolása és a mozgalmas tömegalakítás.

A faluban az új és a felújított épületek többségénél a piros színű kis elemes, többnyire agyagcserép héjazat a jellemző,
így a mozgalmas domborzaton elhelyezkedő épületek és tetők halmaza a falu egységes megjelenését eredményezi táji
környezetében. Ez az egységesség a falu erénye, melyet meg kell tartani a jövőben is, ezért javasolt a magastetők
héjazatának anyagát a jövőben szabályozással is meghatározni.
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ZÁRTKERTEK

5.3

Hottó és Zalaszentmihályfa közös zártkerti területe a falu déli részén található észak-dél irányú dombháton, a
Szentmihályi hegyen helyezkedik el. Mint ahogy a zalai dombvidék területén általánosan jellemző, az arra leginkább
alkalmas dombon évszázadok óta szőlők és gyümölcsösök voltak. A zártkertek területén sajnos napjainkban általánosan
tapasztalhatjuk, hogy a művelést felhagyják, a területeket és a gazdasági épületeket elhagyják, az egykori kertek területe
beerdősödik. A Hottóhoz tartozó zártkert területén is tapasztalható ez a folyamat, de szerencsére a területek többségén
a művelés megmaradt. Nehéz fenntartani ezeknek a területeknek a mezőgazdasági kultúráját, miután árutermelő
szerepük nincs és arra az elaprózódott telekszerkezet nem is alkalmas. A zártkertek használata a múlt század végétől
jelentősen megváltozott, visszaszorult a gazdasági szerepe és a szőlőművelés, helyette gyümölcsösök és díszkertek
jöttek létre.
A zártkertek kultúrája nagyon régi és ugyan ilyen régi az építészete is. A falvakból már eltűntek a vidék jellemző épületei,
a fa gerendákból épített, korábban zsuppal fedett boronaházak. A zártkertekben, így Hottóhoz tartozó Szentmihályi
hegyen is sok ilyen, valószínűleg a 19. századból származó gazdasági épületet találunk. Ezek az épületek általában a
dombhát sík platóján helyezkednek el, a domboldalon lentről nézve hangsúlyos elemként nem jelennek meg. Földszintes
egyszerű tömegű hosszházak, melyek tetőzete szimmetrikus nyeregtető. A boronapincék tetőzetére jellemző, hogy a
bejárati oldalon, általában a délin a tetőszerkezet konzolra támaszkodva túllóg növelve az eresz által fedett területet.
Tetőzetét korábban zsupp fedte, melyet napjainkra mindenütt kicseréltek cserépre. Vízszintes fa gerendázatból épített
falazatának karakteres eleme a gerendák csapolásával kialakított sarokképzés. A falazata eredetileg külső és belső
oldalon sártapasztással készült, mely tapasztás ma sok helyen hiányzik.
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A hagyományos boronapincék elhelyezésével és tömegalakításával megegyezően sok téglából épült hosszház jellegű
pince is található a területen. Ezeknek az épületeknek a léptéke, tetőzete és a terepre történő elhelyezése a korábban
leírtakkal megegyező.
A múlt század második felében a zártkertekben általánosan megjelentek a kétszintes, alápincézett épületek. Ezeknél az
épületeknél általános a vasbetonszerkezetek használata. A kétszintes épületeket általában úgy helyezték el a dombhát
peremén, hogy a pinceszint a lejtő felől szintben, vagy kisebb bevágásban megközelíthető. Így az épületek völgyek felé
néző kétszintes homlokzatai szegélyezik a domb gerincét.
A zártkerti épületek a hegy keskeny gerince mentén helyezkednek el, ennek ellenére nem, vagy csak nagyon lokálisan
hoznak létre rendezett térfalat. Elhelyezésüket elsősorban a domborzat adottságai határozzák meg. A zártkert
építettségének jellemzője az azonos léptékű épülettömegek halmaza, mely részben a tetők tömegével és
cserépfedésével, részben pedig a völgyek felé néző homlokzatokkal jelenik meg a tájban.
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5.4

