
JAVASLAT 
 

Lakóház és melléképülete, kerítése 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com  
 
II. A nemzeti érték adatai 
1. A nemzeti érték megnevezése: Lakóház és melléképülete, kerítése 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
épített környezet, kulturális örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Szent Imre u. 36. 18. hrsz.                      

EOV koordináták (X Y): 175166 556186 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
Az Örvényessel foglalkozó tanulmányok nagy része, és a turisztikai információkkal 
szolgáló fórumok is megemlékeznek a település egyetlen országosan védett 
lakóépületéről. A műemlék népi lakóház 5540-es törzsszámmal szerepel a műemléki 
nyilvántartásban. A jó állapotú, a tulajdonos Albert család által szépen karbantartott 
ház legszembetűnőbb értéke az utcafrontra néző barokkos kialakítású, íves oromzata. 
A színekkel is gyönyörűen kiemelt ívek és a vakolatdíszek, köztük egy rozetta, 
páratlanul értékessé teszik. Padlásszellőző nyílásai is szegélyezettek, alattuk keretben 
AK 1867 felirat áll (Albert Károly, 1867), mely az építés évére enged következtetni. 
Udvari homlokzata is díszes, az egykori melléképületek egy része is megtalálható még, 
a ház pincével is rendelkezik. Tetejét cseréppel fedték, utcai homlokzatára a 
műemlékvédelmi hivatal figyelemfelhívó táblát helyezett el.  
Funkcióját tekintve is nagy múltú az épület, körjegyzői lakás volt, melynek hátsó 
részében működött a körjegyzői iroda. Ma is megvan külön bejárata az udvar felől, e 
helyiség különlegessége, hogy csehsüveg-boltozattal épült. A kódisállásos főbejáraton 
jutunk az előtérbe, a konyhába, szobákba és a többi helyiségbe. Folytatásként a 
pincelejáró, majd a kőből emelt melléképületek csatlakoznak a házhoz, közel eredeti 
formájukban. A ház udvara is példás, öreg, őshonos gyümölcsfajok mellett kőből 
kirakott, kútházzal rendelkező kutat is találunk, mely használatban van és emeli az 
összkép értékét. Kerítése hagyományosan kőből rakott, teljes hosszában díszíti a 
településképet.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Védett műemlék lakóház. 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=10124 
Örvényes község története, Dr. Hudi József szerk. 2010. 

III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 
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forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 

 
2. Szakértői ajánlás: Településképet meghatározó védett épület.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


