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BEVEZETÉS

1

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Tagyon települési értékeinek bemutatásán
keresztül tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel lakosságának figyelmét az épített és táji környezet
kiemelkedő értékeire.
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet fejlődéséhez.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes
közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi
Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A TAK elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes
álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt
mutat az építtetőknek.
„ ...a Nivegy- vagy Nevegy völgyben is saját kis univerzum él. Óbudavár, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Szentantalfa,
Tagyon -, ahogy a Bakony felől közelítünk a tóhoz e földhajlat ráncaiban itt is, ott is apró falucskák bújnak meg.
Rendszerint két templom tornya böki át a horizontot, ahogy a kanyargós úton közelítünk feléjük. Enyészet és
megújulás e két alapélmény dialektikája, harca jellemzi a tájat.
Mostanában jobb idők járnak, a Nivegy-völgy falvait új élet tölti ki....”
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Ez az öt Nivegy- völgyi település (Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Óbudavár) évszázadok óta
együtt él. Ez az együttélés az utóbbi évtizedekben tovább erősödött, ezért a TAK és a TER készítését is együttes
szemléletmóddal, a Nivegy-völgy arculatát kiemelve készítjük el.
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A Nagy Káli Könyvből - Bojár Iván András- Darabos György 2015.
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/Veress D. Csaba könyve alapján 1/
A Balaton-felvidék közepén fekvő, a Balaton irányába lejtő és szélesedő Nivegy-völgy mélyén a Csorsza-patak
(Cserkúti) folyik.
A medencében már mintegy ötezer évvel ezelőtt megjelentek az újkori embercsoportok, akik szinte kizárólag a
Balatonra néző domboldalon telepedtek le.
A legrégebbi emberi településre a mai Szentjakabfa falutól északra emelkedő Mogyorós-hegy fennsíkján
találtak rá a régészek. E falunál nagyobb őskori falu maradványait pusztították el Szentjakabfától délkeletre az
Almakút (Ómakút) forrása feletti dombháton 1962-ben szőlőtelepítés közben. Óbudavár és Szentjakabfa között a
Dobogó-hegy déli magasfekvésű lejtőjén is előkerültek egy őskori falu maradványai.
A legjelentősebb ókori népesség a Római Birodalom 500 éves dunántúli uralma alatt telepedett le. A Nivegy-völgy
legjelentősebb római települése Zánka közelében – Ságpuszta – alakult ki, de volt római település a völgy magasan
fekvő északi részén, Szentjakabfa területén is.
A római uralom után a VI. században az avarok szállták meg a Balaton-felvidéket. A Nivegy-völgy középrészén
Szentantalfa község közelében kerültek elő avar települések maradványai.
A magyar honfoglalás korából elenyészően kevés a lelet a Nivegy-völgyben.
A Kézei Simon által jegyzett Gesta Hungarorum szerint Vérbúcsú – Kál-horka fia – Zalában, a Balaton környékén
szállt meg.
(Megjegyzés: A Balaton-felvidék nagy része 1950-ig Zala megyéhez tartozott!)
„A Balaton zalai partvidékét így Kál-horkának a „hétmagyar” főszövetség főbírájának nemzetsége a Lád nemzetség
kapta meg az első foglalás jogán.”
A XI-XIII. században a Nivegy-völgyben királyi udvarnokok által lakott kis települések alakultak ki.
„Ezek az alábbiak voltak: Nivegy (későbbi nevén: Szentantalfalu), Csicsó, Szentjakabfalu, Herend, Tagyon, Óbudavár,
Szentbereckfalu. E királyi udvarnok falvak mellett Herend speciális jogállású királyi birtok volt, mert lakói királyi
agarászok (pecérek) voltak, akik a hajtóvadászatokhoz tenyésztették a vadászkutyákat.
Szentantalfa (a hajdani Nivegy falu) lakói „farkasvadászok voltak”. Kiváltságos helyzetüket a Nivegy-völgy
magánkézbe kerülését követően a veszprémi püspök a lakosok egyházi nemessé való minősítésével ismerte el.
Egy 1368. július 8-án kiadott oklevél szerint Anjou I. Lajos király a veszprémi püspöknek adományozta az óbudavári
Szent Péter egyház mellett lévő házat, amelyet korábban a király solymászai laktak.
A török időkben számos katonai támadás érte a medencét és több település részben a törökök és részben a
végvári katonaság által sanyargatva elpusztult (lásd pl. Herend, Szentbereckfalva, Ároktő).
Igen érdekes azonban a történész Veress D. Csaba megállapítása, miszerint „A háborús körülmények között sem
szűnt meg a bor utáni kereslet, a helyi jobbágyok és egyházi nemesek szőleiket minden körülmények között
művelni igyekeztek.”
Biztosra vehető, hogy abban az esetben is művelték a faluk körül lévő szőlőket, ha a település épp lakatlan volt.
A béke csak a törökök veszprémi várból történt kivonulását – 1608 – követően állt helyre. A Nivegy-völgy falvai
ekkor siralmas állapotban voltak.
Ároktő teljesen elpusztult.
Csicsó 1696-ig pusztán állt.
Óbudaváron az 1613. évi összeíráskor egy lakatlan és puszta nemesi portát találtak.
Szentantalfalva – Csicsóhoz hasonlóan – 1696-ig teljesen pusztán állt.
Szentbereckfalva lakatlanul állt, többé nem is írták össze.
Szentjakabfalvának az 1609-es adóösszeíráskor csak egy adófizető portája, telke volt, és a falu csak a XVIII. század
végén települt újra.
Tagyon is gyakorlatilag lakatlanul állt, a XVII. századi adóösszeírások csak egy fél adófizető telket találtak.
A szőlők felújítása feltehetően folytatódott, mert a tagyoni szőlőhegyen – az 1676-os dézsma és hegyvám
összeírás szerint a veszprémi püspök birtokán – 80 adózó szőlőbirtokos tevékenykedett, a másik promontóriumon
– amelyhez Agyaglik, Bád, Mocsár és Szentbalázs is tartozott – 36 adózó szőlőbirtokos művelte a szőlőjét.
A tizedeket és a hegyvámot a püspökség Tagyonban gyűjtötte össze, s onnan szállították tovább a sümegi
uradalmi központba.
A mezőgazdasági területek között a szőlőknek volt a legnagyobb értéke, s ez volt a legkeresettebb.
A 150 éves török uralom, a folyamatos háborúságot követően, a XVIII. század elején a Rákóczi szabadságharc,
majd 1705-ben a pestis pusztította a lakosságot. A pestisjárványban a Nivegy-völgyben is sokan meghaltak.
1

A Nivegy-völgy falvainak története, Balatoncsicsó 2014.
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1715-ben országos felmérés készült a gazdaság állapotáról, ebből kiderült, hogy ekkor Óbudavár még mindig
lakatlan, Tagyonban mindössze 5 család lakott, és a szőlőhegy a háborús idők miatt műveletlen és elpusztult.
1711-ben például mindössze 22 akó, kb. 1200 liter bort termeltek.
Szentjakabfán is 5 család lakott, s a szőlőhegy nagy része itt is megműveletlen. Érdekesség, hogy amikor 1723-ban
a veszprémi püspök rendezni kívánta a jakabfai lakosság úrbéri kötelességeit, a teljes lakosság – mind az 5 család
– testületileg eltávozott és 15 évig lakatlan volt a falu!
Balatoncsicsón 1711-ben 8 gazda volt a faluban, akik 49 akó bortermésről tettek bevallást. 1725-ben pedig 14
család vallotta magát egyházi nemesnek.
Szentantalfa, mint nemesi kurialista falu nem tartozott a veszprémi püspök földesúri joghatósága alá, s így az
adóösszeírások sem említették, de egy 1759. évi feljegyzés szerint „a török háborúban és a kuruc világban” alig
volt lakója a falunak.
A török és részben kuruc időkben elpusztult falvak közül négy – Ároktő, Szentbereckfalva, Herend és Szentbalázs
– soha többé nem épült újjá, s csak a romtemplomok és faluhely jelzi, hogy ott valaha emberek éltek.
A veszprémi püspökség 1738-ban Herend prédiumot – az elpusztult faluhelyet – bérbe adta a csicsói lakosoknak
és 1756-ban engedélyezte, hogy az elhagyott faluhelyet szőlővel betelepítsék. 1750-ben Csicsón 21 család lakott
és a szőlőhegyeken 56 akó szőlő termett.
Igen érdekes történet, hogy miután a csicsói református nemesek nem fizették meg a püspöknek az adókat, és
nem engedték meg, hogy német telepesek költözzenek a faluba, Padányi Bíró Márton püspök kibecsültette a
csicsói reformátusokat a házaikból. A csicsói reformátusok többsége így a szomszédos Szentantalfára költözött.
Az 1750-60-as évektől kezdődően a Nivegy-völgy falvaiba elsősorban a már túlnépesedett környékbeli német
falvakból – Városlőd, Kislőd – érkeztek katolikus német telepesek, akiknek őshazájuk Karlsruhe környékére tehető.
Ebben az időben telepítették újra – de magyar lakosokkal – az óbudai prépostság elhagyatva álló birtokát,
Óbudavárat is.
A betelepítésekkel erősödött a gazdaság is. Csak érdekesség, hogy Tagyonban 1750-ben 298 akó, 1770-ben pedig
424 akó bort termeltek.
A szőlőterületek növekedésének eredményeként Tagyon határában 1781-ben már 918 kapás szőlő volt, amelyből
146 kapást a helyiek, 677 kapást a vidékiek birtokoltak. (1 kapás szőlő átlagban 2,5 akó ~135,75 liter bort termett.)
Szentjakabfán a Balatoncsicsóhoz hasonló történet játszódott le. 1770 és 1774 között a veszprémi püspökség a
falu magyar lakosságát (86 lélek) elköltöztette és helyükre a környező Zichy uradalom falvaiból német parasztokat
telepített be, s így 1774-re 181 főre növekedett a falu lélekszáma, akik közül 173 római katolikus német jövevény
volt.
Csicsóban is jelentős volt a szőlőtermesztés és a Szentgyörgy-hegyi, Szentbalázs-hegyi és bádi szőlőhegyeken
252 szőlő állt művelés alatt.
Érdekes, hogy a helyiek mindössze 62 szőlőt műveltek, az óbudaváriak 17, a szentantalfaiak 31, a jakabfaiak 19
szőlőt műveltek, de jelentős volt a szomszédos, de már akkor is Veszprém megyéhez tartozó mencshelyiek
bebírása is, akik 67 szőlőt műveltek a csicsói szőlőhegyeken.
Az 1770. évre az óbudai prépostság faluja, Óbudavár már nem fogadott új telepest. A falut ekkor 3 nemesi, 6
jobbágy és 7 zsellércsalád lakta. A falu határa olyan kicsiny volt, hogy egyedül Gyarmati Istvánnak volt teljes telke.
A munkánk szempontjából fontos, hogy az 1780 körüli gazdasági helyzet értékelésekor milyen tájhasználat
jellemezte a falvak határait. A kérdésre, hogy milyen haszonvételei vannak a helységnek és határának Szentantalfán,
kiemelték, hogy „a Szőlő-hegy határukban és közel szomszédságukban alkalmatos vagyon, s borok is alkalmatosak,
s jó áron elkelendően teremnek.”
A budavári, azaz óbudavári válasz is fontos, miszerint „Szomszédságunkban Herendi Pusztán többnyire szőlőket
bírunk, melyek alkalmatos bort teremnek”, azaz ezek szerint Óbudaváron ekkor nem volt szőlő.
A bevándorlás 1761-től volt megfigyelhető, s kereken 10 év múlva, 1771-ben Csicsó és Szentjakabfa veszprémi
püspöki jobbágyfalvak szinte teljesen német falvakká váltak. A szorgalmas, munkabíró, céltudatos németek, jól
megépített házaikkal, rendezett falvaikkal családi és társadalmi fegyelmükkel keresettek voltak az egyházi vagy
világi uradalmak számára.
1774-ben
Tagyon		
198 személy,
Óbudavár
170 személy,
Szentjakabfa 181 személy,
Csicsó		
441 személy,
Szentantalfa 534 személy lakott,
azaz a Nivegy-völgyben mintegy 1524 fő. A völgy lakosságának sokszínűségét is mutatja, hogy 1783-ban
engedélyezték az antalfai református templom felépítését, amely 1785-re fel is épült torony nélkül, melyet utólag,
1841-ben építettek hozzá. Az evangélikusok is templomépítésbe fogtak, templomuk alapkövét 1785. május 12-én
tették le és 1787 novemberében avatták fel a kész hajlékot.
A XVIII.sz. utolsó évtizedeiben a Nivegy-völgy, egyben a betelepült németség legjelentősebb települése Csicsó
volt.
A háborúk mellett a járványok pusztították a lakosságot.
1831-ben Galícia-felől súlyos kolerajárvány tört be. Augusztus első napjaiban lezárták Veszprém és Zala vármegyék
Tagyon	Nivegy- völgy vázlatos története

/7

határát. A vesztegzár azonban kevéssé volt hatásos, hiszen a kolera 4-12 óra alatt megölte a megfertőzött
embereket.
Fényes Elek 1842-ben megjelent állapotleírása szerint Szentantalfa magyar falunak 693(!) – 144 katolikus, 219
evangélikus, 298 református, 32 zsidó – lakosa van. Határa felettébb kicsiny, és az is szőlőkkel van beültetve. Bora
felettébb kemény és tartós.
Csicsó magyar-német falu, 451 katolikus és 8 zsidó lakossal. Szőlőhegye mind tulajdon határában, mind
balási-pusztáján elég. Vidékén, mely felette szép három puszta szentegyház találkoztak úgy, mint a szentbalázsi,
herendi és bereczfai.
Szentjakabfa német falu. Lakosai más határokban bírnak szőlőket.
Tagyon 286 lakosú. Határa majd csaknem egészen szőlőhegyből áll, mely olajos, erős, de meszes bort terem.
Óbudavár német falu, 148 lakossal. Határa szűk, földművelésből él. A Nivegy-völgyben a betelepítések
eredményeként magyar, német és zsidó lakosság élt. Nem volt gondoktól mentes a magyarok és németek
együttélése, de sok volt a vegyes házasság, ami egyfajta együttműködésre, megbékélésre vezetett.
A zsidóknak Szentantalfán volt imaházuk és a Bánfa-dűlőben volt hivatalosan kijelölt temetőjük. Igen érdekes,
hogy Fényes Elek már 1841-42-ben a herendi, balázspusztai részeket csicsói határként írja le. Ezzel összhangban
van az is, hogy Szentjakabfa lakosai más határokban bírnak szőlőket. Ennek ellenére az 1858-as kataszteri térkép
még szentjakabfai határ részeként tartalmazza a Szentgyörgy-hegyi, bádi, herendi és Szentbalázs-hegyi szőlőket.
Az úrbéri kapcsolatból és a földesúri joghatóságból eredő jogok, járandóságok, kötelezettségek megszüntetését,
továbbá a volt jobbágyoknak a kezükben lévő úrbéri földbirtokok feletti szabad rendelkezés jogát az 1853. évi
úrbéri pátens határozta meg.
A változást szolgálta 1856-tól az 1:2880 léptékű földmérési kataszteri térképek elkészítése, mely az ősiség
törvényének megszüntetését, a tagosítást készítette elő.
A települések határainak pontos felmérése is megtörtént.
Szentantalfa 655 lakossal, 1141 kataszteri holddal (kh) rendelkezett:
szántó		
488 kh (42,8%)
erdő		
288 kh (25,2%)
szőlő		
185 kh (16,2%)
rét		
89 kh (7,8%)
legelő		
48 kh (4,2%)
egyéb		
43 kh (3,8%)
Csicsón 481 lakos élt, az összterülete 2256 kh, ebből:
szántó		
680 kh (30,1%)
erdő		
1046 kh (46,3%)
szőlő		
236 kh (10,5%)
rét		
76 kh (3,4%)
legelő		
112 kh (5,0%)
egyéb		
106 kh (4,7%)
Óbudavár 155 lakosú, az összterülete 557 kh, ebből:
szántó		
227 kh (40,8%)
erdő		
219 kh (39,3%)
szőlő		
–
rét		
38 kh (6,8%)
legelő		
60 kh (10,8%)
egyéb		
13 kh (2,3%)
Szentjakabfa 191 lakosú, az összterülete 996 kh, ebből:
szántó		
328 kh (32,9%)
erdő		
504 kh (50,6%)
szőlő		
–
rét		
30 kh (3,0%)
legelő		
107 kh (10,8%)
egyéb		
27 kh (2,7%)
Tagyon 184 lakosú, területe 567 kh, ebből:
szántó		
231 kh (40,7%)
erdő		
–
szőlő		
195 kh (34,4%)
rét		
33 kh (5,8%)
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legelő		
egyéb		