GAZDASÁGI TERÜLETEK

Hottó községrészben a Hottói patakvölgytől keletre lévő dombháton helyezkedik el az egykor termelőszövetkezeti
majorság fejlesztésével kialakított tehenészeti telep. Az állattartó telep területétől délre további kisebb vállalkozások,
köztük egy építőipari cég telephelye található. Ezek a mezőgazdasági és ipari telephelyek összefüggő területen
helyezkednek el Teskánd irányából a faluba vezető út mentén. Az itteni épületek építészeti megjelenését az építési
korukban alkalmazott építési technológia és az épületek sajátos funkciója határozza meg. Az épületek nem hordoznak
magukon a településre jellemző sajátos elemeket. A gazdasági területek településképi szempontból eltérő karakterű
területet alkotnak, de annak sajátossága az előzőekben leírtak miatt nem kapcsolódik a településhez. Az itt megvalósuló
építészet részletesebb vizsgálatát a település egyedi arculata szempontjából nem tartjuk szükségesnek, valamint e
területek építészeti arculatának szabályozását nem javasoljuk, arra vonatkozóan nem fogalmazunk meg ajánlásokat.
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

5.5

A településkép szempontjából a fontosabb terület ismertetését tartalmazták a korábbi fejezetek, mely az épülettípusok és
építési korok alapján ismertette a falu építészeti arculatát. A lakóterületen túl található olyan terület, melynek használata
speciális, beépítésének módja a használattal összefüggően egyedi. Hottó és a hozzá tartozó Zalaszentmihályfa
esetében ilyen a két egykor különálló falu temetője.
Ezt a területeket a településképi arculat vizsgálata szempontjából különleges területnek tekintjük. A temető területének
funkcióból adódóan nagyon eltérő építményei nem befolyásolják a község építészeti arculatát, az itt található épületek,
építmények építészeti megjelenését elsősorban a terület rendeltetése determinálja. Ebből következően építészeti
arculatuk befolyásolását, szabályozását a településképi rendeletben nem tartjuk szükségesnek, az arculati kézikönyvben
építészetükre vonatkozó ajánlásokat nem fogalmazunk meg. Ismertetésük ennek ellenére indokolt, hiszen a község
fontos közhasználatú területe.
A temetők síremlékei a környék általános temetőkultúrájával megegyezően alakultak ki. Természetes kő a környéken
nem volt, így 19. századi, vagy annál régebbi kőből készült síremlékek nem maradtak ránk. Jellemző a betonból készült
síremlék, melyek a 20. század elejétől készültek és készülnek napjainkban is. A múlt század elején épített nagyobb
emlékművek – kereszt korpusszal és Szűz Mária szoborral – alkotják a temetők kiemelt építményét. Az utóbbi évtizedek
temetői kultúrájához tartozik, hogy a síremlékek gránitból vagy márványból is készülnek, vagy a beton építményekben a
kövek betétként jelennek meg. A temetőkben temetőkápolnák nem létesültek.
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KÖZTERÜLETEK

5.6

A falu közterületei az utak, az utak menti árkok, zöldterületek, közösségi terek. Hottó zsáktelepülés, útjai kis forgalmúak,
vegyes használatúak, járdák az utak mellett nem épültek. Az önkormányzati utak egy nyomsávval kiépítettek, rendezett,
újszerű állapotban vannak. Az állami kezelésben lévők állapota sajnos Hottó és Zalaszentmihályfa esetében is rossz. A
zöldfelületek gondozottak, a Hottói közösségi ház mellett játszótér és sportpályák találhatók. Zalaszentmihályfa központi
részén a Szentmihályi patak déli oldalán rendezett közösségi terület, azon rendezvények számára nyitott fedett épület
készült a közelmúltban. Ugyancsak Zalaszentmihályfa központjában a hagyományos göcseji mintára a közelmúltban új
harangláb épült.
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A falu területén található emlékművek
gondozottak. A szakrális emlékeken túl első
és második világháború áldozatainak, valamint
1848-as szabadságharcnak az emlékműve
található Hottóban.
A falu közterületeinek tartozéka az elektromos
és hírközlési hálózat, melyek rendezetlen,
külön oszlopsoron elhelyezett légvezeték
rendszere kedvezőtlenül érintik a
településképet. A vezetékek kusza hálózata
lerontja a falu épített és természeti
környezetét, melyet csak felszín alatti hálózat
kialakításával lehetne harmonikussá
varázsolni.
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5.7
TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL
KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetét a hatályos településszerkezeti terv – miután
az a hatályos megyei területrendezési tervnél korábban készült – nem pontosította, nem jelölte. Rendelkezésünkre állt a
Balaton Felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása szerinti övezet-lehatárolás. Ez a lehatárolás a település nyugati és déli
külterületét, erdő- és mezőgazdasági terület-felhasználású településrészeket valamint a zártkertet, a Szentmihály hegyet
az övezet részeként jelöli.
A zártkert területén fellelhető építési mód részletes ismertetését az 5.3. fejezet tartalmazta. A tájképvédelmi övezet
területének nagyobb része mezőgazdasági és erdőterület, épület ezeken a területeken csak néhány található. A táj nagy
kiterjedésen beépítések által érintetlen, természetes állapotú, melynek táji és természeti értékelését a 7. fejezet
ismerteti.
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AJÁNLÁSOK ÉS JÓ PÉLDÁK AZ ÉPÍTÉSZETI
ARCULAT SZABÁLYOZÁSÁRA

