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Az országban sokféle szőlőhegyi hangulattal találkozhatunk, talán nem elfogultság 
mondatja, hogy a Balaton-felvidéki szőlőhegyek a legcsodálatosabbak. A Magyar 
Néprajzi Lexikon részletes definíciót ad a fogalomról: „Szőlőhegy, hegy, högy:  
általában domb- és hegyvidéken, ritkábban síkságon fekvő nagyobb összefüggő 
szőlőterület, amely egy vagy több helység szőlőbirtokosainak (hegynép) közös 
érdekvédelem alatt álló tulajdona. A szőlőhegy a szőlőművelés színtere, így a 
szőlőmunkákkal kapcsolatos objektumok találhatók rajta: a meredek lejtőkön 
szabálytalan kövekből, kötőanyag nélkül falazott teraszok, kőgátak, vízelvezető árkok 
és gödrök, a rétegvonalakkal párhuzamosan futó dűlőutak, kocsifordulók. A 
szőlőhegyek általában kerítettek. A kerítés egyszerű formája keskeny, feltöretlen 
bozótos földcsík, gyep, gyepű, ami az egyes tulajdonosok szőlőföldjének határát is adja. 
A Dunántúl nagyobb részén szőlőhegyen történik a szőlőfeldolgozás és bortárolás is, 
így a gazdasági épületek a tulajdonosok szőlőterületén állnak…” 
dr. Laposa József, Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken című, 1988-ban megjelent 
könyvében részletesen leírja a szőlőhegy, mint kulcsfontosságú tájelem lényegét, kitér 
az ember és táj kapcsolatára, ismerteti a környező történelmi borvidékeket, a 
szőlőtermesztés helyzetéről és történetéről ír, majd a szőlőhegyi folyamatokat és a 
szőlőhegyek értékelését is az olvasó elé tárja. Ez képezheti az alapját a történelmi 
szőlőhegyekre irányuló figyelemnek és a megoldáskereséshez manapság is 
hozzásegíthet, hiszen több évtized távlatából sajnos a leírt figyelemfelhívó, cselekvést 
sürgető mondatai a körülmények változása ellenére is aktuálisak, a folyamatok iránya 
aggodalomra ad okot és ugyan a megoldás lehetséges, mégis nehézkes érvényre juttatni 
a szükséges intézkedéseket, s közben sebes ütemben romlik a felbecsülhetetlenül 

értékes szőlőhegyek állapota, a művelési arányok nemigen nőnek, a hagyományos 
funkciójú épületek megszűnnek, az egyedi népi építészeti értékek elpusztulnak és tért 
hódít valami egészen más, aminek eredménye a történeti táj-jelleg kiüresedése és 
végleges elveszítése- ahogy az évtizedek során több egykori szőlőhegy esetében 
tapasztalhattuk sajnos… 
„A táj az ember társadalmi arca, azaz a táj mindig tükröt tart a kor elé, és leolvasható 
róla (benne) az adott társadalom lényege, kultúrája, az ember és a természet viszonya. 
A Balaton-felvidék hangulatos, emberi léptékű szőlőhegyei, présházakkal díszített 
domboldalai, a kivételes szépségű táj is emberi munka eredménye.” – olvashatjuk a 
könyv elején. A lelket melengető, harmonikus látvány és érzet az örvényesi szőlőhegyen 
különösen erőteljes, mert ma is az Öreg-hegy az egyik legkiválóbb állapotú, 
legértékesebb szőlőhegy. A szomszédos aszófői Öreg-heggyel lényegében egy tömböt 
alkotó, a Balaton partvonalával közel párhuzamosan futó hegyvonulat a környék 
útjairól is jól megfigyelhető. Összességében hagyományos jellegű szőlőhegy képét 
mutatja.  
A művelt szőlőterületek arányát, a földrészletek nagyságát, és az épületek számát, 
elhelyezkedését és minőségét tekintve az örvényesi Öreg-hegy mutatja a legkedvezőbb 
képet, ez a hegy őrizte meg leginkább termelési, tájképi, esztétikai, néprajzi, történeti 
értékét. Ezt dr. Laposa József az 1986-ban készített, örvényes-aszófői Öreghegyről írt 
tanulmányában (lásd források) és a két évvel később megjelent, szőlőhegyekkel 
foglalkozó könyvében megfogalmazta. A megállapítás lényegében ma is megállja a 
helyét, mert ugyan erre a szőlőhegyre is könyörtelenül befúj már a változás szele, a 
településen élő, egykor betelepített szorgalmas, példamutató életvitelű német családok 
leszármazottai minden erejükkel ragaszkodnak az ősi- évszázadok óta a kezükben lévő- 
birtokokhoz (területhez) és kötelességtudóan művelik a szőlőt, vigyázzák, gondozzák 
présházaikat. Ez volt a kulcsa annak, hogy nem történt nagymértékű felaprózódás a 
földrészletekben és nem szaporodtak túl az épületek a bizonytalan és viharos 
évtizedek, kilátástalan élethelyzetek ellenére. Különlegessége, egyedisége a jó 
alapadottságokon túl tehát ebből fakad.  
 