58 kh (10,3%)
50 kh (8,8%)

Az adatok szerint az öt faluból kettőben, Óbudaváron és Szentjakabfán nem voltak szőlők, míg a másik háromban
összesen 616 kh (átszámítva 355 ha) szőlő volt. Jelentős iparág volt a malomipar, a Csorsza-Cserkúti patak mentén
Veress D. 11 malmot számolt össze, amelyből 8 érinti a Nivegy-völgyi falvakat:
I.	Tagyon:
Tagyoni alsó-malom
Tagyoni felső-malom
Hidi malom
Enesei vagy Sólyom malom (Ágoston, Rádóczy, Berki-malom).
II.	Szentantalfa
Csuti vagy Vidosa malom
Dalosi-Barocza malom
Rimai-malom
Barcfa-malom
Az 1858-as kataszteri térkép Szentantalfán a Barczfai Mühle-t, a Rima Mühle-t, a Boros Mühle-t, a Csuti-Mühle-t.
Tagyon határában a Sólyom-Mühle-t, a Horváth-malmot, és név nélküli, a 24-es, 38-as, a 39-es és 40-es hrsz-on
további 4 malomkerekes épületet, összesen 9 malmot ábrázol.
1881-83-ra fejeződtek be a tagosítási munkák, amely során szabad összefüggő paraszti birtoktestté alakították ki
a szerte-széjjel fekvő birtokrészeket.
Ám alighogy elmúltak az öröm napjai, a szőlő legveszedelmesebb betegsége, a filoxéravész 1886-ban már Csicsót
és Szentantalfát is elérte.
		
1873:
1895:
Csicsó
215 kh
7 kh
Szentantalfa
1 47 kh
1 kh
Tagyon
197 kh
17 kh
Szentjakabfa
?
13 kh
A számok mutatják, hogy a filoxéra hihetetlen mértékű pusztítást okozott, amelyből csak keserves munkával,
eladósodással a következő nemzedék tudott kilábalni.
A Nivegy-völgyi falvak a magyar államiság kezdetétől Zala vármegyéhez tartoztak. A „Zalavég” falvai – 19 település
– 1889-ben kérelmezték, hogy ne a tapolcai járáshoz tartozzanak, hanem Balatonfüred legyen a járási központ. A
Nivegy-völgy falvait is – bár ők nem kérték – ide csatolták.
1910: Szentantalfa 538 fő
Szentjakabfa 260 fő
Tagyon		208 fő
Óbudavár
168 fő
Csicsó
464 fő
1910-ben
1638 fő élt a Nivegy-völgyben.
1935-ben:
Szentjakabfa 1002 kh, ebből:
szántó		
305 kh (30,4%)
erdő		
501 kh (50%)
szőlő		
36 kh (3,6%)
rét		
22 kh (2,2%)
legelő		
97 kh (9,7%)
kert		
5 kh (0,5%)
egyéb		
36 kh (3,6%)
Balatoncsicsó 2287 kh, ebből:
szántó		
557 kh (24,4%)
erdő
1198 kh (52,4%)
szőlő		
239 kh (10,4%)
rét		
54 kh (2,4%)
legelő		
137 kh (6%)
kert		
37 kh (16%)
egyéb		
65 kh (2,8%)
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Szentantalfa 1140 kh, ebből:
szántó		
499 kh (43,8%)
erdő
192 kh (16,9%)
szőlő		
168 kh (14,7%)
rét		
88 kh (7,7%)
legelő		
112 kh (9,8%)
kert		
30 kh (2,6%)
egyéb		
51 kh (4,5%)
Tagyon 575 kh, ebből:
szántó		
274 kh
erdő
26 kh
szőlő		
149 kh
rét		
35 kh
legelő		
60 kh
kert		
8 kh
egyéb		
23 kh

(47,4%)
(4,5%)
(25,9%)
(6,1%)
(10,4%)
(1,4%)
(4%)

Óbudavár 552 kh, ebből:
szántó		
338 kh (61,2%)
erdő
34 kh (6,2%)
szőlő		
30 kh (5,4%)
rét		
28 kh (5,1%)
legelő		
94 kh (17%)
kert		
10 kh (1,8%)
egyéb		
18 kh (3,3%)
A tájváltozás folyamatát jól tükrözi a művelési ágak változása. Az 1850-es évekbeli első megbízható adatokat
ezért érdemes összevetni a későbbi idők adataival. 1856-ban 1666 lakos élt a völgy falvaiban, 1910-ben 1638, azaz
elenyésző a változás. A művelési ágak változása már jelentősebb. Feltehetően kisebb határváltoztatások is voltak a
szomszédos településekkel, mert 5517 kh-ról 5556 kh-ra növekedett a települések közigazgatási területe, bár ez az
eltérés akár a mérések pontosabbá válásából is adódhatott. A lényeg, hogy a filoxéra vészt követően a szőlőterület
622 kh volt, amely csaknem teljesen azonos a 80 évvel korábbi értékkel, azaz a Nivegy-völgyi szőlőrekonstrukció
megvalósult. Az erdő kismértékben, mintegy 100 kh-dal csökkent 2057 kh-ról 1951 kh-ra, a szántóterület pedig
2013 kh-ra nőtt 1954 kh-ról. A gyepterületek nagysága is nőtt kismértékben, mintegy 70 kh-dal, és nőtt az egyéb
területek nagysága is 239 kh-ról 283 kh-ra.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a táj művelésében, jellegében jelentős változás 1856-tól 1935-ig nem
következett be.
A II. világháborút követően a földosztás és a földreform a Nivegy-völgyben felosztható nagybirtok hiányában nem
okozott változást, mindössze a veszprémi püspökség erdőbirtokai kerültek állami tulajdonba.
1946. január 5-én Balatonfüredi járást, 1950. március 16-án pedig a teljes Tapolcai járást Veszprém megyéhez
csatolták.
Nagyon fontos tény, hogy a Nivegy-völgyből egyetlen németet sem telepítettek ki, mert Németh Miklós
szentantalfai körjegyző nem továbbította az összeírások iratanyagait az Áttelepítési Bizottsághoz.
A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakítása itt lassan haladt előre.
Tagyonban az „Október 22.” TSz. 1950. október 22-én (24 fő), Szentantalfán az „Igazság” TSzG. 1951. november
1-jén, Balatoncsicsón „Új Élet” TSzCs. 1950. szeptember 20-án alakult meg.
A politikai diktatúra ellenére megjelent a fejlődés is, 1954-ben a valósult meg a villamosítás, 1955-ben pedig
vezetékes vízhálózat épült.
Az is ennek a korszaknak a fontos tanulsága, hogy – bár nem volt kitelepítés – a németekre vonatkozó
birtokrendeletet végrehajtották és 1 hold szőlő és 7 hold szántón kívül minden földet elvettek. Ezeket a földeket
tartalékföldeknek minősítették, s az állam ezeket bérbe adta. Megdöbbentő, és az itt élők összetartozásának
példamutató kifejeződése, hogy ezeket a földeket senki nem igényelte ki, nem vette bérbe! Ennek következtében
a csicsói Balázsi-dűlőben és az óbudavári mezőn nagyon sok föld maradt parlagon.
1957-re a tagyoni kivételével a termelőszövetkezeti csoportok széthullottak. A megújuló politikai erőszak
következtében, azonban 1959-ben, mint egy parancsszóra megalakultak az új szövetkezetek:
Szentjakabfa 1959. március 14.	
„Hunyadi János”
Óbudavár
1959. március 14.	
„Búzakalász”
Szentantalfa 1959. március 15.	
„Március 15.”
Balatoncsicsó 1959. március 15.	
„Petőfi Sándor”
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A falvak állapota ebben az időszakban nagyon lehangoló volt. Elhanyagoltak voltak az épületek, közterületek, s
bár a nép rengeteget dolgozott, a kereset azonban nagyon kevés volt. Mindenki a háztájiból és a tartalékaiból élt.
1960. december 31–én az „Október 22., a „Búzakalász” és a „Március 15.” TSz. „Március 15.” néven egyesült. Az
egyesült TSz a tájhasználat történelmi hagyományainak megfelelően 1967-70-es évekre 170 kh új szőlőültetvény
telepítését tervezte Szentantalfa és Tagyon határában. Megépült a szőlőtermést feldolgozó üzem is Antalfán, a
Szentbalázs-hegy aljában.
A csicsói Petőfi TSz-nek az 1970-es években már 130 kh új telepítésű szőlője volt. 1969-71 között a tagok háztáji
szőlőjét is alkalmassá tették nagyüzemi művelésre és saját borfeldolgozó és tároló épületeket építettek.
A jakabfai Hunyadi János TSz-nek 1967-ben 115 kh szőlője volt!
A gazdaság fejlődése megindult, de a Nivegy-völgy 5 községének lakossága csökkent.
1960.:		
1349 fő
1970.:		
1136 fő
összterület:
5581 kh.
1974. január 1-jén a zánkai „Egyetértés”, a csicsói „Petőfi”, a monoszlói „Egyetértés”, a szentantalfai „Március 15.”
és a szentjakabfai „Hunyadi” egyesült, Zánkai Magyar Tenger Mgtsz. elnevezéssel, balatoncsicsói székhellyel. A
gazdaság központosítását követte a közigazgatás központosítása is. 1977-ben a települések a zánkai közös tanács
alá tartoztak. Csak 1991-ben lett újra a történelmi hagyományoknak megfelelően szentantalfai körjegyzőség.
1992-ben a Magyar Tenger TSz teljes földtulajdonát kárpótlási földalapra, és ún. tagi-alkalmazotti részarányos
földalapra osztották, így egyetlen m2 közös földtulajdon sem maradt.
A TSz szűk maradványa, Zánka és Környéke Pinceszövetkezet néven pinceszövetkezetté alakult. A fentiek
következtében, a kárpótlást követően az 1990-es évektől kezdődően ismét a magángazdálkodás lett a meghatározó.
A Balaton-felvidék legszebb szőlőültetvényei ma is a Nivegy-völgyben találhatók. Részben kedvező, hogy a
külterületek jelentős része 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba tartozik, amely egyrészt okoz bizonyos
nehézségeket, de megkönnyíti az értékek fennmaradását, megőrzését is.
A földhivatali nyilvántartás szerint ma az 5 település közigazgatási területe 3158,2 ha (~5488 kh), a szőlő 520,8 ha
(905 kh), a szántó 626 ha (1088 kh), az erdő 1233 ha (2043 kh), a belterület (régi „egyéb” megnevezésű terület) 93,6
ha (162,7 kh).
A számok egyértelműen azt mutatják, hogy másfélszeresére nőtt a szőlőterület a XIX. és XX. századi értékhez
képest. Az erdő területe csaknem megegyezik az 1856-os adattal, a szántóterület viszont nagy mértékben
csökkent. A 626 ha (1088 kh) a 2000 kh körüli értéknek csaknem a fele, azaz az egyik látványosabb változás a
belterületek növekedése (Csicsó, Szentantalfa, Tagyon) mellett a szántóterületek csökkenése, és a szőlő valamint
kertes mezőgazdasági területek növekedése.
A Nivegy-völgyre is jellemző, hogy a filoxéra-vészt követően, majd a TSz-időkben a szőlőtelepítéseket a történelmi
szőlőhegyeken kívül a jobb termőtalajú, géppel könnyebben művelhető szoknyaalji szántóterületeken valósították
meg. Ezzel a meredekebb hegyi szőlőterületek óhatatlanul a háztáji és hétvégi kertészkedés, kikapcsolódás
területeivé váltak, jelentős arculati változást okozva, az árutermelő szőlőtermelés pedig a hegyek lábánál talált
helyet. Ez a változás gazdaságilag talán nevezhető kedvezőnek is, és bár vannak szépen művelt szőlőhegyi részek
is, de különösen a Szentbalázs-hegy és a Tagyon-hegy látványa, látképe is kedvezőtlenül alakult.
PINCÉK, PRÉSHÁZAK