6

A falu 5. fejezetben ismertetett építészeti karakterének megtartása, minőségének javítása érdekében ebben a fejezetben
megfogalmazásra kerülnek az építészeti arculat fejlesztésének legfontosabb céljai. Javaslatot teszünk a területen történő
építések arculatot meghatározó elemeinek kialakítására, illetve azok településképi rendeletben történő szabályozására.
Az Országos Telelepülésrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet általános elveket fogalmaz meg
a meglévő épített környezetbe történő új építés illeszkedésére vonatkozóan. Javasoljuk, hogy a településképi rendeletbe
az illeszkedésre vonatkozó követelmény általános szabálya kerüljön megfogalmazásra a következők szerint:
A község területén minden építményt a környezettel, a településképpel összhangban kell létesíteni és
fenntartani. A településképileg meghatározó területen a rendeltetésének megfelelően, a helyszíni adottságokat
figyelembe véve úgy kell a területet hasznosítani, beépíteni, hogy a létesítmény ne zavarja a szomszédos telkek
és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használhatóságát, illeszkedjen a környezet és a
környező beépítés természeti és építészeti adottságaihoz. Az építészeti adottságokhoz és környezethez történő
illeszkedés során figyelembe kell venni a környezetben kialakult épülettömeg nagyságát, arányait,
kialakításának módját és az épület terepre illesztését.
A településképi szempontból meghatározó területek ismertetésekor a község területén négy eltérő karakterű,
településképileg meghatározó területet javaslunk lehatárolni, illetve szabályozni, továbbá ajánlást adunk a közterületek
építészeti arculatának kialakítására. A területek épített környezetének ismertetése során az 5.4 sorszámú gazdasági és
az 5.5. sorszámú különleges területek bemutatásánál említésre került, hogy ezeknek a területeknek az építészete olyan
sajátosságokkal rendelkezik, mely nem a települést jellemző arculati egységhez, hanem a terület különleges
rendeltetéséhez kapcsolódik. Ennek következtében e területek építészeti arculatának befolyásolására célok és
megvalósításukhoz eszközök meghatározása nem lehetséges és nem is szükséges.
Az 5. fejezetben ismertetett településképi szempontból meghatározó területekkel, az 5.1. szerinti „Ófaluval”, az 5.2.
szerinti XX. század közepe után kialakult lakóterülettel, az 5.3. szerinti zártkerttel és az 5.7. szerinti tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetével kapcsolatosan a településképi célokat e dokumentum a
továbbiakban megfogalmazza és ajánlást tesz a településképi rendelet segítségével megvalósítható eszközök
meghatározására.
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6.1. Falu a XX. század közepe előtt – „Ófalu”
Hottó és Zalaszentmihályfa háború utáni történelmének, valamint az urbanizációs folyamatoknak köszönhetően a község
régóta beépített központi rész épített környezetét a múlt század első felének építészeti öröksége határozza meg. A
század második felében és az ezredfordulótól eltelt időszakban létrejött építészet elsősorban a történelmi központ
melletti területek átépítésével és az újonnan beépített területeken jött létre. Az ófalu területén a fejlődés és a változások
elmaradásának köszönhetően az építészeti karaktert a múlt század fordulóján és a század első felében létrejött, a falu
identitását és arculatát meghatározó épületek, a kis és középparasztság portái határozzák meg még akkor is, ha számos
helyen találkozunk későbbi, elsősorban a 60-as években épített házakkal. Cél a napjainkban építészeti egységben
megmaradt örökséget, e településrész karakterét megőrizni. Az ófalu arculatát meghatározó egységesség megtartása és
megteremtése az illeszkedő, egyszerű és osztatlan épülettömegek és tetők kialakításával, a tetők héjazatának
azonosságával és a régi épületek korhű felújításával érhető el. Ajánlott építészeti eszközök a következők:

Új épület építése estén










az épületeket a beépítés hagyományát megtartva oldalhatáron álló építési mód szerin, környezetének
megfelelő előkerttel kell elhelyezni.
lakóépületet a telek közterület felőli frontján kell elhelyezni.
utcafronttal szöget bezáró hosszépület kialakítása esetén az épület tetőzetét oromzattal kell lezárni. Az
épület közterület felé néző oromzatán erkély, vagy loggia nem helyezhető el.
utcával párhuzamos beépítés esetén az épület közterület felőli tömegét osztatlanul, zárt egységben
kell kialakítani.
hagyományos építési mód szerint tagolatlan, vagy a hagyományos tagolással – hosszház középső
vagy hátsó keresztszárnnyal történő kiegészítésével - kialakított épülettömeget kell létrehozni.
az épület tömegét meghatározó tetőzetet szimmetrikus magastetővel kell kialakítani, melynek
hajlásszöge 35-40 fok közötti, héjazatának anyaga natúr agyagcserép. Az épület közterület felőli
tömegéből kiemelkedő egység, domináns tetőfelépítmény nem létesíthető. A melléképületeket a
főépülettel azonos hajlásszögű és héjazatú tetővel kell ellátni.
a vakolt homlokzati felületeken világos pasztellszínek használhatók.

Meglévő épület esetén









felújítása, átalakítása és bővítése vagy az épület építészeti arculatának egységességét megtartva az
eredeti építési korának megfelelő stílusban és anyaghasználattal, vagy az épület stílusát a mai kor
építészetének megfelelően egységesen átírva történhet.
A XX. század közepe előtti épület
korhű felújítása során meg kell tartani, vagy vissza kell építeni az épület közterület felőli jellemző
nyílásrendjét. Közterület felőli új földszinti nyílás az épület eredeti homlokzati architektúrájához
illeszkedően alakítható ki.
korhű felújítása során a korabeli homlokzati tagozatokat és díszítőelemeket meg kell tartani,
megsemmisülésük esetén másolatukat vissza kell építeni. A vakolt homlokzati felületet festetten kell
felújítani, melynek során világos pasztellszínek használhatók.
korhű felújítása során a magastető héjazatának anyaga piros színű agyagcserép lehet, rajta közterület
felé nézően tetőfelépítmény nem helyezhető el.

Utcafronti kerítés


az épület stílusával összhangban, áttörten építhető, a belátás gátlása csak növényzettel alakítható ki.
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6.2. Lakóterületek a XX. század közepe után
A falu jelentős részén, az 5.2. fejezetben ismertetett és a térképi mellékletben jelölt területeken a múlt század közepe
után olyan mértékű volt az átépítés, hogy ezen községrészek építészeti karakterét nem a korábbi, a még meglévő,
hanem az új épületek határozzák meg. Ezeknek a területeknek az építészete a különböző építési korok divatjától, építési
módjától függően alakult. Cél, hogy a különböző építészeti stílussal, különböző korban és eltérő identitással vegyesen
beépült területeken az új építések az egységesség megteremtésének irányába befolyásolják a kialakult közvetlen
környezetet. Cél továbbá, hogy a település domborzati fekvéséből következően a tetők halmazának megjelenése a
tájban, a távolabbról feltárulkozó településképben egységes legyen. Ajánlásunk a XX. század közepe után beépült
lakóterületek építészeti kialakítására vonatkozóan a következő:

Új épület építése, meglévő felújítása, átalakítása és bővítése során

 Tetőzetének utcaképet meghatározó tömegét, hajlásszögét közvetlen környezetéhez illeszkedően, a




szomszédos épületeknek megfelelően kell kialakítani. Eltérő környezet esetén a tágabb környezetet
kell meghatározónak tekinteni. A tető héjazata kis elemes, piros színű agyag vagy beton cserép lehet.
A mellékfunkciójú épületeket lapos tetővel, vagy magas tető alkalmazása esetén a főépülettel azonos
hajlásszögű és héjazatú tetővel kell ellátni.
A főépületet térfalat alkotó módon a telek közterület felőli beépítési vonalán kell elhelyezni, ott
melléképület, vagy a főépülethez kapcsolódó, de annak tömegétől elkülönülő mellékfunkciójú
épületrész, garázs nem helyezhető el.
A vakolt homlokzati felületeken világos pasztellszínek használhatók.