A hegy földrajzi, geológiai adottságai kitűnőek, a szőlőterületek fekvése, a tengerszint 
feletti magasság és a lejtőszög értékek is kiváló minőségű szőlőalapanyag termesztését 
és szintén kiváló minőségő bor előállítását teszik lehetővé. A Balatoni-Riviéra kistájhoz 
sorolható a település, melynek északi részén zárja a határt a falutól enyhe emelkedővel 
indulva, majd 150 métertől 200 méteres magasságig emelkedve a Kopasz-hegy, 
melynek déli- délnyugati, művelt lejtői jelentik az Öreg-hegy szőlőhegyet. Éghajlata 
meleg, mérsékelten száraz, az évi csapadékmennyiség 600 mm körüli. A hegy 
alapkőzete a középső triász korú Megyehegyi Dolomit Formáció. Ez főként a legfelső 
régiókban bukkan a felszínre, itt a filoxéravész előtt még voltak gyengébb 
szőlőültetvények, de mára beerdősülő területet, gyepeket, vagy gyümölcsöst találunk 
ezeken a helyeken. A legfelső szőlőknél illetve a felső pincéknél a morzsalékos márga is 
előbukkan. A szőlőtermesztés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a lösz, melyről 
Örvényes község történetében dr. Sonnevend Imre így ír: „A geológiai legújabb kor, a 
negyedkor pleisztocén korszakában a szelek által összehordott és lerakódott üledékes 
kőzet területünkön több méter mély rétegződést is felmutathat. Csak az örvényesi 
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szőlőhegy területére korlátozódik az a löszborítás, amely itt lehetővé tette az évezredes 
múltra visszatekintő szőlőművelést. A hajdan szőlőtermesztésbe fogó jobbágyok kitűnő 
érzékkel választották ki a község határának pont ezt a részét, ahol a geológiai viszonyok 
jóvoltából, a déli fekvést és a bőséges napfényt is beszámítva sikeresnek jósolhatták az 
ott beindított szőlőkultúrát.”  
A hegy legfelső részét leszámítva az alapkőzet mállásából a környezeti tényezők 
hatására már kedvezőbb tulajdonságú, vastagabb termőréteg alakult ki, nagyobb 
humusztartalmú talaj képződhetett.  
 