Fényes Elek az 1840-es évek első felében járt a Balaton- felvidéken. Ő írta, hogy „a Balaton melléke majd csupa
szőlőhegyekből áll, melyek országszerte híres borokat teremnek”. Az elmúlt 100 évben azonban nagyon változott
a világ. A nagyméretű városiasodás, az életforma gyökeres átalakulása, a globalizáció a történeti szőlőkultúrát, a
szőlőhegyek művelését, a népi építészeti alkotásait gyors pusztulással fenyegeti.
A szőlőhegyi táj immár csak a Balaton középső részén, Pécselytől Szent György- hegyig lelhető fel. Hatalmas egykori
szőlőterületek épültek be, vagy váltak parlaggá, erdővé. A táj jellege megváltozott és már az sem érzékelhető
hogy sok helyütt egykor volt szőlőhegyen járunk.
A szőlőhegyekkel egészen egyedi táji, történeti, termelési, esztétikai, kulturális értékek pusztulnak el és több
évszázad hatalmas mennyiségű emberi energiája, munkája, valamint egy sajátos népi szellemiség kerül
mindörökre feledésre.
A változás azt is jelenti, hogy egyre kevesebb a jellegzetes népi szőlőhegyi épület, s bár a Nivegy- és Kálimedencében több présházat felújítottak, ezeket a présházakat megőrizni csak az eredeti rendeltetés, azaz a
szőlőtermesztés (paraszti, kisüzemi, családi) fenntartásával lehetséges.
A Balaton- felvidéki szőlőhegyek termesztéskultúrája, népi építészete történeti, nemzeti, esztétikai szempontból
egyaránt kimagasló értéket jelent és az épületek kapcsolata a tájjal, környezettel a mai építészet és környezetalakítás
számára is rendkívül tanulságos. Ezek az épületek pótolhatatlan ismeretek hordozói és a paraszti, népi kultúra
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legösszetettebb tárgyai.
Az elmúlt századok emberei a technikai tudás és gazdasági fejlettség alacsonyabb fokán szorosabb kapcsolatban
éltek a környezetükkel. Számukra a természet, a környezet alapos megismerése és törvényeihez való alkalmazkodás
létfeltétel volt. A szőlőbeli épületek különbözősége egyrészt a változatos természeti adottságokból, másrészt a
gazdasági- társadalmi különbségekből fakadt.
A Balaton- felvidék nagy részén, mint a Nivegy- völgyben, ahol a kő volt a legkönnyebben elérhető építőanyag,
ott természetesen a pincéket, présházakat kőből építették.
A tetőfedő anyag a Balaton környékén mindenütt —az akkor még könnyen és olcsón beszerezhető— nád volt. A
tótól távolabbi részeken pedig a zsúp (rozsszalma).
A szőlőhegyi épületek közvetlen környezetük anyagaiból épültek, így a tájhoz szervesen hozzátartoztak, hiszen
szó szerint a tájból nőttek ki.
A terepadottságok figyelembevétele, a helyi építési anyagok használata és a rendeltetés (szőlőművelésfeldolgozás, bortárolás) együttesen szőlőhegyenként sajátos formát, szerkezetet, megjelenést határozott
meg. Lásd pincesorok a laposabb somogyi részeken, szétszórt vagy utakra felfűzött présházak az északi oldal
szőlőhegyein, stb.
A környezettel és a funkcióval összhangban történő építéshez a helyi természetes anyagokon kívül a szőlőművelés
számos szempontját is figyelembe kell venni. Régen a szőlőhegyi épület rendeltetését az előbb említett
szőlőművelés, szőlőfeldolgozás és a bortárolás határozta meg —az üdülési, pihenési, kilátási szempontok akkor
még kevésbé voltak hangsúlyosak— ezért az épület nagysága, alakja erősen függött például a prés (prös, satu)
méreteitől.
Általában szélvédett helyekre, a kevésbé értékes telekrészre, lejtős területen a szőlő alsó részébe építkeztek.
Ahol lehetett —ez elsősorban a hegyi területekre vonatkozik— a pincét a földbe mélyítve, a lejtés irányával
párhuzamosan helyezték el. Így az épület hátsó része csaknem a tető szintjéig bekerült a földbe és nagy mérete
(50-80m²) ellenére szinte észrevétlenül „megbújt” a szőlőtőkék és a pince körül álló gyümölcsfák között, amely ek
árnyékukkal védték a pincét a felmelegedéstől.
Az épületek ugyanakkor többnyire a táj hangsúlyos pontjain épültek, kisebbek gyakran egymáshoz közel, míg a
nagyobb épületek önállóan. Miután a paraszti birtoklású balatoni borvidékeken még a 19. század második felében
is 1-2 kh nagyságú szőlőparcellák voltak jellemzőek, ezért a szőlőhegyek nem épültek be sűrűn (hektáronként
max. 1 épület).
Természetesen ez az érték más borvidékekhez képest, ahol korábban a szőlőben nem építkeztek és önálló
pincesorok, pincefalvak találhatók (lásd Tokaj, Villány) magas, de a dunántúli szőlőhegyek rómaiak óta ismert
jellemzője, hagyománya, hogy „kint a hegyben” tárolják a bort, ezért a szőlőhegyi hajlék a balatoni szőlőkultúra
történeti jellemzője.
A szőlőhegyi épületeket többféleképp lehet csoportosítani. Legcélszerűbb, hogy az adott épület hány egységből
és hány szintből áll. A legegyszerűbb típus az egyosztásos épület, amely a Balaton- felvidék legnagyobb részén
egy bolthajtásos pince. Általában földdel, ritkábban nyeregtetővel borított épület. Az egyosztatú hajlékot
szőlőfeldolgozásra és bortárolásra használták és általában a szegényebbek, kisebb szőlővel rendelkezők építették.
A vastag falú (60- 80cm) pincék belső szélessége max. 4-5 méter lehetett és általában 20-40m² alapterületű pincék
épültek.
Az egyszintes, kétosztatú épület leggyakrabban pincéből és a pince elé épített présházból áll. A présház hol
párhuzamos, hol merőleges a pince tengelyére és jellemző, hogy a gazdaság erősödésével a meglévő pince elé
épült a présház. A XVIII.- XIX. században a boltozott pincéket kőből építették, a szintén kőfalú présházakban pedig
fagerendás síkfödém volt. De található boltíves présház is, ahol a prés helyét a boltban előre kialakították.
A háromosztatú, egyszintes szőlőbeli hajlék a XVIII.- XIX. században vált általánossá, amikor a pince és a présház
mellé, pontosabban elé pihenőszobát, lakásszobát is építettek. Mondhatnánk azt is, hogy a táj üdülőjellegének
erősödése már ekkor érzékelhető változást eredményezett a szőlőhegyi épületekben, pedig inkább csak arról volt
szó, hogy távolabb lakó, ún. „bebíró” tulajdonosok a szőlőmunkák idején több napot is szőlőben kívántak tölteni.
Jellemző, hogy amíg az egy- és kétosztatú épületeknél az ajtó általában az épület homlokzatán, annak tengelyében
van, úgy a háromosztatú épületeknél zömmel a középső derékban, oldalt található a bejárat.
A balatoni szőlőhegyi épületek közül használati, esztétikai értékeivel, igényes építészeti megoldásaival kiemelkedik
a kétszintes présháztípus. Az északi parton Almáditól Reziig, a Dunántúlon Somlótól Vaskeresztesig általánosan
jellemző kétszintes présházak felső szintjén szoba, présház vagy konyha, az alsó szinten többnyire bolthajtásos
présház és pince vagy csak pince található. Azáltal, hogy a termelés és a tartózkodás térben jól elválasztható, ezek
az épületek tökéletesen alkalmasak a mai megváltozott üdülési szerepkör betöltésére is. Régebben a felső szintet
gyakran vincellérlakásnak használták és az alsó szint szolgált a szőlőfeldolgozásra, bortárolásra.
A kétszintes présházak legszebb példányai Akaliban találhatók, de ahogy említettük e típus valamennyi
Balaton-felvidéki szőlőhegyen még fellelhető.
Az alsóörsi udvarház példája azt is mutatja, hogy a Balaton-felvidéken a XV. században (!) ismert volt a —helyi
anyagokból— kőből való boltpince építés technikája. Így joggal feltételezhető, hogy a mai átépült, sokszor
jellegtelen épületek alatt, mögött akár több száz éves boltpincék találhatók.
A XIV. század elejétől már általános lehetett a szőlőhegyi boltpincék építése. Mindenesetre a szőlőföld a XIV.
században különült el a jobbágyföldektől és ekkor foglalta el a szőlő a határ magasabban fekvő részeit.
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Joggal feltételezhetjük, hogy a rómaiak által sűrűn lakott Balaton-felvidéken 600-1000 évvel ezelőtt a római
építészeti emlékek jobb állapotban voltak és ha tudjuk, hogy Csopakon a Kőkoporsó dombon már a római korban
bolthajtásos pincét építettek, akkor azt kell mondanunk, hogy a római kor és a XV. század között is kellett valamilyen
építészeti kapcsolatnak lenni, azaz az alósörsi udvarház sem előzmények nélküli alkotás. A monostorokban már
a XI. században (pl. Tihany) és a szőlőhegyekben az 1300-as években épített kőpincéknek, présházaknak további
előzményeinek kell lennie, azaz a szőlőhegyi népi építészet gyökerei mélyebbre nyúlnak az időben.
A Balaton környéki szőlőhegyek népi építészete történeti, nemzeti, esztétikai szempontból kimagasló értéket jelent
és ezek az épületek pótolhatatlan ismeretek hordozói. A szőlőhegyek pusztulása, beépítése megbocsájthatatlan
bűn, öncsonkítás.
SZŐLŐMŰVELÉSSEL HASZNOSÍTOTT BEÉPÍTÉSMENTES ÁRUTERMELŐ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ESZTÉTIKAI
JELLEMZŐI

A filoxéra vészt -19. század vége-követően az új szőlőültetvényeket a Kárpát-medencében sok helyütt az egykori
szőlőhegyi területek alatt, a hegyek, dombok alsó részén, az ún. szoknyán, a korábban nem szőlőként hasznosított
területeken telepítették. Ezeken a területeken évszázadokon keresztül szántóföldi művelés folyt, ezért ezek a
területek többnyire épületmentes határrészek voltak.
A szocialista mezőgazdaság megerősödése (1960-as, 1970-es évek) idején a szoknyára, a hegyek lábához történő
szőlőtelepítés még nagyobb lendületet vett. 1965-ben, azaz ötven évvel ezelőtt 245 600ha szőlőterület volt
Magyarországon ma, 2017-ben 62000- 63000ha, gyakorlatilag az egynegyede az ötven évvvel ezelőttinek. Ez a
tény azt is jelenti, hogy kifejezetten meg kell becsülni a meglévő szőlőültetvényeket. A szoknyán, illetve a volt
szőlőhegyen kívül eső ültetvények jellemzője, hogy viszonylag nagyobb, több tízhektáros összefüggő területet
alkotnak. A magánosítás következtében az állami gazdasági és TSZ szőlők 1992-től magánkézbe kerültek, s így
ezen nagyobb összefüggő tömbök is több tulajdonos kezébe kerültek.
A nagyobb összefüggő szőlőterületek kiemelkedő esztétikai értéke volt az egységes sorirány, sor és tőtávolság, a
támberendezés anyagának hasonlósága, művelési mód azonossága. Kevésbé volt szerencsés a túl széles sorközű
telepítés (3,5- 4m sorköz), illetve a kézimunkát minimális mértékre szorító viszonylag igénytelenebb művelési
módok (pl. egyesfüggöny vagy lengő szálvesszős művelési mód). Mindenesetre a nagy, összefüggő szőlőterület
egységessége nyugtató hatással volt a szemlélőre és mégha egyértelműen érezhető is volt a minőségi bortermelés
szempontjainak háttérbe szorulása, a tájhoz tartozó történelmi értékű szőlőtermesztést életben tartotta és
az itt élő emberek szőlő és borszeretetét is megőrizte. Ma változóban vannak e területek jellemzői. Igen nagy
szerencse, hogy az építkezések még csak elvétve indultak be ezeken a területeken, de az új tulajdonosok egy
része megkezdte az ültetvények cseréjét. Ez azt is jelenti, hogy a tulajdonos szakmai céljai koncepciója határozza
meg a telepítendő fajtát, a sor és tő távolságot a támberendezések építésére felhasznált anyagok minőségét. Így
ezen területek egységes látványa változóban van.
Természetesen nem lehet mindent előírni és azt sem lehet szabályozni egyformán, hogy ki, milyen minőségű
terméket állítson elő.
A kialakult, illetve szakmailag kívánatos, az adottságokkal leginkább összhangban lévő sorirányok meghatározása
azonban a telepítési engedély kiadásakor mindenképpen szükséges. Ugyancsak területegységenként javasolt a
sor és tőtávolság, a hektáronként telepíthető minimális tőszám szabályozása.
A sorirányok, a sor és tőtávolság adottságokhoz igazodó szabályozása már biztos, hogy esztétikailag is kedvezőbb
látványt hoz létre. A legfontosabb kérdés, amivel sajnos a TAK és a TER nem foglalkozhat, miután az a HÉSZ
privilégiuma, ezen területek beépíthetősége.
Itt is két meghatározó szempont áll fent. Az egyik az az, hogy a nagy összefüggő épületmentes területek látványa
kifejezetten kedvező, megnyugtató és még kulturális, történeti szempontokat is felidéz. A másik meghatározó
szempont az az, hogy az újraindult magángazdálkodás, a családi pincészetek létrejötte, a fiatalok egyre nagyobb
mértékű részvétele, a minőségi borkészítés erősödése igényli új, korszerű feldolgozó- és tárolóterek létesítését.
Ezeket pedig mind a megközelítés, mind az infrastruktúra igény, sőt mind tájesztétikai szempontból célszerűbb az
alacsonyabban fekvő, jól megközelíthető, közlekedési utakhoz közeli területeken, a táj messziről kevésbé látszatos
helyein, azaz nem a szőlőhegyi részeken megépíteni.
Termelési, minőségi szükségszerűség a Nivegy- völgyi szőlő és borkultúra fejlődéséhez tehát új, korszerű
pincészetek építése. Számtalan jó és rossz példa van a világban és remélhetőleg sikerül majd a jobbak közül
választani. A lényeg, hogy ezeken a területeken nem épülhetnek sűrűn ezek a pincészetek, minimum 5- 10ha
nagyságú területre szabadna engedni nagyobb épületek megépültét. Erre ajánlásokat és esztétikai igényeket
tudunk csak megfogalmazni, mert ahogy említettük, ez a HÉSZ és a településrendezési terv kompetenciája.
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A történelmi leírások, kutatások szerint a szőlőhegyek kialakulása, azaz a szőlőültetvények hegyre való feltelepítése
a XIII- XIV. században vált teljessé.
A megnövekedett népesség szántóföld és gyep (rét, legelő) igénye, valamint a bor áruvá válása következtében
szükséges jobb minőség elérése érdekében a más művelésre kevésbé, a szőlőnek viszont kiválóan alkalmas
hegyoldalakat ekkor telepítették be véglegesen szőlőkkel.
A szőlőhegyi táj a több, mint kétezer éves Balaton- felvidéki szőlőkultúra szerves részét képezi, és fokozatosan
változó, kiemelkedő fontosságú tájelem a dunántúli tájban. A szőlőhegyek fő elemei a szőlőparcellák,
szőlőültetvények, a domborzat által meghatározott, a főbb utak által kialakított szerkezet, a hegyoldal kitettsége,
lejtése, a többnyire utak mellé, a szőlőbe -szőlők végébe- épített pincék, présházak, valamint az egyéb épített
elemek: bástyák, támfalak, kutak, és az egyéb szakrális elemek: feszületek, templomok, kápolnák. A Dunántúl
közepén, a Balaton- felvidéken, ahol a bor hegybeni tárolása a rómaiak óta gyakorlat, a szőlőhegyektől a szőlők
között álló fehérre meszelt homlokú pincék, présházak elválaszthatatlanok. A pincék, présházak a szőlő mellett
valóban a leggyakoribb, leglátványosabb és legmeghatározóbb elemei a szőlőhegyi tájnak, mégis arculati
szempontból a legfontosabb a szőlőhegy egységes látványa, az emberi munka és a természet által alkotott
harmónia. Az egyes szőlőhegyek esztétikai, arculati értékelése ezért azon alapszik, hogy hol érzékelhető jobban
a történelmi hangulat, az említett összhang, harmónia és mi az, ami megbontja, megsemmisíti ezt a harmóniát.
Kedvező a művelt szőlők között fehérre színezett, a gyümölcsfák árnyékában meghúzódó présházak és szőlők
együttes látványa hektáronkénti max. egy épület sűrűséggel. Az ennél sűrűbb beépítés már kevésbé vonzó, a
hektáronkénti 3- 4 épület pedig már végképp megszünteti a szőlőhegyi hangulatot. Ugyanakkor kedvezőtlen
a szőlő mellett felhagyott parlag, bozót vagy beerdősült szőlőhegyi parcellák látványa. Kedvezőtlen a romos,
bozóttal körbenőtt vagy elhanyagolt, használaton kívüli épületek látványa is.
Ugyancsak kedvezőtlen, a harmóniát megbontó hatású a hagyományosan kialakult léptéktől, méretektől eltérő
nagyságrendű beavatkozás pl.: a kialakult terep durva, több méter magasságú megváltoztatása, makroteraszok
létesítése, magas többszintes épületek építése, az épületek terepszintből való kiemelése, a hagyományos
színvilágtól eltérő színhasználat, a homlokzatok teraszokkal történő megnyitása, átépítése, a történeti hangulattól
idegen anyagok —beton, üveg, műanyag stb— látszó felületeken való túlzó mértékű használata.
A történeti szőlőhegyek esetében különösen fontos a szőlőhegy szerkezetének megőrzése. Nagyon fontos az
utak és a parcellák viszonya, a parcellák mérete, nagysága, alakja, elhelyezkedése. A szerkezetbe való beavatkozás
(pl. egy új, nyílegyenes burkolt út építése a hegyoldalban) az egész szőlőhegyi környezet megváltozását (nyaraló
építések, kerítések, gyepes telkek létesítése, stb.) az arculati érték látványos romlását eredményezi.
Természetesen a jól járható burkolt utak a szőlőhegyekbe is nélkülözhetetlenek, de elsősorban a szőlőművelést, a
termelést kell szolgálni a fejlesztéseknek.
A szőlőhegy látványát, rendezettségét a szőlőültetvények műveltsége mellett jelentősen befolyásolja a szőlősorok
iránya, a sor és tőtávolság, az alkalmazott művelési mód.
A szőlősorok irányát többnyire a meglévő adottságok, a tereplejtés iránya, mértéke, a telek alakja meghatározzák,
de kétségtelen, hogy vannak területek, ahol több irányban is kialakíthatóak a sorok. Esztétikai, arculati szempontból
kedvezőbb, rendezettebb látvány, ha egy- egy tájrészlet, szőlőhegyi tömb esetén a sorok egy irányba futnak és
közel azonos a művelési mód. Célszerű a telepítési engedélyhez kapcsolódóan a sorirányok meghatározása és a
sor és tő távolság szűkebb határok közé szorítása.
Ajánlások:
• A szőlőhegyi telkek továbbosztásának megakadályozása
• A hagyományos szőlőhegyi épületek magasságát meg nem haladó beépítés engedélyezése
• A hagyományos homlokzati színvilágtól (sárga, fehér, világos szürke) eltérő erős színek használatának tiltása
• A szőlőtelepítések kiemelt támogatása és a telepítések esztétikai jellegű —sorirány, tő- és sortávolság,
művelési mód szabályozása
• A kiváló dűlök, a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeken a látványvédelem kiemelt megvalósítása
• A fürdőmedencék létesítésének tilalma
Kifejezetten zavaró és arculati szempontból bántó jellegű a szőlőhegyi területeken az elektromos és hírközlési
vezetékek megjelenése. A magas oszlopok —több helyen betonoszlopok— és a vezetékek belerontanak a
tájképbe, megtörve annak folyamatosságát, történeti hangulatát. A kiváló dűlőkben mindenképp egy külön
program keretében kell az infrastruktúrális berendezések, vezetékek, építmények elhelyezését történeti és arculati
szempontból is a legkedvezőbben megoldani!
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Tagyon a Balaton-felvidék középső részén, a Nivegy-völgy kapujában helyezkedik el. A falu közigazgatási területe
Zánka felett, a Cserkúti- patak mentén terül el, 160-260m tengerszint feletti magasságban. A Nivegy- völgyet
körbe ölelő hegyek – Hangyás-tető, Kő-hegy, Szent Balázs- hegy Tagyont is védik a zord szelektől. A település
annak ellenére, hogy nincs parti területe, szerkezetileg még szorosan a Balaton-parthoz, a Balatoni Riviérához
tartozik, hiszen híressége, a Balaton partjával párhuzamosa húzódó Tagyon-hegy éppúgy 2,5-3km távolságra van
a Balaton partjától, mint a parti települések pl.: Aszófő, Örvényes, Balatonudvari szőlőhegyei. A falu 160-180méter
magasságban, a Tagyon szőlőhegy 170-250 magasság között helyezkedik el.
A falutól délre gyepes legelő és rétterületek találhatók kevés, gyenge minőségű 3-5. osztályú szántóval!
Tagyon azon kevés magyar település közé tartozik, amelyek közigazgatási területének 40%-a művelt szőlő!
A kicsiny, alig 50 házból álló település belső, történeti településrésze is sajátos érték, hasonlatosan a Tagyon-hegyi
régi présházakhoz. Az ősi településközpontot azonban ketté vágja a 7312 jelű országút!
A Nivegy- völgy a Balatontól fokozatosan emelkedik a Veszprémi-fennsík felé. A völgy kapujában fekvő Tagyon a
legalacsonyabban lévő település. A völgy alján végigfolyó Csorsza-, Cserkúti- patak mentén 150-200 évvel ezelőtt
vízimalmok sorakoztak. Tagyon határában négy vízimalom működött.
A Balaton-felvidék legszebb, legjobban művelt szőlőterületei a Nivegy- völgyben találhatók. A Tagyon-hegy ezek
között is kiemelkedően értékes szőlőtermőhely.
Tagyon a balatonfüredi- csopaki borvidékhez tartozik. A szőlőkataszterbe sorolt területek nagysága is tükrözi a
borvidéki jelleget. Tagyon közigazgatási területének több, mint 50%-a szőlő kataszterbe tartozik (155ha) és ahogy
említettük, területének közel 40%-a szőlő, ami rendkívül magas érték.
Az I. osztályú szőlőkataszteri területek pontszáma 356 pont, amely szintén messze az átlag feletti érték.
A Nivegy- völgy fő szerkezeti eleme a Zánka- Mencshely- Nagyvázsony között 7312 jelű országút, amely Tagyon
és Szentantalfa között, a patak közelében fut. Az út áthalad Szentantalfa, Óbudavár és Tagyon belterületén,
központján. A felújított és nyáron jelentős forgalmat lebonyolító út hátrányosan érinti ezeket a településeket és
nemcsak a települések életét, hanem azok arculatát is hátrányosan befolyásolja.
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TAGYON MEGJELENÉSE A TÁJBAN
Tagyon falva a Nivegy- medence alsó, déli részén, viszonylag sík területen fekszik. Szőlőhegye, a Tagyon- hegy
emelkedik ki a település határából.
Maga a falu Zánka felől kevésbé látszik a tájban és a Nivegy-völgy hátsó részéről sem látszik a síkságon fekvő
település. A Tagyon-hegy keleti részéről a Báróczáról és a Szent Balázs- hegy egyes dűlőiből látunk rá jellemzően
a falu házaira. A falu régebbi házait a kertekben lévő gyümölcsfák, illetve a beerdősödött kertek betakarják.
Szentantalfa irányába fejlődő falu újonnan épült házainak fa nélküli kertjei viszont semmilyen takarást nem
adnak. A falu észak felé a 7312 számú országút két oldalán fejlődik és közelít Szentantalfa gazdasági telephelyei
felé. A két település összenövését mindenképp meg kell akadályozni és esztétikus záró, egyben funkcionálisan a
településeket összekötő zöldterületet kell a két belterület között kialakítani.
A szőlőhegy szerencsés távolságra esik a településtől, s így a helyi lakosság kiköltözése a hegybe nem jellemző,
de több távoli tulajdonos lakik nyáron vagy egész évben a hegyen és egyre több kereskedelemi szálláshely —pl.
Dobosi panzió— is működik a szőlők között.
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A TELEPÜLÉS ARCULATÁT HOSSZÚ TÁVON BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A Tagyon-hegy kitárul a Balaton felé, s így a tó, a tópart felől teljes egészében látszik. Tájképileg rendkívül érzékeny,
s így a település arculatának értékelésekor e kitárulkozó, befogadó szőlőhegyi területtel kiemelten kell foglalkozni.
A Balaton-törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi övezete (T-1) szinte egybeesik a nemzeti parki területtel és
gyakorlatilag a teljes Tagyon- hegy (149ha) ebbe a tájképvédelmi övezetbe tartozik. Ugyancsak a Balaton-törvény
határolta le az OTrT terv alapján a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területeket, amely szerint a Tagyon-hegy
puffer övezetbe (147,3ha), a Magyalka gyepterülete és a Malom-tető erdei és a patak menti Alsó-rétek magterületbe
tartoznak.
A szőlőkataszter I. osztályú terület gyakorlatilag a Tagyon-hegyre és szoknyaterületére terjed ki.
Nagyon fontos az arculati kézikönyv és a készülő településképi rendelet szempontjából, hogy a tájképvédelmi
övezetben az OTrT szabályán túl, amelyek tiltják olyan területhasználati egység, illetve építési övezet kijelölését,
amelyek a tájképi értékek fennmaradását veszélyeztetik, a Balaton- törvény előírja, hogy az övezetbe beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki és más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút létesítése érdekében engedélyezhető.
A látványvédelmet itt kiemelten kell érvényesíteni, új épület, építmény elhelyezése csak tájba illesztve, a történelmi
tájszerkezet és tájképi adottságok megőrzésével történhet, amelynek alapja a szőlőhegyen a szőlőművelés
megőrzése, fennmaradása. A Tagyon-hegy teljes területe a szoknyarészekkel együtt szőlőtermőhelyi kataszter
szerinti I. osztályú terület, ahol építeni csak 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken lehet és kizárólag a
szőlőművelést, bortermelést, borturizmust szolgáló épület építhető.
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TAGYON TÁJHASZNÁLATA
Tagyon tájhasználatának alakulásáról a történeti leírások, felmérések, jegyzőkönyvek mellett a leghitelesebben a
korábbi korszak térképei adnak ismereteket.
ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS

Az 1763-87 között készült első katonai felmérés térképe a településeket közigazgatási határuk nélkül ábrázolta.
Egyértelműen azonosíthatók az erdők, szántók, rétek, szőlők, vízfolyások és jelöli a térkép a házakat, templomokat,
malmokat, kereszteket. Tagyonban a térkép szerint mindössze 10 lakóház van, de jelöli a térkép az 1764-ben
felépített templomot és a Csorsza-patak menti négy malmot: egyet a faluban, hármat a falu alatti szakaszon.
Az erdők kelet és dél felől egészen a templomig érnek fel. Gyepet (rétet), mélyfekvésű területet a patak mentén
jelöl a térkép. Szőlő Tagyon mai területén csak a Tagyon- hegyen van, azonban az jelentős, a mai kertgazdaság
területénél kicsit nagyobb területen. Az utak vonalvezetése jelentősen eltér a mai országutaktól. Csak a Tagyon és
Szentantalfa közötti út nyugati szakasza, valamint a Zánkától északra induló utak nyomvonala hasonlít a maihoz.

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS

A XIX. században készült felmérés szerint Tagyon faluban már több, mint 30 lakóház és uradalmi épületek
is találhatóak. Az erdő jóval kisebb és az erdők távolabb kerültek a falutól. A gyepek, rétek, legelőterületek e
térképen zöld színnel szerepelnek, a szántók pedig fehéres sárga színnel.
A Tagyon-hegyet „Borozó-hegy”-ként jelöli a térkép, több mint 70 présházzal. Az utak nyomvonala csaknem
megegyezik a mai nyomvonalakkal.
A XIX. század közepén a tagosítás alatt 1858-ban készült Tagyon kataszteri térképe. Ezen az 1: 2880-as léptékben,
helyrajzi szám pontossággal készült térképen Tagyonban a külterületi parcellák, a dűlő megnevezés, a helyrajzi szám
mellett a birtokosok neve is elolvasható, s ha más településről érkezett, akkor a település nevét is feljegyezték, ahol
a tulajdonos él. Szőlőt változatlanul csak a Tagyon-hegyen jelöl a térkép. A Tarló-szőlőnek nevezett Szentantalfa
felé eső határrészen csak szántóterületek találhatóak. A gyepek, rétek, erdők színnel jól felismerhetők. A faluban
34 lakóházat, a Tagyon-hegyen pedig 135(!) pincét- présházat ábrázol a térkép.
A tulajdonosok kb. 40-45%-a volt tagyoni, a többi tulajdonos a Nivegy- völgyi falvakból (Zánka, Óbudavár,
Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, valamint Monoszló) községből kerültek ki, de volt dörgicsei, pulai
és petendi tulajdonos is. Amit meg kell jegyeznünk, hogy Tagyon szőlőhegye egész elnyúlt a Hegyestű alá, a
monoszlói, köveskáli határig, azaz Zánkának korábban nem voltak a Tagyoni- szőlőhegyen területei./ Ismereteink
szerint 1965-ben csatolták Zánkához a Tagyon-hegy nyugati, északnyugati részét!/
HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS

A harmadik katonai felmérést a XIX. század második felében az 1870-es évek körül készítették. Jelentős változás
ezen a térképen nincs. Az utak csaknem a mai nyomvonalon futnak, a falu kiterjedése nem változott és a
Tagyon-hegy is szőlőhegyként szerepel.
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ÖRÖKSÉGÜNK

• Műemlékek

4

BŰNBÁNÓ MAGDOLNA RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
(8272 Tagyon, Petőfi u. 24..)

A település egykori főutcájának kiteresedésében,
elkerített
templomkertben
szabadon
álló,
előrelépő homlokzati toronnyal alakított, félkörös
szentélyzáródású, egyhajós, kis méretű templom,
ÉK-DNy-i tájolással. Kőfalazatú, alacsony torony,
aljában kőkeretes kapu, csillagmintás barokk
kapuszárnnyal. A belső egyhajós, bejáratnál falazott
karzat, poroszsüvegfödémmel fedett templomtér.
Hat gyertyatartóval díszített barokk főoltár,
adoráló angyalok között tabernákulum, ajtaján a
Keresztrefeszítés jelenetével. Szentély végén festmény,
Bűnbánó Mária Magdolna ábrázolásával. Eredeti padok,
Szt. Erzsébet szobor (München).
Emelték 1764-ben, Jelenfy Pál sümegi püspöki tiszttartó
költségén.

PRÉSHÁZ, 692 HRSZ.

Az egyetlen műemlék pince a fotók szerint
1811-ben épült. A több, mint 200 éves pincéről a
településrendezési tervben a következők olvashatók.
„L” alaprajzú, alápincézett, széldeszkás homlokzatú,
előereszes nádtetős épület. A falfelületeket habarcsos
vakolat fedi, a széleken és a nyílások körül besimított,
meszelt sávval (vakolatkeret). A téglány alakú
padlásszellőző alatt vakolattábla. Az épület keleti
homlokzata előtt tornác, a nyugati oldalon egykori
istálló áll. A dongaboltozatos pince felett gerendás,
deszkafödémes szoba és préshelyiség, utóbbiban
szabadkémény. A kétszárnyú pinceajtó eredeti, az
ablakok egy része ugyancsak. Népi műemlék.
Véleményünk szerint a fákkal, lugassal körbevett
épület arculati jelentősége kisebb, mint a kevésbé
takart, látható épületeknek, de feltétlenül meg kell
említenünk.
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• Helyi védelemre javasolt épületek
KÜLTERÜLETI VÉDETT ÉPÜLETEK
PRÉSHÁZ, 703 HRSZ.

A nádfedésű, hosszúkás téglalap alakú épület bejárata
kelet felől van. Az ajtó fölé egy nagyméretű, szintén
náddal fedett előtetőt építettek. A támfal, a feljáró út,
illetve a szegélyek kőhasználata vegyes, vörös homokkő,
szürkésfehér mészkő jellemző. A fehérre meszelt épület
homlokzatán Kossuth-címeres vakolatdísz és 1896-os
évszám látható. Ez utóbbi hihető, mert az 1858-as
térképen ezen a helyen nem szerepel épület. Ugyanakkor
jól látszik, hogy az épületet átalakították, az oldalfalakat
megemelték, a tetőteret beépítették. Az átalakítások
azonban rendkívül vigyáztak a régi építészeti elemek
megőrzésére, használatára. A nyílászárók körül és a
homlokzatszéleken, bár a homlokzati fehér színnel
azonosra festve, de megvannak a néhány centiméterre a
falsíkból kiemelt vakolatelemek, és a kereszttel díszített
kémények kialakítása is mintaszerű. Az íves ökörszem
ablakok tökéletesen illenek a ház hangulatához. A
ház környezetében lévő gyógy- és dísznövények,
diófa is fokozza az épület és szűkebb környezetének
kedvező arculati és hangulati értékét. Egyértelműen
látszik, hogy az épület elsődleges funkciója a pihenés,
kikapcsolódás, ám ettől a környező szőlőhegyi tájjal
példás összhangban van. Az épület a hagyományos és
új funkció egyesítésére, a régi egyszintes ház tetőtérrel
való beépítésére is jó példa.
PRÉSHÁZ, 736 HRSZ.