Utcafronti kerítés

 Az épület stílusával összhangban, áttörten építhető, a belátás gátlása csak növényzettel alakítható ki.
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6.3. Zártkertekre vonatkozó ajánlások:
A falu zártkertjében nagy mennyiségben maradt ránk a 19. század végének, 20. század első felének hagyományos
építészete, a boronafalu pincék sokasága. Cél, hogy a falunak ez a gyönyörű táji adottsággal és építészeti örökséggel
rendelkező területén az új építések tömegalakításukkal, léptékükkel, tetőzetük formájával és héjazatukkal, az épületek
terepre helyezésével illeszkedjenek a meglévő környezethez. Ajánlásunk a terület építészeti szabályozására a
következő:

Meglévő épület felújítása, átalakítása, új épület építése során

 az épületet egyszerű, hagyományos tömegalakítással, hosszházként, tetőzetét szimmetrikus 35-40º



közötti hajlásszögű magastetővel, piros színű agyagcserép héjazattal kell kialakítani,
homlokzatát festetten fehér színnel vagy látszó fa felülettel kell megépíteni,
új épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a völgy felöl nézve csak egyszintes épületként jelenjen meg,
sziluettje a dombhát vonalából csak kis mértékben emelkedjen ki, épített és természeti környezetéhez
illeszkedjen.
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6.4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő országos övezet területére vonatkozó ajánlások
A község területét lefedő tájképvédelmi övezet a település nyugati és déli részét érinti, külterületi mező és
erdőgazdasági területek mellett lakóterületeket és a falu zártkertjét is lefedi. Az egyes területek beépíthetőségéről, az ott
elhelyezhető épületek és építmények rendeltetésérő, a beépíthetőség normatív szabályairól a helyi építési szabályzat
állapít meg rendelkezéseket. Ajánlásunk az építési szabályzat szerint elhelyezhető építmények építészeti kialakítására
vonatkozóan tartalmaz javaslatot a településképi rendelet megalkotásához.
Az „ófalu” telpülésképileg meghatározó területe Zalaszentmihály községrészben, valamint a Szentmihályi hegy zártkerti
területe átfedésben van a tájképvédelmi övezet területével. Az „ófalu” és a zártkert területére a településképi
szempontból javasolt korlátozásokat az előző szakaszok tartalmazzák. A tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő övezet egyéb részeire, a mező- és erdőgazdasági területekre javasolt építészeti követelmények a következők:
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő országos övezet területén








a hagyományos tájhasználatot meg kell tartani,
adótorony, hírközlési építmény, szélerőmű nem létesíthető,
építményt elhelyezni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési móddal lehet, melynek érdekében a csarnok
jellegű épületeknél az épületek hossztengelyét a lejtős
domboldalakon a szintvonalakkal párhuzamosan kell elhelyezni, a csarnokot a tájképfeltárulás irányából
zárt fasorral kell takarni,
a tájra jellemző építészeti hagyományok megőrzése érdekében a nem csarnok jellegű épületeket 35-40º
hajlásszögű, piros színű agyagcserép héjazatú szimmetrikus magastetővel, a csarnok jellegű épületeket
szürke, vagy bordó színű tetőzettel, és burkolattal kell ellátni,
a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemei, közművezetékek és járulékos
közműépítmények a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is –helyezhetők el.
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

7

A terület általános jellemzése

Elhelyezkedése, fekvése, természetföldrajzi viszonyai

A település a Dél-dunántúli régióban, Zala megye északnyugati
részén a megyeszékhelyhez közel helyezkedik el. Magyarország
Kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) alapján a Nyugat-Zalaidombság mezorégión belül a Közép-Zalai-dombság (Göcsej)
kistájban található.