A szőlőhegy egykori helyzetéről a korabeli iratokból és térképekről tájékozódhatunk. 
Örvényes község története feldolgozta a szőlőhegy rendjére, életére vonatkozó 
dokumentumokat, melyek megismerése alapvető és érdekes. Az örvényesi gazdák fő 
megélhetési forrása évszázadok óta a szőlőtermesztésből és borértékesítésből 
származott. A családok élete a szőlőmunkákhoz igazodott, s így a szőlőhegyhez 
szorosan kötődött. Az adott időszakok sajátságaiból fakadó kedvező vagy éppen 
nehézségekkel teli viszonyok rányomták bélyegét a szőlőhegy helyzetére, de mégis 
minden korban, viszontagságok között is tovább élt és generációkon átadódott az ősök 
munkájának tisztelete és a kötelességtudat, megélhetésért való küzdelem szülte 
munkavégzési „kedv”.  
 

 
A szőlőhegy ábrázolása az első katonai felmérés térképén- jól látható a szőlő jelölése 

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

 
A második katonai felmérés (1806-1869) térképén látszódnak az épületek is, 

némelyik jól azonosítható, ma is álló présház 
forrás: http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/ 

 

 

 
A harmadik katonai felmérés idevonatkozó térképrészlete 

forrás: http://mapire.eu/hu/map/hkf_75e/ 
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Az örvényesi Öreg-hegy a csatlakozó Kispécsely-dűlővel és a szomszédos aszófői 
Öreg-heggyel egy 1869-1887 közötti felmérés alapján készített térképen 

 
forrás: http://mapire.eu/hu/map/hkf_25e/ 

 
 

 
 
A leglátványosabb ábrázolás az 1858. évi kataszteri térképen tárul elénk, itt a 
földrészletek mellett az épületek pontos nagysága és helye is látható, és a tulajdonosok 
nevét is feltüntették. Szívszaggató belegondolni, amikor napjainkban egy e térképen 
feltüntetett, több évszázados épületet lerombolnak és a megismételhetetlen népi 
építészeti érték helyére egy attól merőben eltérő, lélektelen és idegen jellemzőket 
hordozó építmény kerül… Erre nemrég volt példa az Öreg-hegy alsó régiójában, ez a 
veszteség már pótolhatatlan. 

forrás: http://mapire.eu/hu/map/cadastral/ 
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A szőlőhegy területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. A 2000. évi CXII. 
„Balaton” törvény (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról) megállapítja 
a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezeteit, ennek alapján az örvényesi Öreg-
hegy egésze térségi jelentőségű tájképvédelmi terület, melyre vonatkozóan már a 
Balaton törvény előírásokat fogalmaz meg. Mint a Balaton kiemelt üdülőkörzetéhez 
tartozó település, Örvényes vonatkozásában is ez a meghatározó.  
Területi védelemben nem részesül, és egyetlen épülete sem élvez semmiféle 
védettséget, helyi védettségre vonatkozó javaslatokat megfogalmaz a 
településrendezési terv, de nem teljes körűen és nem eléggé megalapozottan.  
 
dr. Laposa József 1986-ban vizsgálta az örvényesi-aszófői szőlőhegyet, a szőlőterületek 
alakulását és ekkor pontos adatokkal szolgált tanulmányában. A következő 
megállapításokat tette: 
„A szőlőhegy a településektől északkelet illetve északnyugati irányban kb. 1-1,5 km 
távolságra fekszik. Kedvező földrajzi adottsága és 10-25%-os lejtés viszonyai a 
minőségi bortermelés szempontjából kiválóak. Mai állapota (művelés, épületsűrűség, 
esztétikai állapot) a többi Balaton parti szőlőhegyhez viszonyítva kiemelkedően 
kedvező. A nagyobb lendületű üdülőépítési hullám eddig elkerülte, de tekintettel a 
hegyről feltáruló szép kilátásra, Tihany és Balatonfüred közelségére a további üdülők 
építése fenyegető veszély.” 
„A kataszteri térképeken lévő adatokból kiolvasható, hogy a szőlőhegy területe 
gyakorlatilag nem változott. Örvényesen ma is ugyanazon a területen művelik a szőlőt 
ahol évszázadokkal ezelőtt.”  
„A szőlőterület nagyságának változása megfelel az eddig ismert folyamatnak. Az 
értékelt évek közül 1858-ban volt a legtöbb szőlő 30,6 ha.” 
Többszöri csökkenés, majd növekedés következett, és az 1986 nyarán végzett helyszíni 
vizsgálatakor volt a legtöbb szőlő az Öreg-hegyen, 24,7 ha (ebben a nagyüzemi tsz 
szőlők is benne vannak). 
„A földrészletek száma hullámzó, de általánosságban elmondható, hogy nő, azaz 
fokozatosan kissebbednek a területek, annak ellenére, hogy Örvényes ebből a 
szempontból is mindeddig példamutatóan kiemelkedett a Balaton-felvidéki zártkertek 
közül.” 
 