A Tagyoni szőlőhegy keletre, a falu felé néző
Bárócza-dűlőjében van ez a régi, kissé elhanyagolt
állapotú, kőből épített présház. Az épület már az 1858-as
térképen is rajta volt és talán az egész Tagyon-hegy
legérdekesebb és legértékesebb pincéje. Elhanyagolt
állapotát látva elképzelhető, hogy a homlokzatát a
megépítése óta nem javították! Az is kifejezetten
érdekes, hogy az épület hossztengelye a szintvonalakkal
és az úttal párhuzamos. A gyönyörű kőből boltozott –
a présház teljes hosszában alápincézett! – pincelejáró
kifejezett ékessége az épületnek. Az ismert jellegzetes
kétszintes présháztípusoktól eltérően egy oldaltornác
található az épületen a hegy felé. Az első homlokzaton
a macskalépcső már nincs meg és feltehetően a kémény
sem eredeti. Sajnos az évszám is teljesen lekopott. A
maradék homlokzatdíszek azonban bámulatosan szép
épületet képzeltetnek el a szemlélőkkel. A hatalmas
kőoszlopok által tartott tornácról nyíló présház ajtó is
feltehetően eredeti. A bejárat mellé toldott kamraszerű
szerszámtároló és a falba vésett villanyóra szekrény
azonban nem. A keleti oldalon lévő pinceszellőzők
jól mutatják, hogy az épület végig alápincézett. Ez
a kétszintes, egyedi présház a Tagyon-hegy egyik
legnagyobb értéke, sürgős felújítást igényel! Kivételes
értéke miatt közösségi összefogást érdemel!
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PRÉSHÁZ 057/2 HRSZ.

Az elmúlt években ezt a kétszintes présházat részben
felújították, s ekkor valószínűleg megemelték az
oldalfalakat is, mert a tetőteret beépítették, lakhatóvá
alakították. Erre utalnak a palával fedett tető síkjába
elhelyezett tetőtéri ablakok és a homlokzat felső
háromszögében lévő ablak is. Az emelés azonban
keveset rontott az épület táji megjelenésén, amely
érzékelhetően egy jellegzetes kétszintes, alápincézett
présházat mutat. A pincelejáró sem az eredeti, egyetlen
térkép sem jelöli a homlokzati síkból előreugró és széles
– kétszárnyú pinceajtó –lejáratot. Az épület bejárata a
nyugati oldalon van, a kis előtető itt is új. Környezete
kissé elhanyagolt, de a nagy összefüggő szőlőtáblák
között a hegy szoknyáján az épület jelenléte, látképe
arculati szempontból kifejezetten kedvező.
649 HRSZ. (NEI-BIRTOK):

„Ágoston Kálmán 1914” felirat a felújított épületen,
amely már az 1858-as térképen is szerepelt. Kétszintes
épület, mészkő lábazat, bástya, új készítésű napsugaras
pinceajtó, kis előtetővel. Macskalépcsős, zöld fatáblás,
fehér vakolatkeret, szürkés homlokzat, rendkívül
kulturált felújítás. A homlokzattól méterekkel
visszahúzott finom kiegészítéssel, fa terasszal, fákkal,
növényekkel körbeültetve. Bejárata nyugat felől van,
amely most már a terasz alá esik, ezáltal módosult a
megjelenése. Elsődleges pihenési célú rendeltetése
van. Összességében kedvező arculati megjelenés.

PRÉSHÁZ 096/2 HRSZ

A kétosztatú épület 1858-ban már állt. Vakolatkeretes,
díszített homlokzatú, kőből épített. A présház felett
cseréppel borított nyeregtető húzódik.
A présház mögött pince található, a tetőteret- padlást –
szénatárolásra használták.

PRÉSHÁZ 608 HRSZ

A kereszt mellett álló, volt Gregorics-féle présház is
szerepel az 1858-as térképen. A mellékelt fotón jól
látható, hogy a présház homlokzatát igen szerencsétlen
módon alakították át. Az épület azonban fő jellemzőiben
az eredeti XIX. század eleji értékeit is őrzi, ezért még az
eredetit megközelítő visszaállítás is lehetséges. Jelen
állapotában nem nevezhető kedvező arculati elemnek.
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PRÉSHÁZ, 660 HRSZ.

1884-ben épült, mélyített, fehér vakolatkeretes, sárga
színű dörzsölt homlokzatú épület. A XIX. század vége
felé divatos parasztbarokk homlokzatú. A nyeregtető
alacsonyabban húzódik a díszes és magasabb homlokzat
mögött. A szív alakú mezőben a sárga homlokzaton
„1884 S.I.” felirat olvasható. Itt hiteles lehet az évszám,
tekintettel arra, hogy az 1858-as térképen az épület
nem szerepel. Kifejezetten érdekes, arculatot gazdagító
elem. Kár, hogy az út ilyen közel halad az épülethez.
Barna zsalugáter van a déli homlokzat egyetlen ablakán.
A háromosztatú épület bejárata nyugat felől található.
PRÉSHÁZ, 727 HRSZ.

Ez az öreg présház a Tagyon-hegy keleti részén
található. A fehér és vörös kőből (mészkőből és permi
homokkőből) épített épületen a díszes vakolat utolsó
négyzetcentiméterei látszanak csak. A téglakémény is
omladozik, ennek ellenére az épület még felújíthatónak
tűnik. A lejtőre merőlegesen álló présház ajtaja még
eredetinek látszik, napsugaras díszítéssel. Az épület
az 1858-as kataszteri térképen már szerepelt és a
településrendezési terv helyi védettségre javasolja,
amellyel egyetértünk. Mielőbb fel kellene újítani…

PRÉSHÁZ, 728 HRSZ.

Ez a régi, gyönyörű, kőből épült kétszintes présház
1858-ban már feltehetőleg állt. Az épület mögé egy
istálló jelű toldalék épült, valamint néhány évtizede
a pincelejáró fölé a kőfalra egy vasbeton lemezt
öntöttek ki. A homlokzat, a nyílások körüli vakolatkeret
is feltehetőleg eredeti, mint ahogy a kémény is a
szebb változatok közül való. Az egykori nádfedést pala
váltotta fel. A szénapadlás feljáró és a présház kovácsolt
szegekkel kivert napsugaras ajtaja is a présház keleti
oldalán, még eredeti.
A településrendezési terv helyi védettségre javasolja,
amellyel teljes mértékben egyetértünk.
PRÉSHÁZ, 721 HRSZ.

Az épület már 1858-ban is állt, akkor Kiss István
csicsói lakos tulajdonában. A kataszteri térképen
– ugyanúgy, ahogy a mai ingatlan-nyilvántartási
alaptérképen – egy rövidebb épület volt látható. A
feltehetően közelmúltbeli bővítés és átépítés során az
egyszintes épület elé egy alápincézett teraszt építettek
vöröskő támfallal és feltehetőleg kicsit az épületet is
megnyújtották. A régi cseréppel fedett ház tetőterét
is beépítették. A terasz alatti barnára festett pinceajtó,
hagyományos kazettás kialakítású, a nyílászárók körül
fehérre festett vakolatkeret van. Az épület tömege,
anyaghasználata, diófák általi takarása kifejezetten
kedvező. Összességében a szőlőhegyi arculat egyik
jellemző kifejezése.
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PRÉSHÁZ, 737 HRSZ.

A felvételen és kint a Tagyon-hegy és Bárócza-dűlő
határában a gyanútlan szemlélő egy népi stílusban épített
új présházat lát mai, beton térburkolattal. A valóságban
azonban az 1858-as kataszteri térképen ugyanitt már állt
egy présház hasonló nagyságban, hasonló elrendezésben
(Steixner Ferenc szentjakabfai lakos tulajdonában). A
felújítás a közelmúltban, 2015-16-ban történhetett. A
présház méretét nem bővítették, a tetőteret azonban
kissé igen. Az íves tetőablak azonban nem okoz gondot
a szépen felújított, fehér kiemelt vakolatkereteket
alkalmazó épület látványában. Valójában a régi
egyszintes, háromosztatú (pihenőszoba+présház+pince,
földdel borított) újrafogalmazása. Arculati szempontból
kifejezetten kedvező.
PRÉSHÁZ, 601/7 HRSZ.

Jellegzetes, kétszintes présháztípus, a nyugati oldalon a
bejárati ajtó előtt pléhfedésű, előreugró kódisállással. A
kőből épült, rozsdás fémlemez fedésű présház kívülről elég
elhanyagolt állapotban van. Az eredeti vakolatdíszeket
még részben őrző présház sárgás homlokzatán „K+J
1906”-os évszám olvasható. A felső szint feltehetően egy
idő után lakószintként hasznosult. Az épület alatt kőből
boltozott pince található egy előreugró előtetővel. A
pinceajtó és a zár is kifejezetten réginek tűnik. Az 1858-as
kataszteri térkép szerint az épület ezen a helyen már
állt, ezért az 1906-os évszám csak a felújításra utalhat.
Az épület pincéjében – itt működik a Horváth borház
– a helyszínelés idején átépítési munkák folytak, és
ismereteink szerint a felújítás kiterjed majd az épület külső
részeire is, és az egy melléképülettel bővül. Feltétlenül
az eredeti homlokzat visszaállítására kell törekedni, és
az épület fölött lévő előtetőt, a betonból épített, kicsit
idegen bejáratot is szakszerűen kell átalakítani. Az
épület messziről jól látható, s mivel több, mint 160 éves,
feltétlenül ügyelni kellene – célszerű lenne a tulajdonost
segíteni –, hogy értékőrző felújítás valósuljon meg, és
messziről hirdesse ez az épület a Tagyon-hegy szőlőhegyi
kultúráját.
PRÉSHÁZ, 612 HRSZ.

Kétszintes présház. A cseréppel fedett épület a tulajdonos
– Bertalan Bálint – elmondása szerint 1906-ban épült.
Az 1858-as kataszteri térképen azonban ezen a helyen
már állt épület, így 1906-ban egy jelentősebb átépítés
történhetett. A pincebejáratot 1921-ben alakították
faszerkezetű terasszá, sokat változtattak a homlokzaton
is, az ablakból pl.: ajtó lett. Az utolsó értékőrző felújítás
1981-ben volt, amikor a baloldali tetőteret – egyáltalán
nem zavaró módon – beépítették. A jellegzetes
kétszintes présház bejárata nyugat felől van, nagyjából
az épület közepén található. Tulajdonképpen egy tipikus
háromosztatú présház, ahol a felső szint csak lakó, üdülő
funkció – régen vincellér lakás -, amely alá van pincézve.
A barna nyílászárók, a fehér, kissé kiemelt vakolatkeretek
mind hagyományos népi építészeti elemek. Az előreugró
fatornác pedig a Balaton-felvidéken több, díszesebb
présházon
megtalálható.
Arculati
szempontból
kifejezetten kedvező, példamutató elem.
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638 HRSZ.

A hegy felső részén, de viszonylag enyhe lejtésű területen
van ez a felújított, „Szence György 1884” feliratú présház. Az
évszám feltehetőleg egy nagyobb átépítésre utalhat, mert
az 1858-as térképen itt állt a szőlőben Hirsch Lázár tagyoni
lakos présháza. A mai épület jóval hosszabb (kb. 20-21m) az
1858-as térképen szereplő (kb. 12 méteres) épület hosszánál.
Érdekes, hogy a jobb oldali istálló jellegű kiegészítés a mai
alaptérképen sem szerepel, mert azt valószínűleg a legutóbbi,
néhány évvel ezelőtti felújítás során építették hozzá. Pedig
az ilyen enyhébb tetőhajlásszögű kis toldaléképítés már
a XIX. században is jellemző volt. A földszintes, eredetileg
háromosztatú épület megnyújtásával a belső elrendezés
változott, ám kívülről ezt hitelesen nem lehet megállapítani.
Mindenesetre az épület bejárata 6-7 méterrel a hosszanti
sík mögött, a nyugati oldalon van. A homlokzaton egyetlen
szerény díszítésű fémtáblás ablaktábla, a fehér vakolatkeret
és az említett „Szence György 1884”-es felirat, valamint a
toldalék barna ajtaja látható. A nyugati oldalon egy túlhúzott
tornác van a tetőlejtések folytatásában. A cseréptető
síkjában elhelyezett tetőablakok arra utalnak, hogy az
1884-ben épített első részen a tetőteret lakás-üdülés céljára
beépítették. A kazettás, kovácsolt vasszegekkel kivert
faajtó eredeti, feltehetően 1884-ből, vagy még régebbről
származik. A földszintes három, illetve többosztatú
szőlőhegyi épületek szép példája ez az épület. A kiegészítés
és a felújítás milyensége is belefér a vonzó arculatba.
635/2 HRSZ.

A Tagyon-hegy felső részén lévő kétszintes présház
példásan felújított állapotban van. Finom, halványsárgára
színezett, fehér vakolatkeretes homlokzatú. A kazettás,
mértani díszítésű présházajtó új, de egyértelműen a régi
ajtók mintájára készült. Az ablakokat nem nagyobbították
meg és a térdfalat sem emelték meg. A présházba a keleti
oldalról van a bejárat, és mint a régi vincellér házaknál a
lakószint és a pinceszint teljesen elkülönül.
A telek, sőt a szomszédos szőlő is be van kerítve vadhálóval,
ezért nem sikerült az épülethez közelebb menni. A kerítést
elfelejtve, kifejezetten értékes, arculati szempontból az
egyik legértékesebb épület.

687/6 HRSZ.

Az említett földrészleten áll, a Tagyon-hegy közepén,
ez az új építésű rétegvonalakra merőleges tetőgerincű
elsődlegesen nyaraló funkciójú épület. Kissé megemelt
térdfalú az épület, és több részletét sem javasoljuk
feltétlenül példának, ám mégis ez az épület itt és most, azaz
a szőlőhegyi környezetben egyszerűen szép.
Az épület be van tolva a földbe, de a falak mellől a földet
kiszedték és támfallal vették körbe a terepszintnél mélyebb
épületrészeket. A ház elején és a keleti oldalán is van
bejárat. A cseréptető rendezett, a macskalépcső helyett az
oromfalat széles, színezett bádogfedél zárja le.
Kár, hogy közvetlen környezetében csak gyepesített - de
példásan művelt - gyümölcsös tartozik hozzá. A jó arányú,
finom, halványsárga színezésű, fehér vakolatkeretekkel
díszített, barna zsalutáblás épület arculati szempontból
mintának tekinthető.
Tagyon	Örökségünk
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PRÉSHÁZ, 730 HRSZ.

Igényesen kialakított nádfedésű nyaralóépület,
homlokzatával a Balaton-felé tájolva. A szép nádtető, a
bejárat előtti hangsúlyos, zömök oszlopokkal kiépített
előtető, a „kódisállás”, a barna ablaktáblák, a fehérre
festett vakolatkeretek, mind a népi építészet elemei,
amelyek ezen az épületen kissé erősen jelennek meg,
de összességében maga az épület a beépített tetőtér
ellenére is kifejezetten kedvező. Ami viszont nagyon
hiányzik, az néhány gyümölcsfa (dió, meggy vagy alma),
amely igazából szervesen beillesztené a szőlőhegyi
tájba ezt a szőlők közé betelepített, „gyepszintből”
kiemelkedő épületet.
Jó példa a mai korszerű szőlő- és bortermelésből
a technológiai fejlődés következtében kiszoruló
szőlőhegyi épületek funkcionális kialakítására.

PRÉSHÁZ, 604 HRSZ.

