
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

 

Kotsy vízimalom 

 

települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Készítette: 

Kotsy Nándor (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Zalaszántó, 2016.08.23. (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kotsy Nándor 

Levelezési cím: ………………………………………………. 

Telefonszám: …………………………………………………. 

E-mail cím: …………………………………………………... 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Kotsy vízimalom   

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 8353 Zalaszántó, Ádám u. 2.  

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A korai leírások szerint már a török idők alatt is fekvőköves vízidaráló malom működött a jelenlegi 

helyén. 1876-ban zalaszántón 4 daráló vízimalmot írtak össze. 

A huszadik század tízes éveiben Zalaszántón 2 gőzmalom és a Major János féle vízidaráló malom 

működött, amely utóbbi a huszadik század közepén Kotsy Nándor tulajdonába került, innen 

származik a mai elnevezése.  

1946-ban teljesen új malom épületet épített az új tulajdonos azzal a szándékkal, hogy egy modern 

lisztőrlő malmot hozzanak létre.  

A malomkereket a közelben eredő Kovácsi- vagy Zerna-patak vize hajtotta. 1947-ben az iparosokat 

szövetkezetbe tömörítették, az üzemeket pedig államosították, így a lisztőrlés nem jött 



létre. Későbbiekben a Kotsy család csak az állatok részére takarmánygabonát darált egészen 1974-

ig. A darálás meghajtását rövid ideig egy 390 cm átmérőjű felülcsapott vízikerék, majd dieselmotor 

biztosította, később villamosenergia-meghajtásra szerelték át.  

A malom épületét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2000 januárjában vásárolta meg, 

majd felújítás után múzeumot alakított ki.  

(forrás: https://bfnp.hu/hu/torteneti-visszatekintes) 

 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 A vízimalom egyedülálló építészeti és ipartörténeti műemlék.  

 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 

multimédiás források) 

https://bfnp.hu/hu/kotsy-vizimalom-zalaszanto 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: https://bfnp.hu/hu/kotsy-vizimalom-zalaszanto 

 

III. 

MELLÉKLETEK 
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