A jelenlegi adatokat a javaslat készítésekor kértem meg (2016. november): 
 
A szőlőhegy nagysága: 43 hektár (1986-ban 44 ha, lényegében ugyanennyi) 
 
A szőlőterület nagysága: 24,5 hektár  
 
Nem szőlőterület: 18,5 hektár 
 
A szőlővel érintett terület: 57% 
 

A területen a fehérszőlő fajták a jellemzőek, kisebb részben termesztettek kékszőlő 
fajtákat is- régebben othellot- ma kékfrankos elvétve található itt.  
A filoxéravész pusztító hatása a régi, hagyományos fajták nagy részét eltörölte, a 
juhfark, mint ősi magyar fajta, sűrű gyökérzete miatt sikeresen ellenállt a gyökértetű 
károsító hatásának, így ebből a fajtából folyamatosan termesztettek az Öreg-hegyen. A 
legnagyobb teret az olasz rizling hódította a környéken, így örvényesen is meghatározó 
fajtává vált.  
 
A jelenleg termesztett fajták és közelítő pontosságú területnagyságuk: 
 
Olasz rizling: 8 ha 
Rizlingszilváni: 8 ha 
Juhfark: 3 ha 
Irsai olivér: 0,5 ha 
Kékfrankos: 1 ha 
 
A 18,5 ha nem szőlőterület összetevődik műveletlen területekből, gyümölcsösökből, 
szántóterületekből és egyéb területekből.  
 
A megváltozott körülmények (borfelvásárlás hiánya, gazdasági, társadalmi viszonyok) 
azt eredményezték, hogy a hajdanán helyben készített kiváló minőségű, jól eladható bor 
mára el sem készül, egyre kevesebb must kap fejlődési esélyt és nyughelyet a 
pincékben. Van, aki a megtermelt szőlőt feldolgozza és borával saját maga gazdálkodik, 
ez a legkevésbé jellemző sajnos. Többségében a szőlő egy kisebb részét megtartják és 
ebből készítenek saját, családi fogyasztásra bort, és a többit szőlőként tovább 
értékesítik. Több gazdánál tapasztaltam, hogy csak minimális mennyiséget szüretel be, 
és a termés java részét tovább adja felvásárlónak. Vannak a szőlőműveléssel nagyobb 
volumenben foglalkozók, akik természetesen eladásra kínálják a szőlőt. A termésért 
fizetett ár számomra megdöbbentően alacsony, 2016 őszén 100 Ft/kg áron vették át a 
szőlők nagy részét és hallottam 70 Ft/kg –os kifizetésről is. Ez a jelenség, a szőlő leadása 
természetesen nem egyedi, a Balaton-felvidék nagy részén tapasztalható. A szőlők 
tisztességes megművelése, az igyekezet és kötelességtudat már alapjában véve 
örvendetes. A szőlővel dolgozók keze munkájának nyoma ott marad a szőlőfürtökön –
szó szerint is- és ha megkapják a pénzüket a megtermelt áruért, az már a jövő évi 
folytatás biztosítéka lehet, ami megnyugtató. Ott van azonban mégis az a negatív érzés, 
valamiféle hiányérzet és szomorúság.  
/A szüretkor a helyi család egy nagy-nagy borászathoz szállítandó konténerébe halmozta a drága 
örvényesi szőlőt, ott állt az egész éves munka gyümölcse, majd egyszer csak elvitték, elszakították 
a szülőhelyétől, benyelte valami nagy és félelmetes erő… A munka végeztével a pince ajtaja zárva 
maradt (sajnos így hozta az élet). Az épületek egyre távolodnak eredeti funkciójuktól, de 
megőrzésük mégis kulcsfontosságú… A monogramos hordók szomjaznak, fájdalmasan 
száradnak… De ne tegyük ki őket a szabadba, mert csak pár évig fognak asztalként szolgálni… Az 
örvényesi bor elment, mielőtt megszülethetett volna… (s hogy mivé lesz ott idegenben, hogy 
üresedik ki, simul a semmibe, abba jobb bele nem gondolni) Csupa szívszorító és nehéz kérdés…/ 