A Tagyon-hegy közepén, a történelmi szőlőhegy
aljában áll ez a kétosztatú, egyszintes, fehérre meszelt
pince-présház. A kőből épített pince földdel borított,
cseréptető csak a présház felett van. Az épület
két oldalfala kb. 1-1,2 méterrel hosszabbra épült a
homlokzati falsíknál, és a tetőt is továbbnyújtották az
oldalfalakkal együtt. Ez az un. „iszlinges” pinceelőtér
eléggé ritka már, és általában a kisebb alapterületű, egy
vagy kétosztatú pincéknél, présházaknál alkalmazták.
A fából készült présházajtó a déli homlokzat közepén
helyezkedik el. A homlokzaton az ajtón kívül, alul
mindössze egy, fémtáblával védett ablak van. A
présházajtó felett a padlásnyílás (szénabedobó) meg a
két kicsiny szellőző található.
Az épület mellett,- amelyhez közvetlen közelében az
alaptérkép és a környezet tanúsága szerint szőlő nem
tartozik-, öt- hat gyümölcsfa áll a gyepes pincehelyen.
Maga az épület kevésbé gondozott, de statikailag,
szerkezetileg jó állapotban van. Évtizedekkel korábban
a nyugati oldalon a homlokzati fal síkjától méterekkel
hátrébb, a gyümölcsfák árnyékában egy kis toldalékot
építettek, amely nem hangsúlyos és nem zavaró. Az
épület helyén a mainál nagyobb hosszúsággal, már az
1858-as kataszteri térkép is ábrázol épületet. Erre utal a
présházajtóba véset 1867-es évszám is.
Tekintettel az épület jellemzőire egyértelmű, hogy ez
az épület állt már itt 160 évvel ezelőtt is, és valószínű,
hogy a cseréptető végigfutott az épületen, azaz a pince
felett is volt tetőzet.
A kifejezetten jellegzetes, a Balaton-felvidéki szőlőhegyi
építészet értékeit eredeti állapotában tükröző épület
méltó a helyi védelemre.
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BELTERÜLETI HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK
PETŐFI U. 28.

Szép állapotban lévő kisnemesi kúria, amit a falon lévő
Mária relief valószínűsít. Az épület kora kb. 200 év.
Középrizalitos, boltíves gádoros bejárattal rendelkezik,
ami egyben tornác is. Az oromfalai macsakalépcsősek,
színezés, vakolatkeretezés a kornak megfelelő.
Ablakai külső falsíkra helyezett pallótokos ablakok
eredeti szerkezetnek látszanak.
Negatívum: Az épületre nem valók a kutyaólas
tetőfelépítmények, mert abban az időben, csak a
szénafeldobó volt ilyen a gazdasági épületrészen és
abból is csak egy darab. Ide inkább való lenne olyan
tetősíkablak, mely süllyesztett, nem emelkedik a cserép
fölé, az semleges, és formailag nem harsány.
KOSSUTH U. 2.

1930 körüli polgári lakóház, összetett kontyolt nyereg
tetőidomú. A díszes vakolatarchitektúra miatt érdekes.
Anyag tégla, ablak: pallótokos T-osztatú, födéme
valószínűleg borított fafödém. Állaga elhanyagolt, de
rekonstruálható.

PETŐFI U. 4.

Pince+földszintes, a pincelejáró elég egyedi megoldású.
Gádoros, de az utólag épült hozzá és nem szervesen,
autentikus módon. Ettől függetlenül szép, kúria jellegű
ház. Az építés kora a XVIII.-XIX. sz. fordulója lehet.
Tető kontyolt nyereg, fal tégla kő vegyes, ablak külső
falsíkon elhelyezett pallótokos felső vízvetővel. Eresze
csurgóeresz. A jó állagú, az eredeti vakolatarchitektúra
szépen fennmaradt.
A tömör kerítés szintén kortárs, de a vaskapu idegen, azt
javasolt korhű fa deszkakerítésre cserélni.
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• Feszületek
KERESZT, 608 HRSZ.

„Szenvedők lelki vigasztalására állíttatta Gregorics János és neje
Horváth Terézia, 1869” „1940 Albert József, Albert János, Scher János”
a szürke és fehér színű, 2008-ban felújított feszületet. Kérdés, hogy a
mai színvilága autentikus-e. A következő renováláskor célszerű lenne az
eredeti színvilágot megcélozni. Az mindenesetre komoly támpont, hogy
a keresztet állító Gregoritsch János csicsói lakos szőlője eddig tartott, és
elképzelhető, hogy korábban is állt feszület, amelyet 1869-ben helyezett el
a présház közelében. Mind az 1880-as években készült Harmadik katonai
felmérésen, mind a Magyar Királyság hasonló korú térképén ábrázolják. Az
1858-as térképen a jelenlegi helyétől mintegy 100 méterre keletre áll egy
kereszt jel. Érdekes lenne kideríteni, hogy miért!? Egyes adatok szerint ez a
kereszt fából volt.

KERESZT 5/4 HRSZ
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KERESZT 62 HRSZ

KERESZT A TEMETŐBEN

Tagyon
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• Egyedi értékű dűlő ( kiváló dűlő)
A szőlőkataszter I. osztályba sorolt területek között vannak történeti, termelési, tájesztétikai, tájvédelmi, valamint
borturizmus szempontjából kiemelkedő értékű dűlők, tájrészletek. Az európai bortermelő országok gyakorlatának
példájára ezeket a kiemelkedő értékű dűlőket -továbbiakban kiváló dűlők- ki kell jelölni, meg kell határozni.
A „kiváló dűlőket” a településrendezési tervben meg kell jeleníteni és értékőrző, egyedi szabályozásokat kell
azokra kidolgozni, amely célja a dűlő (tájrészlet) adottságainak minél nagyobb mértékű megőrzését célozza. A
„kiváló dűlők” kijelölése az értékmegőrzésen túl elsődlegesen azért szükséges, hogy az itt folyó vagy újraindítandó
szőlőtermesztés és átlagnál jóval nagyobb mértékű támogatást kaphasson.
A „kiváló dűlők” meghatározása összhangban van az EU-s irányelvekkel is, amelyek kifejezetten hangsúlyozzák a
veszélyeztetett nagy természeti értéket képviselő területeken folyó mezőgazdasági termelés védelmét.
A cél az, hogy ezekre a nagyértékű, különleges borminőséget adóterületekre – kiváló dűlőkre összpontosuljon
a magyar minőségi bortermelés és ezt a célt a támogatásokkal is elő kell segíteni. A szőlőtermesztés sajátos
építményeit, elemeit -pl. pincék, présházak, útmenti feszületek, támfalak, kutak, teraszok stb.- szintén a
településrendezési tervekben és településképi rendeletben kell részletesen szabályozni. Az értékes elemeket
helyi vagy országos védelemre kell javasolni. Az arra méltó tájrészleteket történeti tájként kell örökségvédelem
részévé tenni.
A hatályos Balaton törvény és tervezett módosítása is tartalmazza a kiemelkedő értékű dűlők lehatárolásának
kötelezettségét. Az alábbi törvényi előírás alapján fogalmaztuk meg javaslatunkat az egyedi értékű dűlők
védelmére:” 58.§ (5) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a kultúráért, a környezet és
természetvédelemért, valamint a turizmusért felelős miniszterrel egyetértésben a szőlő termőhelyi kataszterébe
tartozó, kiemelkedő értékű tájelemet képviselő - történeti, termelési és turisztikai szempontból - egyedi értékű
dűlőket lehatárolja és e területek kivételes értékeinek megőrzésére vonatkozó követelményeket rendeletben
szabályozza.”
A Tagyon-hegy Tagyon részét javasoljuk egyedi értékű (kiváló) dűlőként és helyi védelmi területként kiemelt
védelemben és értékőrző szabályozásban részesíteni.
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A TAGYON- HEGYEN LÉVŐ EGYEDI ÉRTÉKŰ (KIVÁLÓ) DŰLŐBEN FELLELHETŐ, KIEMELT FIGYELMET ÉRDEMLŐ
ARCULATI ELEMEK

A történeti szőlőhegyi tájban a szőlő, a présházak, útszéli feszületek, a présház körüli gyümölcsfák, a támfalak a
fő tájképalkotó tájelemek. A tagyoni szőlőhegyen a támfalak a kevésbé jellemzőek, a fő épített elemek a pincék,
présházak.
A pincék, présházak között itt megtalálhatóak a legegyszerűbb egyszintű, egyosztásos épületek, a kőből
boltozott, a földbe süllyesztett, földdel borított vagy nyeregtetővel fedett pincék. Ezeket a vastag, mészkőből
épített pincéket a szőlőfeldolgozásra, bortárolásra egyaránt használták, valamint itt tárolták a szerszámokat. A
bejárat, a pinceajtó zömmel a déli irányba néző homlokfal közepén van.
Ugyanakkor előfordul az egyszintes kétosztatú épület, amely az esetek többségében présházból és pincéből álló
szőlőhegyi hajlék. A présházrész többnyire nyeregtetővel fedett, a pince pedig földdel borított, de találkozunk
egy tető alá vont présházzal, pincével is.
A háromosztatú egyszintes szőlőhegyi épületre az a jellemző, hogy a pince és a présház előtt még egy pihenőszobát
is építettek. Gyakran az épület több évtized alatt alakult ki az egyes épületrészek bővítésével, hozzátoldásával,
mert a XIX. században vált általánossá, hogy a présház elé szobát építettek.
A bejárat általában az épület keleti vagy nyugati oldalán van és az ajtó a présházba nyílik, amelyből előre déli
irányba a tó felé a pihenőszoba, hátra pedig a hegy felé a földbe süllyesztett a pince.
A Balaton-felvidéki -dunántúli- szőlőhegyi építészet legszebb épületeiből, a kétszintes présházakból is több
található Tagyon-hegyen. Ezekben a présházakban a felső szinten általában szoba, konyha vagy szoba és
présház taláható, míg az alsó szinten többnyire a bolthajtásos pince vagy pince-présház helyezkedik el. Ezek azok
az épületek, amelyeket általában a gazdagabb, városi polgárok vagy nagyobb birtokosok építettek. Ezeket az
épületeket kőből építették 60- 80 cm-es falakkal, a lejtővel párhuzamosan. A nyeregtetős épületeket többnyire
nád, később cserép héjalás fedte.
A Tagyon-hegy történetiségét, a szőlőhegyi építészeti kultúra értékeit igen jól tükrözi, hogy a mai ingatlan-nyilvántartási alaptérképen szereplő házak kétharmadának helyén 1858-ban már épület állt. Az épületek folyamatos
fejlődése, bővülése következtében biztos, hogy jelentős számban vannak XIX. század előtti időkben épült pincék,
épületrészek a ma már átépített épületekben, hiszen a régészeti leletek bizonyítják, hogy már a rómaiak is építettek
bolthajtásos pincéket és írásos emlékek tanúsítják, hogy kőboltozatos pincéket az 1300-as években már biztosan
építettek a Balaton- felvidéken.
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• Egyedi értékű (kiváló) dűlők
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• Területi védelem

Helyi területi védelem
Településképi szempontból
meghatározó terület
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Tagyon területét a tájhasználat, táji megjelenés és tájképi jellemzők alapján több, egymástól jellemzően eltérő
részre osztottuk. A településképi, tájképi megjelenés, az arculat jellege szempontjából meghatározó tájelemeket
részletesebben elemeztük.

• Beépítésre nem szánt területek
Tájképileg értékes természetközeli erdőterület
Szántóföldi illetve gyep hasznosítású -beépítésmentesárutermelő mezőgazdasági terület
Szőlőműveléssel hasznosított beépítésmentes árutermelő
mezőgazdasági terület
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TÁJKÉPILEG ÉRTÉKES TERMÉSZETKÖZELI ERDŐTERÜLET
Tagyon elhelyezkedéséből adódóan viszonylag csekély erdőterülettel rendelkezik, hiszen a Tagyon-hegyi szőlők
feletti erdők Monoszló, illetve Szentantalfa határába tartoznak, bár a látkép, a tájkép szempontjából itt a tagyoni
(zánkai határban) kiemelten fontosak. Tagyonban tájképileg értékes természetközeli erdőterületnek a Malom-tető
Sági-erdővel egy tömböt alkotó erdeit soroltuk.
A meglévő erdőket meg kell őrizni és a településrendezési tervekben úgy kell szabályozni, hogy azok hosszú
távon is erdők maradjanak.

SZÁNTÓFÖLDI

ILLETVE

GYEP

HASZNOSÍTÁSÚ

-BEÉPÍTÉSMENTES-

ÁRUTERMELŐ

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A változatos tájhasználat - erdő, rét, szántó, gyümölcs, gyógynövény, beépített területek, stb. - fontos eleme
a gépekkel gondozott, nagy belátható felületével nyugalmat sugárzó szántóföld, ill. gyepterület, mező. A
növekvő belterületi és szőlőhegyi beépítés miatt is fontosak a beépítésmentes mezőgazdasági területek, azaz
az épülethalmazok helyett a táj, a mezőgazdasági tájjelleg megőrzése. Az utóbbi két évtizedben - elsősorban
gazdaságossági okokból- gyors ütemben csökkent a szántó és gyepterületek nagysága. Ez a csökkenés együtt
jár a tájkép, a látvány sokszínűségének csökkenésével, s így esztétikai szempontból sem kívánatos ezen területek
további csökkenése.
A Balaton-felvidéken több helyen előfordul, hogy a ma szántóként hasznosított, vagy felhagyott gyepterületek a
szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó I. osztályú területek, amelyek közül a legértékesebb domboldali fekvések
szőlővel, gyümölccsel való betelepítése támogatandó. Hasonlóan támogatni szükséges a legeltetés, kaszálás
hiányában bokrosodó, fásodó területek újbóli hasznosítása céljából a hagyományos állattartást, állattenyésztést.

