
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 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 534. hrsz.                      

EOV koordináták (X Y): 176665 555904 
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 örvényesi szőlőhegy középső részén, 182 méteres magasságban áll ez a több 
lépcsőben felújított, értékeit kiemelten őrző présház. Környezete rendezett, szépen 
művelt szőlők övezik. Jobb oldalán istálló csatlakozik hozzá, mely a területen 
kifejezetten jellemző. Klasszikus háromosztatú épület, pihenőszoba, présház és 
dongaboltozatos pince elrendezéssel. Teteje cseréppel fedett, világítóan fehérre 
meszelt falain szolid vakolatdíszítéseket láthatunk, nyílászárói körül és az oromfalon is. 
Az oromzat ékessége a padlásszellőzőhöz közvetlenül kapcsolódó, keretbe foglalt 
évszám és monogram. Az 1868-as évszám egy bővítés vagy felújítás dátuma lehet, mert 
az 1858-ban végzett térképezés szerinti kataszteri térképen már szerepel az épület.  
 

 
forrás: 
http://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=1982022.8923917229%2C5929844.91792164%2C1983654.3452141846%2C5930544.7944618
76 

A szőlőtermesztés, borkészítés helybéli hagyományait tekintve tudjuk, hogy már ez 
előtt jóval álltak pincék a szőlőhegyen.  
A présház-pince értékét növeli a szépen magtartott belső, és kiemelkedő értéke a 
bejárati ajtó, mely kétszárnyú, kétrétegű, rombuszos mintázatú.  
Védelemre érdemes, termeléssel kapcsolatos, borászathoz köthető, agrártörténeti 
egyedi tájérték, mely tájképi szempontból is meghatározó fontosságú elem.  
 
Intézkedési javaslat: Megőrzés, karbantartás, védelem. A megőrzendő szőlőhegyi 
egységben értelmezendő, az egyedi megóvás mellett.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Tájba illeszkedő, jellegzetes népi 
építészeti formákat hordozó, datálással ellátott, helyi védelemre és műemléki 
védelemre is érdemes présház. 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 
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2. Szakértői ajánlás: Védendő, megőrzendő épített érték.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