 



A szőlőhegy lényege a szőlő, és emellett a lehető legtöbbet kell tennünk a sajátosságok, 
jellegzetes elemek fennmaradásáért, hogy a táj karaktere, oly csábító, örömteli 
szépsége a következő generációk számára is érzékelhető lehessen.  
 
 
A szőlőhegy meghatározó elemei a szőlősorok ölelte pincék, présházak. A 
megismételhetetlen, egyedi apró részletek- pinceajtók, zárcímkék, vakolatdíszek, 
ablakkeretek, szellőzőnyílások, faragások, feliratok, kémények- adják a páratlan, s ez 
által rendkívüli értékkel bíró egyedi egészet.  
A történeti, kulturális és esztétikai szempontból kimagasló értéket képviselő 
szőlőhegyi népi építészeti emlékek tájhoz fűződő kapcsolata egyedülálló. Az 
évszázadok során, többnyire helyben található alapanyagokból létrehozott épületek 
anyjukként tekinthettek az életet adó tájra. A környezeti adottságok révén a Balaton-
felvidéken a tartós, kőből történő építkezés meghonosodhatott. Az örvényesi Öreg-
hegyen többnyire a helyben- a falu több pontján- fejtett középső triász korú tűzköves 
mészkőből építkeztek, de közel voltak a szintén kiváló építőkő, a füredi mészkő 
lelőhelyei is. Területünkön a szőlő feldolgozása, a bor készítése és tárolása a hegyeken 
történt, ez magyarázza a szőlőhegyi épületek eredetileg is nagy számát. A pinceépítés 
már a XIV. században megindulhatott kőpincék létrehozásával, a ma is álló értékes 
épületek egy része a XVIII. században, többsége a XIX. század folyamán épült. 
Örvényesen ősi pincéket rejtő, egyszintes épületeket találunk, jellemzően istállós 
kialakításúakat. Előfordulnak iszlinges présházak is. A régen általános nádfedés is 
sokhelyütt megmaradt, de folyamatos a nádtetők megújítása és felváltása cseréppel. Az 
épületek elhelyezése –a területen jellemzően- a szintvonalakra merőlegesen történt, 
tehát arcukkal tekintenek le a hegyről és ez által is egy egységes, harmonikus kép jön 
létre, mely a mai napig javarészt megmaradt.  A pince-présházak egy része két 
helyiségből áll, présház részből és pincéből, melyek felett végig nyeregtető húzódik. 
Láthatunk földes (füves) borítású dongaboltozatos pincerészeket is. A régi, eredeti 
képet mutató épületek padlózata földes, a födém deszkafödém vagy dongaboltozat. 
Több présház bővült az idők során pihenőszobával, ezek kialakítása is szép, sokuk őrzi 
a korabeli berendezéseket, bútorokat. Ezek a háromosztatú épületek már tekintélyes 
méretűek és egyik-másik pincéje kifejezetten hosszan nyúlik hátra. Előfordul 
csehsüveg-boltozatos kialakítású szoba is.  
Kiemelkedően értékesek a régi ajtók, bejárati ajtók és belső pinceajtók is. Számos 
épületen találunk évszámot, amely jelölheti az építési évet, de jellemző az átépítés, 
bővítés évének jegyzése is, tehát az épületek ősibb maggal rendelkeznek. Ezeket 
láthatjuk oromzatokon, vakolatdíszek formájában, és szemöldökfákba vésve is 
megörvendeztetnek bennünket.  
A megőrzendő, mérhetetlenül értékes épületek egyedileg is javasoltak az értéktárba.  
A területen körülbelül 50 épület, építmény található, tehát a beépítettség még rendkívül 
kedvező és a szőlőhegy képe harmonikus.  
 