A település elhelyezkedése a kistájak térképén

Böde a vetületrendszerben, a FÖMI EOV térképén (1986)
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Geológia, domborzat
A település és környezete a Göcsej domborzati
jellegzetességeit hordozza. A település Szentmihályipatak völgyétől északra eső része kiegyenlítettebb,
helyenként plató jellegű, melyet a Hottói- és a Határpatak mélybe vágódó völgye szegélyez.
Zalaszentmihályfától délre a Pergyászló és a
Szentmihály hegye a Kelet-Zalai-dombság
változatosságát idézi meg, a két magas domb mellett
a Dobronhegyi-patak mély völgye meredeken
ereszkedik alá. A nagy szintkülönbséget jelzi, hogy
míg a Zalaszentmihályfai-patak völgyében a
legmélyebb pont 169 mBf, addig a szőlőhegy 296
mBf. magas csúcsa a Göcsej legmagasabb pontját
képviselő Kandikó közelében emelkedik.
A tájban a geológiai felépítményt a mélyben húzódó
variszkuszi alapzatra a földtörténeti korokban
lerakódott változó vastagságú és összetételű
üledékek alkotják.

település a Google Maps 2017-es légifotóján.

A felszínközeli alapkőzet elhelyezkedése:
1. Glaciális és aluviális üledékek
2. Löszös üledékek
3. Harmadkori és idősebb üledékek
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Talajok
A területre jellemző talajok keletkezését az
egykori potenciális vegetáció és a környezeti
faktorok alakították. A patakvölgyekben a
vízfolyások mentén réti öntéstalajokat találunk,
melyek mára teljesen a nagy kiterjedésű
szántók közé szorultak, az egykor
mindennapos kiöntések során keletkeztek. A
völgyek feletti térszíneket borító erdők alatt az
idők során agyagbemosódásos barna
erdőtalajok képződtek, melyek a
csapadékviszonyok kilúgozó hatása nyomán
sokfelé savanyú kémiai hatásúak, kötöttek,
rossz vízgazdálkodásúak.

Éghajlat
Éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten
nedves, mely közelít a nedves típushoz. Az évi
átlagos napsütéses órák száma 1800 körül
alakul, melyből a vegetációs időszakra 720 jut.
Az évi középhőmérséklet 9,0 °C körüli, a
fagymentes napok száma átlagosan 170 nap.
A legnagyobb nyári meleg átlaga 32,0-33,0 °C,
míg a téli minimum -18, °C körül várható. Az
évi átlagos csapadék mennyisége 800 mm
körül alakul. A szél irányát tekintve az É-i és a
D-i irányból érkező légáramlatok a jellemzők.

Vízrajz
A térség jelentősebb vízfolyása a településtől
északra haladó Zala, mely a teleülési vizek
befogadója. A közigazgatási terület
legfontosabb vize a Szentmihályi-patak, mely
Böde felöl érkezik. Mellékvizei a balparton
betorkolló Határ-patak és a Hottói-patak. A
patakmeder a szabályozások folytán mélybe
süllyedve halad, az egykori kiöntések
megszűntek, a nagy esők, vagy hirtelen
hóolvadás során sem lép ki medréből. A
patakvölgy mélyebb térszíneinek korábbi
lefolyástalan, pangóvizes területei mára
megszűntek.
Említésre méltó állóvíz nem található a
településen.

A község környékének talajtérképe :
7. agyabemosódásos barna erdőtalajok
26.réti öntéstalajok
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A terület természetvédelmi vizsgálata
Potenciális
Potenciális vegetáció
vegetáció
található
a külterületen.
A
dél-nyugat
magyarországi táj karakterének megfelelően
a terület potenciális erdőterület. A természetes
szukcessziós folyamatok modellezése során elkészült
vegetációtérképen a potenciális erdők borítása látható.
Ez alapján a községet a zalai táj jellemző klimax
erdőtársulása, az illír bükkösök borították. Ennek utolsó
hírmondói a Pergyászló északi oldalában láthatók, másutt
az akácosok váltak uralkodóvá. A Szentmihályi-patak
jobbpartján a patakvölgyek jellemző puhafa ligeterdői, a
mézgás égeresek is még láthatók.