SZŐLŐMŰVELÉSSEL

HASZNOSÍTOTT

BEÉPÍTÉSMENTES

ÁRUTERMELŐ

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A Tagyon-hegy történelmi szőlőterületei alatti szoknya, illetve sík területeken már az 1960-as években jelentős
szőlőtelepítést terveztek. A hatvanas évek végére már 180 kataszteri hold új szőlőültetvényt telepítettek el
Szentantalfa és Tagyon határában. Ez azt jelenti, hogy a régi szőlőhegy és a mai Tagyon- Köveskál közötti aszfaltút
közötti területein már ötven éve szőlőültetvények vannak. Ezen a nagyüzemi jelleggel, gépi műveléssel eltelepített
szőlőültetvényen, amely 1992-től ismét magántulajdonba került és többen felújították, újratelepítették a szőlőt,
mindössze három régi présház áll a galozsai, ágostoni részen.
E kb. 60ha-os terület gyakorlatilag összefüggő szőlőterület, amely látványban igen kedvező keretet ad a
Tagyon-hegy magasabban fekvő, -meredekebb szőlőhegyi területének. Kedvező, hogy azonos, egységesen É-D-i
az ültetvények soriránya, így a feltáruló kép megnyugtató hatású. Tájképi, arculati szempontból a Balaton-felvidéki
táj, borvidék jellegének megtartása végett igen fontos ezen szőlőterületek megtartása és minél kisebb mértékű
beépítése. Kifejezetten csak azok/ elsősorban családi pincészet jellegű / a beruházások támogathatók, amelyek
jelentős nagyságú szőlőültetvény tulajdonnal rendelkeznek és garantálják a szőlőterületek további művelését.
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• Beépített területek
Történelmi szőlő- és gyümölcstermő terület
Falusias karakter
Kertvárosias karakter
Gazdasági karakter
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GAZDASÁGI KARAKTER
A gazdasági jellegű, funkciójú területek közül Tagyon külterületén két, egymástól jellegében, használatában
jelentősen eltérő terület található.
A település belterületétől délnyugatra, a Zánka-Nagyvázsony közötti országút mentén, attól délre lévő
gazdasági terület állattenyésztési célt szolgál. Ez a funkció a település történeti tájhasználatával, a Nivegy-völgy
mezőgazdasági jellegével összhangban van.
A gazdasági területen folyó állattenyésztést szolgáló épületeket takartan célszerű elhelyezni és a felújításkor
törekedni kell a hagyományos anyagok és épületformák használatára. A technológiai építményeket - pl.:
terményszárító, siló, stb., - a lehető legalacsonyabb magassági méretekkel kell megvalósítani, mert a területre a
Tagyon-hegyről teljes mértékben rálátni.
A kialakult tájjelleg megőrzése, az istálló és egyéb építmények takarása céljából a településrendezési tervben
környezetvédelmi szempontból is előírt és kiszabályozott védelmi zöldsávot- erdősáv - meg kell valósítani és a
kedvezőtlen látványt okozó építményeket, tevékenységeket úgy kell elhelyezni, gyakorolni, hogy azok az országút,
ill. a Tagyon-hegy felől egyáltalán ne legyenek láthatóak.
A másik gazdasági, tárolási jellegű - jelenleg beépítetlen -telephely a belterülettől északra, a közigazgatási határ
mentén található, a Zánka-Nagyvázsony közötti országút keleti oldalán. Erre a területre a Szent-Balázs-hegy
szőlőiből nyílik teljes rálátás.
Ez a terület közvetlenül Tagyon és Szentantalfa közé esik és a települések erősödő gazdasági tevékenységének
eredménye. Nem kívánatos azonban a települések összenövése, ezért a településrendezési tervben szereplő
beépítésre nem szánt terület besorolást mindenképp meg kell tartani és az országút felől egy teljes takarást
biztosító, védő növényzet telepítendő, amely az itt tárolt különböző anyagok látványától -építőanyagok, törmelék,
stb., megkíméli a látogatókat. A területen kizárólag csak szennyezést, bűzt nem okozó anyagok tárolhatók és
arculati szempontból a tárolt depok magassága a 4 métert nem haladhatja meg.
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FALUSIAS KARAKTER
Tagyon központját az önkormányzat épülete jelöli
ki. A település falusias karaktere vegyes képet mutat.
Jellemzően földszintes, tetőtér beépítéses házak.
Míg a kertvárosias karakter területén szabályos
telekosztásokkal találkozhatunk, addig itt, a falusias
karakternél változatos telekméretek, beépítések
váltakoznak. A régi beépítések még utcavonalra
illeszkednek, míg az újabb épületek már előkertesek.
Oldalharáros beépítésűek. A központban inkább a
kúriális jellegű új és régi építésű házak találhatóak,
a külsőbb utcáknál jelennek meg inkább a
hosszúházak. Jellemző a két álló, 2:3 arányú ablak.
A homlokzatképzések egyszerűek, visszafogottan
színezett vakolat, vagy rakott térségi kő a meghatározó.
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KERTVÁROSIAS KARAKTER
A huszadik században a település a fő utat követve
Szentantalfa irányába bővült, új utca nyílt és új
lakóépületek sorakoznak: az 1980-as évek végén
beépült Akácfa utca és a 2000-es években fejlődésnek
indult, ma is még foghíjas Muskátli utca. Ugyanakkor
ebbe a karakterbe soroltuk a még be nem épült, de a
településrendezési tervben már kijelölt új tömböket, a
HÉSZ alapján építési lehetőséget kapott területeket.
Az utcára merőleges házaival e településrész sem
válik el élesen a történeti falutól, különösen igaz ez
az újonnan beépült Muskátli utcára. Anyaghasználata
is követi a hagyományt (fehér vakolat, natúr égetett
cserépfedés). Ugyanígy igaz ez az Akácfa utcára is, de ott
még a kornak megfelelően találkozhatunk pala fedéssel
is. De a kertvárosias karakter területén a lakóházak
tömegformálása láthatóan már a mai modern kori
életformát szolgálja. Az utcai homlokzatok szélesebbé,
az oromfalak magasabbá váltak, tehát a lakóházak
mérete minden irányban nőtt. A megnövekedett
épületek benapozása több ablakot kívánt, így az utcai
homlokzatokon a hagyományos kettő helyett 3-6(!)
ablak is megjelent.
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TÖRTÉNELMI SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMŐ TERÜLET
Az eddigi fejezetekben óhatatlanul többször is utaltunk a Tagyon-hegy kivételes minőségű termőhelyi
adottságaira. Említettük a kedvező, tóparttal párhuzamos fekvést és a legjobb, zömmel déli kitettséget, a
rendkívül kedvező fényviszonyokat. A történeti adatok szerint a Tagyon-hegyi szőlőtermesztés a több mint
kétezer éves Balaton- felvidéki szőlőkultúra része, azaz ezen a hegyi területen igen régóta folyik szőlőművelés.
Az 1858-as kataszteri térkép, ahol említettük, a művelési ág, a birtokhatárok, az épületek, utak mellett a helyrajzi
számok, sőt a tulajdonosok nevei is szerepelnek, még abban az időben készült, amikor a határ gyep és szántó -rét,
legelő- művelésű területeit valóban a megfelelő művelési móddal hasznosították és a legeltetésre ill. takarmány
céljaira alkalmas gyepeket is megbecsülték. Miután elsősorban önellátásra termeltek, a szőlő csak a határ
meredekebb szántóművelésre kevésbé alkalmas részein kaphatott helyet. Tagyonban különösen kevés a jó (ill.
közepes) minőségű szántó, ezért itt méginkább igaz volt, hogy a Tagyon-hegyen csak a domb és hegyoldalra, 170
méter feletti magasságban telepítettek szőlőt. A hegyen változó, de jellemzően 10 és 20% között van a parcellák
meredeksége.
Azt is hangsúlyoztuk, hogy a Tagyon-hegy a tóról és a partmenti területekről hosszan látható. Beépítettsége már
ma is kissé sűrűnek, közepesen sűrűnek nevezhető (125 épület) 67 hektáron 1,86 épület/ha, durván 2 épület/ha
már látképileg egy kicsit terhelt szőlőhegyi tájképet mutat. Külön figyelemre méltó, hogy a nehéz közlekedés
ellenére a magasabb részeken is egyre több az épület a káprázatos kilátás következtében.
Az 1858-as térképen is jelentős volt az épületek mennyisége, az akkori Tagyon-hegyi részen 90db, a mai időközben
Zánkához csatolt résszel kisebbített részen akkor 45db, összesen 135db présház állt. Hihetetlenül érdekes, de a
mai tervezéshez kapott ingatlan- nyilvántartási alaptérképen is 90db épületet számoltunk össze, a valóságban
azonban jóval több, kb 115 épület van a tagyoni Tagyon-hegyen. Ami még fontosabb és a Tagyon-hegy kivételes
történelmi hagyományaira utal, hogy a mai alaptérképen lévő 90 épület helyén 60 (!), azaz a térképen feltüntetett
épületek kétharmadának helyén 1858-ban már állt épület. Nagyon nagy valószínűséggel ezen épületek döntő
többségénél találunk 150 évnél idősebb épületrészeket is. Ezek alapján teljes joggal állíthatjuk, hogy a Tagyon-hegy
történeti szőlőhegyi terület. Többször kiemeltük, hogy a politikai, társadalmi, életmódbeli változások gyökeresen
visszahatottak a tájra, tájhasználat formájára.
Joggal mondják, hogy a táj az ember társadalmi arca, azaz a táj mindig tükröt tart a kor elé, amelyből leolvasható
az adott társadalom lényege, kultúrája. A Balaton-felvidék emberi léptékű szőlőhegyei, présházakkal díszített
domboldalai, a kivételes szépségű táj is emberi munka eredménye. Már 1988-ban olvashattuk, hogy a változatos
formájú szelíd, de ugyanakkor lendületes vonalú, művelt szőlőhegyek örömöt, békét sugároznak, s ott a
legvonzóbb a táj, ahol az ember teremtő munkája közelebbről érződik.
Az elmúlt 60 év folyamatai, a városiasodás, iparfejlesztés, az üdülés- idegenforgalom, a közlekedés fejlődése, a
szabadidő növekedése azonban gyökeres változást okozott a Balaton körüli tájban is.
A Balaton parti sávjában az elmúlt 60 évben számtalan egykori szőlőhegyi terület épült be többnyire rendkívül
sűrűn. Az első évtizedekben inkább jellegtelen, az utolsó két évtizedben a magántulajdon megnövekedésével és
a jövedelmi viszonyok jelentős szóródásával egyre hivalkodóbb és drágább nyaraló épületekkel. Ez a kizárólag
csak a kilátást kereső építési hullám sajnos már megjelent a második, harmadik településsor szőlőhegyein is.
A lényeg gyakorlatilag, hogy Balaton elején a Budapestehez legközelebb eső Balatonalmádiban már megszűnt a
szőlőhegy és egy hatalmas épülethalmaz az egész település. Sűrűn beépült, s mindössze néhány hektár árutermelő
szőlő maradt Alsóörs, Palóznak, Csopak, Balatonfüred területén is és az egykori legendás szőlőhegyek teljesen
átalakultak. Az északi part túlsó végén Keszthely-Hévíz környékén Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás
szőlőhegyi részein hasonlóan reménytelen a helyzet. Értékelhető szőlőhegyi területek így a Balaton-felvidék
középső részén, Aszófőn, Örvényesen (Öreg-hegy), Akaliban a Fenye-hegy egyes részein, Tagyonban és a
Nivegy-völgyben maradtak. Ezért is kiemelkedő jelentőségű a Tagyon-hegy mai állapota. Egyre több az igényes
kivitelezésű már funkciójában egyértelműen nyaraló épület és sok helyen már parlag, bozót vagy gyümölcsös az
egykori szőlők területe. A Tagyon-hegy megjelenésében, látványában, összhatásában még kedvező, az üdülés
által azonban már érintett hagyományos történeti értékű szőlőhegyi terület, amelyet nemcsak termelési, hanem
arculati, kultúrtörténeti szempontból —kiváló dűlőként— védelemben kell részesíteni!
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Tagyon építészeti útmutatójában az előbbiekben bemutatott általános jellemzőkből kiindulva ebben a fejezetben
azokat az elemeket, tervezési szempontokat szeretnénk felsorakoztatni, amik a mai igényekhez igazítva követendő
például szolgálhatnak, hogy az épület megtalálja a helyét Tagyon történeti környezetében.
A település épületeinek legfontosabb ismérvei:
• Egyszerű forma
•
Díszítés az elülső homlokzaton
• Jó arányok
• Egyensúly
• Minőségi anyagok
• Finom, egyszerű szerkesztés
• A kert a ház része
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TEREPALAKÍTÁS
Tagyon történelmi szőlőhegyein a présházak telepítésekor ügyelni kell a megfelelő terepalakításra. A túlságosan
földbe vájt, vagy épp kiemelt tereprendezés előnytelen a település és a szomszédos telkek viszonylatában,
ugyanakkor többletköltségekkel is járhat az átalakítás. Általánosságban elmondható, hogy a házak terepre
illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására.
Nem elfogadható az épület földbe vájása, az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul
használható. Nem elfogadható továbbá a ház teljes kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő platóra kerül, kiemelkedik
szomszédai közül. Lejtős telkeknél mindig javasolt a víz- elvezetés biztonságos megoldása a ház körül.

TELEPÍTÉS
A falusias házak beépítése az építési övezetben oldalhatáron álló, a kialakítható legkisebb telekterület: legalább
a kialakult telekméret. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges. Két lakóépület kivételesen
akkor helyezhető el, ha a telek szélessége lehetővé teszi, hogy a két lakóépület egy telken az utca mentén, az utca
ritmusába illeszkedően telepíthető legyen. Túlságosan a telek hátsó részébe rendezett ház építése nem javasolt.
Falusi ház bővítése oldalsó irányban csak utcai homlokzattól számított min. 3 méter mélység elhagyása után
történhet. Hosszú telek esetén a hosszanti, hátrafele való bővítés javasolt.

KÖZMŰELHELYEZÉS
A település teljes közigazgatási területén új közműveket légvezetéken vezetni tilos.
Beépítésre szánt területen a villamos- energia bekötés házi hálózati csatlakozását földkábellel kell kiépíteni.
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti elhelyezéssel kell építeni. Ettől eltérően
telepített berendezések a telkeken növényzet takarásában helyezhetők el, illetve az épületek alárendelt
homlokzatára szerelhetők.
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak felszín alatti elhelyezéssel szabad.
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HOMLOKZATOK, SZÍNEZÉSEK
A karakter területén az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes
településkép védelme érdekében, csak fehéret, szürkésfehéret, tört földszíneket, valamint a sárga világos
árnyalatait használjuk. A természetes építőanyagok, szűkebb tájegységre jellemző kőfelületek is kialakíthatóak,
színezés nélkül alkalmazhatóak.
Régi falusi részen az utcára néző főhomlokzaton a téglalap alakú, fából készült ablakokon kívül más nyílás nem
nyitható. Tetőtéri loggia, erkély nem létesíthető. A garázskapukat se az épület főhomlokzatán nyissuk meg. Az
utcai homlokzaton redőnyszekrény, szerelt kémény, gépészeti berendezés (pl. klíma), hírközlési eszközök ne
jelenjenek meg. A levezető esőcsatorna csak a homlokzat szélére, vagy az előtető oszlopa mellé kerüljön. Egyedül
a főhomlokzatot díszítsük, pl. vakolatkerettel, a homlokzati feliratokat (pl. évszám) pedig szimmetrikus keretbe
foglalva. A villanyóra szekrényeket ne az oromfalon, hanem az oldalhomlokzaton a hátsó traktusban, falba
süllyesztve, az ablaktábláknak megfelelő takarással helyezzük el.
Az épület tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a lábazatkialakítás esetén csak rakott, nem ragasztott kőlábazatot,
vagy vakolatszínezést alkalmazzunk.
Homlokzat színek

Nyílászáró színek

Sima fehér homlokzat
tagozatokkal

Sima fehér homlokzat
tagozatokkal, höbörcsös
vakolattal

Látszó tégla tagozatok

Rikító tagozatok
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Világos homokszínű
homlokzat

Rikító zöld homlokzat

Fehér homlokzat
festett lábazattal

Rikító sárga homlokzat

Szürke homlokzat
világos tagozatokkal

Rikító kék homlokzat
Tagyon

VAKOLATDÍSZEK
A díszítményekeket mindig
A díszítmények soha nem
magukban álltak

A vakolatdíszek szimmetrikusak

Szimmetrikus keretbe szimmetrikus keretbe foglalták vagy
foglalták

maga a keret volt a dísz

Önmagában szám vagy felirat

Minidg keretbe fogalták a

soha sem volt

díszeket

A homlokzat díszek szimmetrikusam helyezkedtek el. Mindig a
napos oldalon. Sohasem utólag rátett gipszstukkók.

Tagyon	Építészeti útmutató

/45

TETŐK
Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein kizárólag magastetős, tájbaillő, a meglévő hagyományos
épületekhez igazodó tömeg és téralakítású oromfalas épületek építhetők, 37-43° közötti tetőhajlásszöggel,
jellemzően az utcára merőleges tetőgerinccel. Nádfedés esetén a 43-45°-os tetőhajlás megengedett. A kertvárosias
területen a tető főidoma 30-45 fokos lehet. A toldalékok alacsonyabb hajlásúak is lehetnek. Falusias és történelmi
szőlő- és gyümölcstermő karakter területén oromfalas kialakítás szükséges, oromfal macskalépcsővel, vagy
bádogfedéssel való lezárással.

