
JAVASLAT 
 

Présház 
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: Présház 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
agrár-és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, épített örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 421/2. hrsz.                     

EOV koordináták (X Y): 176643 556079 
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 Aszófőt Örvényessel elválasztó szőlőhegyi határút örvényesi oldalán, a hegy középső 
harmadában helyezkedik el 167 méteres magasságban ez a klasszikus formát tükröző, 
nádtetős, megújított épület. A pince-présház környezetében művelt szőlő van, az 1858-
ban végzett felmérés is jegyezte, a kataszteri térképen láthatjuk.  
 

 
forrás: http://mapire.eu/hu/map/cadastral 

Szépen karbantartott, istállós épület, megosztott, de közel eredeti használattal, első és 
hátsó részét a család más tagjai használják. Az elülső rész bejárati ajtaja elképesztően 
gyönyörű, kétrétegű, napsugaras díszítése a kovácsoltvas szegekkel elbűvölő. Elülső 
homlokzatán a nyílászárók körül fehér vakolatsáv húzódik. Belseje is hagyományos 
képet mutat, szobája hangulatos. A hátsó részénél, a szabad ég alatt találjuk az egykor 
használt faprést, mely egy kettős, középcsavaros prés. Sajnos az igyekezet ellenére 
ennek állapota romlik, meg kell óvni a további pusztulástól! (Vajkai Aurél a 
„Szőlőprések és díszítésük a Balaton északi mellékén” című tanulmányában közölte ezt 
a prést (Ethnographia 88. évfolyam 1977). 
Az épület és környezete tájértékként, néprajzi értékként egyaránt sokat jelent a 
harmonikus szőlőhegyi kép és érzet formálásában, ezért helyi védelme indokolt lenne.  
 
Intézkedési javaslat: Megőrzés, karbantartás, védelem.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Agrártörténeti egyedi tájérték.  
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

 

mailto:halomhegy83@gmail.com
http://www.balatonitaj.com/


 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
2. Szakértői ajánlás: Tájképet gazdagító, funkcióját tekintve is értéket őrző épület. 
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