 
 

A művelt szőlők, gyümölcsösök, pincék-présházak mellett apróságnak tűnő, de nagy 
jelentőséggel bíró egyedi tájértékek egészítik ki és teszik még értékesebbé a 
szőlőhegyet. Örvényesnek egy kőkeresztjét is itt, az Öreg-hegy felé vezető úton találjuk. 
A feszület lábazatának vonalában hosszan elnyúló kőrakásra lehetünk figyelmesek: ez 
az egykori szőlőhegy kerítése, abból az időszakból, amikor teljesen különálló 
egységként a szőlőhegy kapuval és kerítéssel rendelkezett. Ennek a kőkerítésnek a 
maradványait több ponton megtaláljuk, több határvonalon felsejlik, és talán legszebb a 
hegy felső régiójának határánál, a fenyves alatt, ahol a cserszömörcés 
karsztbokorerdők színes képével vegyülve egészen különleges látványt nyújt.  
Több helyen megtaláljuk a földrészletek határait jelölő mezsgyét, ezek esetében is 
megfigyelhetők a kőhalmok. A pincék udvarain meghatározóak a diófák, melyek értékes 
gyümölcsöt és kedvező klímát adnak. Emellett sok szép alakú, öreg gyümölcsfa (alma, 
mandula, cseresznye, körte) is gazdagítja az épületek környezetét vagy a szőlősorok 
környékét. Az Öreg-hegy elhelyezkedéséből adódóan szinte minden pontjáról 
kivételesen szép panorámát élvezhetünk, ez a tájképi, tájesztétikai érték is nagyban 
hozzájárul különleges értékéhez.  
 
dr. Laposa József 1988-as könyvében a szőlőhegyeket összhatás szerint értékelte. Az 
első, legkedvezőbb osztályba azokat sorolta, mely megjelenésében, látványában, 
összhatásában kedvező, hagyományos jellegű szőlőhegyként vehetők figyelembe. 
Ekkor két település valamely szőlőhegye mellett egyedül az örvényesi Öreg-hegy 
szerepelt. Ez a mai napig fennáll, tehát egy kiemelkedő értékű és fontos szőlőhegyről 
van szó!  
 
A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról 
szóló 97/2009. FVM rendelet határozza meg a szőlőtermesztésre alkalmas területeket, 
ez sorolja a borszőlő termőhelyi kataszterébe a területeket.  
Ez a termőhely minősítés, amely első (I.), illetve másod (II). osztályú területeket 
különböztetett meg, nem fejezi ki hűen az egyes termőhelyek közötti különbséget és 
egyáltalán nem foglalkozik az építészeti, történeti, a kulturális, tájesztétikai értékekkel. 
Az EU-s irányelvek, egyezmények szellemében a termelési, táji, történeti, építészeti 
örökség, illetve az ökológiai, turisztikai, természetvédelmi és egyéb sajátos adottságok 
együttes értékelésével kell kiválasztani a legértékesebb szőlőhegyi dűlőket. Az utóbbi 
huszonöt év változásai, a jobb minőségű borok iránti igény növekedése következtében 
felértékelődtek a régi nagyhírű borvidéki termőhelyek. Ezen híres dűlők egy része 
nemcsak az ott termelt bor minősége, hanem az ott lévő építészeti, történeti, 
tájesztétikai értékek szempontjából is kiemelkedő értékűnek minősíthető. A fentiek 
alapján kötelességünk ezen kiváló termőhelyek, az értékekben gazdag tájrészletek 
megőrzése.   
A termőhelyi értékelés szerint az örvényesi Öreg-hegy I. osztályú terület 330 
pontértékkel. 
 