Sima, egyenes vonalú nyeregtető

Bonyolult, tagolt síkú tető
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TETŐFEDÉS ANYAGA

nád

fényes cserepeslemez

kettős hódfarkú

síkpala

hódfarkú cserép

hullámpala

égetett cserép

hornyolt cserép

Lakó- és gazdasági épülettől,
különállóan épített pincét
kizárólag földborítással és
füvesítéssel alakítsunk ki.

trapézlemez

bitumenes zsindely

betoncserép természetes színektől eltérő árnyalatai

Tagyon	Építészeti útmutató

/47

AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos karaktert kölcsönöznek
nekik. A zárt épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt.
A népi építészet házain, a történeti szőlőhegyek régi présházain tömör fából vagy fémből készült, jellemzően
kétszárnyú osztott ablakokat, ajtókat használtak. Barna, zöld, helyenként szürkés türkiz szín alkalmazása volt a
legelterjedtebb. Jellemző a nyílászárók alatti, illetve feletti szegélyezés. Fém ajtók esetén matt fekete színű is lehet.
Az ablakok színeinek összhangját biztosítsuk az épület többi fafelületével (pl. ereszdeszka). Kialakítása legyen álló
téglalap alakú, a boltíves, domború üveges, tükröződő ablak, valamint műanyag pálcás ablakosztás kerülendő. Az
ablakok szimmetrikus elhelyezése szükséges.
A főhomlokzaton csak egyforma ablakok helyezhetők el. Kertvárosias karaketer területén kerüljük a sarokablakot.
Főként falusias karakter esetében a padlásszellőző kis oromfali nyílásként alakítandó ki.
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, a szúnyogháló és
a betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók. Falusias karakter esetén külső árnyékolás céljából alkalmazzunk
fa zsalugátert. Kertvárosias karakter területén már rejtett tokos fa, vagy fém redőny is lehetséges.
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Szimmetrikus ablak Tömör oromfal Arányosan kicsi nyílások

Aránytalanul nagy ablakok

Asszimetrikus nagy ablak

Garázs az oromfalon

Tagyon	Építészeti útmutató
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Négyzet Aranymetszés SZ/M= 1/2
Dupla
Négyzetes négyzetes átlós

Vízszintes nagy ablak

Bontsuk fel két függőleges arányúra

A felső sarokból húzott A felső sarokból húzott A felső sarokból
ív a függőleges oldalt a ív a függőleges oldalt a húzott ív a vízszintes
oldalt metszi
felezőpont felett messe felezőpont alatt metszi

Széles nagy ablak

Majdnem szimetrikus

Helyette két kisebb

Különböző osztások

Széles, vízszintes osztás

Felülvilágítós

Északi típus

Vízszintes és függőleges osztások keveréke

Eklektikus
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Fabetétes ajtó

Napsugaras ajtó

Nútolt deszkabetétes

Osztott üvegezet

Halszálkás betétes

Egyszerű „filungos”

Kerüljük az eklektikus, túlzott formájú, műanyag ajtókat
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TETŐTÉRI ABLAKOK
Tetőtér beépítés esetén a tető síkjából kiálló tetőfelépítmény nem alakítható ki. Törekedni kell a napelemeknek az
épület hátsó traktusán lévő tetőfelületre helyezésére.
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GARÁZSOK

Fontos, hogy a garázskapuk lehetőleg ne központi helyen legyenek. Nagyon rossz érzetet kelt, ha a zárt, nagy
felületű garázskapu uralja az utcaképet, kitakarva a főépületet. Kedvező megoldás lehet, ha a régi gazdasági
épület helyén, a lakóépület folytatásában kap helyet a garázs.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A tornác népi építészetünkben gyakran alkalmazott átmeneti tér, ahol a szabadban lehetünk és közben
védettséget élvezünk az eső, szél és napsütés ellen. Kiváló helyszín lehet kikapcsolódásra, munkavégzésre, vagy
raktározásra is.
Tagyon településmagjában találkozhatunk ezzel a megoldással, ahol a cseréppel fedett kontytető alatt bújik meg
a tornác. A tető szimmetrikusan, mindkét oldalt egyenletesen fut le az ereszig. Madártávlatból nem kiolvasható,
hogy tornácos házzal állunk-e szemben.
Tagyon területének előtetőinél a műanyag/eternit hullámlemez és az üveg használatát nem javasoljuk, mert ezen
anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, valamint csúnyán öregszenek. Felületükön könnyen
meglátszik a kosz, így gyakori tisztítást igényelnek. Helyettük preferált megoldás a cseréptető túlnyújtása, illetve
az alkalmazott tetőfedés anyagával fedett előtető, és a természetes anyagok használata.
TORNÁCOK, ELŐTETŐK KIALAKÍTÁSI SZEMPONTJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA:
•
•
•
•
•
•
•

VÉKONY, RITKA PILLÉREK, OSZLOPOK KERÜLENDŐK
TÖREKEDJÜNK A FALAZOTT, VAKOLT TARTÓ- ÉS TORNÁCOSZLOPOK HASZNÁLATÁRA
TORNÁC ÉS ELŐTETŐ FEDÉSE A FŐÉPÜLETTEL ANYAGBAN ÉS SZÍNBEN EGYEZŐ LEGYEN
KERÜLJÜK A TORNÁC BEÜVEGEZÉSÉT ÉS A TORNÁC BEÉPÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉPÜLETBŐVÍTÉST
UTCAI HOMLOKZATON KERÜLJÜK AZ ELŐTETŐK ALKALMAZÁSÁT
ERKÉLY ÉS TERASZ A HÁTSÓ KERTRE NÉZŐEN ALAKÍTSUNK KI
ÉPÜLETENKÉNT MAXIMUM EGY ELŐTETŐT HELYEZZÜNK EL
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KERÍTÉSEK
A településkép szempontjából a
kerítések kitüntetett szereppel
bírnak, mivel az épületekhez
hasonlóan horizontmagasságban
„zárnak”, s mint vertikális „térfalak”
erőteljesen jelennek meg az
általunk
érzékelt
közterület
határfelületeként. Ezért felépítésük,
anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük
fontos
település
karakter
meghatározó elem.
Kerítés lehetőleg rakott helyi kő,
áttört fa, épített, vakolt kerítés,
vagy ezek kombinációja legyen. A
kerítés max. 160 cm magas legyen
max. 60cm magas tömör lábazattal
és fölötte min. 50% áttörtséggel.
Kerítés nem lehet nagytáblás fém-,
műanyag hullámlemez vagy náddal
borított.
A
következőkben
felsoroltak
felhívják
a
figyelmet
a
településképbe
illeszthetőségi
szempontokra:
• kerülendő a vízszintes tagolás
• ugyancsak kerülendő a cső vagy
henger keresztmetszetű anyagok
alkalmazása
• célszerű kerülni a gazdag
hagyományostól eltérő motívum
rendszert (modern, figurális,
pl. napsugár motívumok stb.)
világos, vagy fehér színnel
kombinálva
• javasolt
a
hagyományos
kovácsoltvas
kerítés,
a
hagyományoknak
megfelelő
díszítéssel
• sötét, elsősorban pasztell barna
és zöld, esetleg szürke színek
alkalmazása javasolt
• kerülendők az élénk, telített
színek
Javasolt egy szín két árnyalatának
kombinációja, egyes díszítő elemek
világosabb árnyalatú kiemelésével
Tömör utcai kerítés nem létesíthető.
Történelmi szőlő- és gyümölcstermő
karakterű terület esetén kerítés
létesítése általában nem javasolt,
legfeljebb erdőszéleken, vagy egyéb
vadveszélyes helyeken sövénnyel
takart
drót
vagy
vaskerítés
lehetséges.
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GAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Gazdasági karakter esetén az épületek látszó felülete nem lehet műanyag, vagy betonelem. Az épületek
színezéséhez válasszunk tört, földszínű árnyalatot. Az élénk, figyelem felkeltő színek kerülendők.
A telkek csak áttört kerítéssel keríthetők le. A gazdasági telephelyek folyamatos gondozása, karbantartása
szükséges. Gazdasági épületek tervezésekor, ha a technológia engedi, akkor bontsuk meg a tömeget.
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Tagyon

KORTÁRS PÉLDÁK
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7

TELEPÜLÉSKÉPET FORMÁLÓ
ZÖLDFELÜLETEK

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék használatával kerüljenek kialakításra.
Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg,
a növények nemesítésével távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. A díszparkokban a
honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez
igazodó nemesített más fajok ültetése is.
A településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél a kislevelű hárs (Tilia cordata),
vadgesztenye vagy bokréta (Aesculus hippocastanum), molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea) fafajokat ajánljuk.

kislevelű hárs (Tilia cordata)

Közterületek fásításához a további
honos fajok közül lehet válogtani:
• mezei juhar (Acer campestre),
• mezei szil (Ulmus minor),
• magas kőris (Fraxinus excelsior),
• virágos v. mannakőris (Fraxinus
ornus),
• madárberkenye (Sorbus
aucuparia)

molyhos tölgy (Quercus pubescens)

vadgesztenye vagy bokréta
(Aesculus hippocastanum)

orgona (Syringa vulgaris)

közönséges fagyal (Ligustum)

Díszcserjék közül ajánlott
fajták:
• közönséges fagyal
(Ligustum),
•
mogyoró (Corylus
Színezheti az összetételt egy-egy
avellana),
rezgő nyár (Populus tremula), nyír
Cserjék
közül
közterületek
tervezésekor
a
•
orgona (Syringa vulgaris)
(Betulapendula), eperfa (Morus
következők
közül
válogassunk:
alba)
• madárbirs (Cotoneaster sp.)
• cserszömörce (Cotinus coggygria),
• egybibés
galagonya
(Crataegus
monogyna),
• kecskerágó (Euonymus sp.),
• veresgyűrű som (Cornus sanguinea),
• kökény (Prunus spinosa)
rezgő nyár (Populus tremula)
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Tagyon

KÜLTERÜLETEKEN AJÁNLOTT NÖVÉNYZET
Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. Az
épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg
telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképp
kerülni kell.

dió (Juglans regia)

mandulafa (Prunus dulcis)

A települések további külterületén megtalálhatók a természet értékét hordozó rétek, gyepek, nádasok,
mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek
természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhely feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük
mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út menti
fasorok, sövények.
A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen
a külterületen kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. Az
arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a Balaton-felvidéki
táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága
adja. Ezért a tájidegen fajok egyedi (pl. a fenyők (Picea sp) csak igen kis
mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez kapcsolva jelenjenek
meg a településen. A lakó- és üdülőterületek, de különösen a külterületek,
szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják
(Thuja occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendő.

Thuja orientalis

A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út,
közművezetékek) különösen fontos a bolygatott
területek helyreállítása, a telepítésre kerülő
növényzetnek a honos állományból történő
megválasztása, a terület élőhelyi adottságainak
függvényében.
Az adventív fajok betelepítését minden áron meg kell
akadályozni!
Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű
szaporodásukkal a növényzet összetételében, a
települési és természetes zöldfelületekben óriási
károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható.
Ide sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima),
gyalogakác (Amorpha fruticosa), akác (Robinia
pseudo-acacia), aranyvessző (Solidago canadensis, S.
gigantea).
akác (Robinia pseudo-acacia)
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LAKÓTERÜLETEK KERTJE
Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek
számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető
a klimatikus adottságoknak megfelelő, honos növényzet.
GYEPTERÜLETEK, GYEPSZINT

Kialakításánál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a
területen előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával
virágos gyep létesítése javasolt.
Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (pl. Sport
keverékkel megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal
fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep széleinél, vagy kevésbé
taposott foltokban a környék szép vadvirágai ültethetők.
Több fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása.
Javasolt alkotók:
• francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes
gyöngyperje (Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései
perje (Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca)
A gyepszintet alkotó javasolt növények:
• A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl.: szászorszép (Bellis perennis),
vajszínű ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus sp.), veronika fajok
(Veronica sp.), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium
repens)
• A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai
telepíthetők, pl.: hóvirág (Galanthus nivalis), széles levelű salamonpecsét
(Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria
majalis), télizöld meténg (Vinca minor)
• A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos
növények. Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak
felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges
a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése.
• Alacsony növésű szegélyvirágok: porcsinrózsa (Portulaca grandilora),
petúnia (Petunia hybrida), árvácska(Viola wittrockiana), körömvirág
(Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp.), lila sáfrány (Crocus vernus),
fehér nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros
nárcisz (N. pseudonercissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz
(N. tazetta), pompás nárcisz (N. incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus),
törpe bársonyvirág (Tagetes patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus),
búzavirág (Centaurea cyanus), lenvirágú habszegfű (D.plumaris), szikla-bőrlevél
(Bergenia crassifolia)
• Magasabb kerti virágok: nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág
(Campanula pyramidalis), őszirózsa fajok (Aster sp.), ezüstös pipitér (Anthemis
biebersteiniaia), kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum), estike (Hesperis
matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone
sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium candidum),
japán árnyliliom (Hosta lancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálmaliliom
(Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox paniculata),
oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans),
bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus)
• Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: üröm fajok (Artemisia
sp.), izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring
(Rosmarinus officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis),
kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.) bazsalikom (Ocymumbasalicum)
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kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), szederfajták (Rubus sp.), nyári orgona (Buddleia
davidii), közönséges orgona (Syringa vulgaris), mályva (Hibiscus siriacus)
TÁMFALRA, KERÍTÉSHEZ, KŐFAL ELÉ

• felkúszó és lecsüngő növényzet: trombita folyondár (Campsis radicans),
sarkantyúka (Tropaelum majus), tatár lonc (Lonicera tatarica), magyar lonc
(Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék hajnalka (Ipomoea tricolor),
ligeti szőlő (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (I. purpurea)
• kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):
sziklai ternye (Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), rózsás kővirózsa
(Sempervivum marmoreum), borsos varjúháj (Sedum acre)
A LAKÓTELEK FÁI

A régi falusi kertekben jellemzően a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést
igénylő gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek – nem vágtak ki -, ha kivételesen
szép volt. pl.: kislevelű hárs (Tilia cordata), berkenye (sorbus sp.), vadkörte (Pyrus
pyraster), tölgy (Quercus sp.)
Javasolt gyümölcsfák és cserjék: dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca),
őszibarack (Prunus persica), mandula (Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica),
meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), alma (Malus domestica), körte
(Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera), füge (Ficus carica), málna
(Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-crispa), mogyoró
(Corylus avellana)
Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab
(Phaseolus sp.), napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása.
A lakótelken felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő
magasabb virágok vagy cserjesor, nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat
derítő kúszónövények, sziklai növényzet.
A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények gazdagíthatják,
legjellemzőbb a muskátli (Pelargonium zonale).
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Fontos a könnyen érthetőség és figyelemfelkeltés,
de egy szolidabb színvilágú, jó grafikát is észrevesz
és elolvas az, akinek tényleg szüksége van a hirdetett
szolgáltatásra.
A hirdetések helye és mérete összefügg. Ha olyan helyet
választunk, amely közel esik az érdeklődőhöz, akkor a
méret jelentősen csökkenthető.
Cégérek síkban helyezhetők el a homlokzaton.
Elvetendő minden olyan szerkezet alkalmazása, amit
magáért a hirdetés céljáért építenénk. Mindemellett
igyekezzük kerülni a harsány színek alkalmazását.
Használjunk időjárásálló bevonatot, főleg a hirdetés eső
és pára elleni védelme érdekében.
Reklám-, illetve hirdetés elhelyezése közterületen csak
utcabútoron – utasváró, pavilon, információs vagy
más célú berendezés – lehetséges. Építményeken,
kerítésen az adott épületben működő szervezettel,
céggel, tevékenységgel kapcsolatban a következő
hirdető-felületek, - berendezések helyezhetők el:
cégtábla, cégér, címtábla, saját vállalkozást népszerűsítő
berendezés, felület. Kerüljük a neonnal megvilágított,
valamint led-kijelzős reklámfelületeket. Az erős fény
zavarhatja a szemközt lakókat. A fények színe erőteljesen
elüt a természetes színektől. A villogás, vibrálás
figyelemfelkeltő ugyan, de egyúttal kellemetlen, zavaró
is a szemnek.
A házszámozás legyen jól látható, könnyen észrevehető.
Jó, ha a település egy egységes karaktert ki tud alakítani.
Védett épületen, zöldterület telkein reklámtáblák
nem helyezhetők ki. Nem kívánatos a település teljes
területén az óriásplakátok kihelyezése.
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