Országos védettség
A település közigazgatási területén országos jelentőségű
természetvédelmi terület nem került kijelölésre. A
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben
meghatározott ex lege védettség (forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) alatt álló
objektumok közül több forrás található a külterületen.

A település erdősültsége a Zólyomi-féle potenciális
vegetációtérképen

Helyi védettség
A településen helyi jelentőségű természetvédelmi terület
a Szentmihály hegye déli lábánál kerül kialakításra. A
védendő területek rét művelési ágúak, kaszálóként,
legelőként hasznosítottak.

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 kijelöléséhez nem áll rendelkezésre információ.

Helyi védett terület

● források
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Természetközeli területek
Az OTÉK 30/A § (1) bekezdése alapján a
mocsár, nádas és sziklás terület
természetközeli területnek minősül. Aktuális
földhivatali nyilvántartás hiányában ezek
jelenléte nem határozható meg.

Érzékeny természeti területek
Az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) és
Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) é
A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes
rendeletben megjelölt kiemelten fontos,
valamint a fontos ÉTT-k listáján a település
nem szerepel.

Natura 2000 területek
A település külterületét az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendeletben kihirdetett, majd az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM
rendelettel közzétett Natura 2000 területek
nem érintik.

Az országos ökológiai hálózat térképe

Ökológiai hálózat
A község közigazgatási területét az országos
ökológiai hálózat érinti, a kijelölés a
Szentmihályi-patak völgyében lévő területeket
fedi. A hálózat elemei közül ökológiai folyosó
került kijelölésre.

Egyedi tájértékek
A területre vonatkozó egyedi tájértékek teljes
listája nem áll rendelkezésre.

Tájvédelmi szempontból kiemelt
övezet
Tájképvédelmi kiemelt övezetbe a
közigazgatási terület nyugati része kijelölésre
került.

a tájképvédelmi övezet érintettsége
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A természetvédelmi értékek részletes bemutatása

A község aktuális természeti állapotát a táj- és területhasználat változásának elemzésével itélhetjuk meg. Ehhez a
vizsgálathoz nyújtanak segítséget a korabeli dokumentumok, mint a Habsburg-birodalom stratégiai és katonai célból
készített térképei történelmi katonai és kataszteri térképei. Ezek a térképek olyan alapvető információkat hordoznak, mint
a tájhasználati egységek (lakóterület, szántó, gyep, erdő), melyek kiterjedéséből következtethetünk a természeti értékek
jelenlétére, majd azok változására.
Az első katonai térképen Hottó (Hotw) két részből álló lakóterülete már látszik. Tőle nyugatra egy nagyobb erdő tömbje
látható, míg másutt már akkor mindenütt szántók voltak az uralkodók, csupán a patakvölgy zöldje jelzi a gyepek
jelenlétét. Szentmihályfa néhány házas kis tömbje is jelölve van, előtte a patakvölgyben két tó is látszik, melyek minden
bizonnyal mesterséges eredetűek voltak. A szőlőhegyek is már megjelentek az erdők által közrefogva. Az akkori
tájhasználati egységek kiterjedése, elhelyezkedése nagyon közel áll a mai állapothoz.
A második katonai felmérés térképen nagyjából ugyanez látszik, azonban a belterület melletti erdőtömb területe
megfogyatkozott és két részre lett osztva. A szántók és gyepterületek is jól elkülönülve ábrázolva vannak, a
patakvölgyek vizes élőhelyei külön színnel lettek jelölve. A Pergyászló, Szentmihály hegye összefüggő gyümölcsösei jól
láthatóan mutatják a szőlőhegyek komlpex hasznosítását, megbecsültségét.