 
Szőlőkataszter szerinti I. osztályba sorolt területek 

forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 
A szőlőhegy termelési, történeti, építészeti adottságai kedvezőek, és a káros folyamatok 
megállítására egyedi, szigorú szabályozással még van esély, ezért „kiváló dűlőként” 
tartandó számon.  
A kiváló dűlő lehatárolása a fenti szempontok szerint, komplex szemlélettel történő 
értékeléssel történhet: 

 
Az Öreg-hegy kiváló dűlőnek minősítendő része sárgával kiemelve 

alapkép forrása: Google Earth 

 

Kiváló dűlőként figyelembe vehető terület nyilvántartási térképen 
alapkép forrása: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 

A kiváló dűlő területrészt külön kell kezelni, arra a cél érdekében szigorú szabályokat, 
szőlőtermesztést és tájat védő előírásokat kell megfogalmazni és elfogadni, alkalmazni. 
Miután a terület szervesen kapcsolódik az aszófői Öreg-hegyhez, mely szintén jó 
adottságú és értékes szőlőhegy, észszerű volna együtt-gondolkodva, a tájat komplex 
módon szemlélve, egységes, egy irányba ható szabályokat életbe léptetni az 
önkormányzatoknak együttesen.  
 
Az örvényesi Öreg-hegy értékeire- jó műveltségi arány, szőlők jó állapota, földrészletek 
megfelelő nagysága, épületek kedvező száma, pincék, présházak népi építészeti, 
néprajzi, helytörténeti jelentősége, tájképi értékek, látványképek-, továbbá az első 
osztályúnak minősített, kitűnő adottságú termőterület kiváló dűlőként történő 
kezelésére tekintettel adja magát egy, a kulturális örökség védelméről szóló törvényben 
meghatározott fogalom is, a történeti táj. Érezhető, hogy ez valami megalapozottan 
fontos és védendő, egységes, a nemzetünk számára kiemelkedő jelentőséggel bíró 
dolog. A törvény szerint: „Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az 
ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális 
(történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, 
részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén 



topográfiailag körülhatárolható egységet alkot.” E megfogalmazás minden pontja 
érvényes lehet erre a szőlőhegyi részre, tehát célszerű –úgy, ahogy valójában van- 
tájként, megőrzendő egységként védetté tenni és ezzel összhangban alakítani mindent. 
Az egyedi védelem is fontos pl. épületek esetében, de itt annyi műemléki érték, tájérték, 
kulturális örökség koncentrálódik egy pontosan lehatárolható egységbe, hogy a 
legtermészetesebb módon adja magát a történeti tájként való figyelembe vétel.  
Turisztikai szempontból érdemes volna sétaútra felfűzni a szőlőhegy látnivalóit, és 
borkóstolási lehetőséget teremteni, együttműködni például a geotúra-vezetőkkel és 
mindezt összefogni akár szervezeti formában és hírül vinni.  
 
Intézkedési javaslat: Az örvényesi Öreg-hegy sajátosságait meg kell őrizni, védelmét 
biztosítani kell, a tájrészlet fennmaradásának és tovább-éltetésének alapjául szolgáló 
szigorú előírásokat meg kell fogalmazni. A kiváló dűlőt le kell határolni.  
A szőlőhegyi értékek védelmekor mind a területek, mind az objektumok védelmével 
foglalkozni kell. A lehatárolt kiváló dűlőket a településrendezési eszközökben is le kell 
határolni és olyan szabályokat kell a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) 
megfogalmazni, amelyek segítik a szőlőhegyi tájkarakter fennmaradását (Aszófővel 
együttműködve, az Öreg-hegy egész tömbjét egy egységként alapul véve). 
A településrendezési eszközökben egyedi (helyi) védelemben kell részesíteni a 
jellegzetes épületeket, a legértékesebbeket pedig országos műemléki védelemre kell 
felterjeszteni. Külön alapot kell létrehozni a tájba illő épületek felújítására, 
karbantartására. 
Tekintettel arra, hogy a szőlőhegyen szőlő- és bortermelés folyik, meg kell vizsgálni, 
hogy ez a gazdasági tevékenység hogyan segíthető, támogatható, milyen beavatkozások 
szükségesek az értékek fennmaradása érdekében. 
A településrendezési tervezők számára ki kell dolgozni részletesen a kiváló dűlők 
részletes szabályozási javaslatait a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Borvidéki 
Hegyközségi Tanács és a Megyei Kormányhivatal bevonásával. Ebben az anyagban 
részletesen meg kell vizsgálni a történeti tájjá történő minősítés lehetőségét, feltételeit, 
várható eredményeit is. A kulturális örökség védelméről szóló törvény a 
következőképpen fogalmaz: „Történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni 
az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális 
(történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, 
részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén 
topográfiailag körülhatárolható egységet alkot.” Ennek minden szempontból 
megfeleltethető az örvényesi Öreg-hegy. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A településhez kötődő emberek 
számára és az egész ország számára nagy jelentőséggel bíró terület, hagyományos 
képet mutató, jól művelt szőlőhegy.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
Laposa József: Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken (Mezőgazdasági kiadó, 1988.) 
Laposa József: Az örvényes-aszófői Öreghegy szőlőterületének változása a múlt század közepétől napjainkig 
http://balatonitaj.com/wp-content/uploads/2014/07/peto-piroska-pincek-es-preshazak.pdf 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000112.TV 
Örvényes község története (dr. Hudi József. szerk. 2010.) 

 

III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

Az Öreg-hegy látképe a Sás-rét felől 

 
Az Öreg-hegy középső része 

http://balatonitaj.com/wp-content/uploads/2014/07/peto-piroska-pincek-es-preshazak.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000112.TV


 
Az egykori községpince és környezete 

 
Színtiszta harmónia: művelt szőlők, régi présházak (használatban!) 

 
Kilátás Sajkod felé Kugler Gyula pincéjétől 

 

 
Téli csendben 



 

Művelt szőlők, tájba illeszkedő régi présházak, hagyományos szőlőhegyi lépték 
 
 

 
Sajnos már beékelődött egy zavaró hatású épület egy régi pince helyére (középen) 

 

 

Szántó és szőlők a pécselyi határrész felől 
 

 
Megkapó őszi pillanat- hagyományos látkép 



 

Beszédes fotó, melyen a múlt összefonódik a jövővel: az 1700-as évek végi pince-
présházat jó karban tartják, értékeit vigyázzák, és vele egységben ott az új telepítésű 
szőlő; ígéretes látvány! 

 
Kőkereszt a szőlőhegy felé vezető úton, mellette a hosszan végig futó egykori 

szőlőhegyi kerítés maradványa (kövek) 

 

 
Egykori szőlőhegyi kerítés a felső régióban 



 
 

 
A filoxéravész előtt eddig felért a szőlő (a kerítésmaradvány külső oldalán állunk) 

 
Tavaszi emlékkép, a mandulavirágba öltözött szőlőhegy látványa semmihez sem 

fogható 
 
2. Szakértői ajánlás: Kiemelkedő, védendő tájelem.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