A település az I. (1763-1787) és a II. Katonai Felmérés (1806-1869) térképein
A XIX. században elkészült első kataszteri térkép a tulajdonviszonyokat és a földterületek művelési ágát korábban nem
látott részletességgel mutatja be. A mívesen megrajzolt térképen jól láthatók az egykori birtokviszonyok, a megannyi
keskeny nadrágszíj-parcella. Bár a térkép színezés híján nem teljes értékű, a földrészleteken szereplő piktogramok
alapján a művelési ágak jól beazonosíthatók. Jól kivehető a két szőlőhegy közti vápában a gyümölcsösök mellett egy
erdősáv is, mely ma is megtalálható. A korabeli gyümölcsösök karakterét a hegy délkeleti lábánál ma is meglévő öreg
gesztenyések és gyepeik jól példázzák. A térképen megjelennek a a dűlőnevek: Körtélesi, Lapi, Temetői, Alsó-rét. Az
egykori erdőkre is találunk utalásokat: Nagy tölgyes, Gyura rétás (irtás).
A Magyar Királyság kiegyezés-korabeli térképe már a maihoz nagyon közeli állapotokat rögzített, bár elnagyolt
ábrázolása valós elemzést nem tesz tehetővé. Egyetlen újdonsága a referenciapontokon a magassági értékek meg
jelentetése.
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Az elemzett régi térképeken a vízjárta patakvölgyek, a szántók elhelyezkedése, a belterület és az erdők helyzete alapján
megállapítható, hogy a település összterületét tekintve a tájhasználat alapvető térstruktúrája legalább 250 éve kialakult
és alapvetően, nagyságrendjét tekintve azóta nem változott. Kisebb változás az erdők esetében jelentkezik, a zonális
tölgyesek, bükkösök helyét sokhelyütt átvették a tájidegen akácültetvények.

A település a kiegyezés korabeli kataszteri térképen és a III Katonai Felmérés (1869-1887) térképein

A természeti értékek helyszínei, bemutatása

Erdők
A település külterületén az egykor kiterjedt erdők napjainkra csak töredékekben maradtak fenn. A Szentmihályi-patak és
a Határ-patak mentén rontott égeres-magaskőrises erdők láthatók, gyepszintjükben tavasszal gólyahír virít, később
sások és csalán-bodza uralta gyomvegetáció válik uralkodóvá. Az idős fákon az egerészölyv fészkel.
Az egykor kiterjedt bükkösök hírmondója a patakvölgy melletti északi oldalban akácosokkal körül véve maradt fenn.
Értékei közt a farkasboroszlán, szártalan kankalin, madárfészek kosbor, kardos madársisak, kétlevelű sarkvirág,
ciklámen, turbánliliom és a védett páfrányok, mint a szálkás pajzsika, vesepáfrányok említendők. Az öreg bükkfák
törzsébe vájt odvakban a fekete harkály, kékgalamb költ. Nagymértékben veszélyeztetett.
A két szőlőhegy közötti vápában déli kitettségben egy, már a régi térképeken is szereplő zártkerti erdő található.
Faállománya napjainkra nagyobbrészt akác, amit a közelmúltban nagy területen letermeltek. A termőhelyen azonban
mindezek ellenére több védett faj jelentős állománya él ma is, mint a kisvirágú hunyor, ciklámen, gömbtermésű sárma,
hóvirág. Védelmük érdekében az akác újból honos fafajokra való cseréje volna kívánatos.
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Égeres a Hottói-patak mentén

Sásláprét ligeterdőben
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Bükkös a Pergyászló északi oldalán
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Kisvirágú hunyor a szőlőhegyek erdőjében

Ciklámen, gömbtermésű sárma, farkasboroszlán
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Szőlőhegyek
A község déli részén, a patakvölgy fölött két szőlőhegy emelkedik. A göcseji tájban ritka, itt még uralkodó karbonátokban
gazdag löszös talajok a jellemzők, minek folytán a vegetáció is gazdagabb, mint a belső részeken. A dombtetők és a
szőlők alatti gyümölcsösök kaszálóinak rigószegfűs sovány csenkeszeseiben az agár sisakoskosbor mellett tavasszal a
sömörös pettyeskosbor jelentős állománya nyílik. A legelőkön ősszel a pacsirtafüvek mellett az őszi füzértekercs illatozik.
A szőlők alatti gyümölcsösök is rendkívül fajgazdagok. Az öreg, évszázados gesztenyematuzsálemek alatti
kocsordosokban a bakfű, parókás imola mellett a fekete zászpa, kányabangita nyílik, az egykori cseresekre a
gyöngyvirág jelenléte utal. Unikális a magyar szegfű, foltos véreslapu, tojásdad békakonty megjelenése a tollas
szálkaperjés kaszálókon.

Legelő a szőlőhegy aljában
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A helyi védelemre javasolt legelő

Sömörös pettyeskosbor, őszi füzértekercs, agár sisakoskosbor
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