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„Azért kell a régi házakat eredeti formájukban megőrizni, visszaállítani, és újakat ezek mintájára építeni, mert már 
csak a házak őrzik azt a természet és ember közti harmóniát, amit a parasztság évezredek alatt létrehozott� 
A helyes arányt, és mértéket csak a tájban élő, azt művelő, tradíciókövető emberfajta tudja� Utolsó példányai most 
távoznak az élők sorából� Az idejövő új nemzedék már nem látott élő parasztot, működő parasztgazdaságot� Ezért 
legjobb szándék mellett is melléfog modern ötleteivel, ha nincs előtte eleven minta�
A Káli medence mai divatjának és vonzerejének titka a több száz megőrzött, és újjászületett, gondozott népi 
épület, a hagyományos faluképek és szőlőhegyek látványa� És azok az új gazdák, akik állatokat tartanak, kézműves 
borászatot folytatnak� 
Kis hazánk földi paradicsom, jó példa, amihez lehet és érdemes csatlakozni� Ez itt a lényeg nem a nyári bulik és 
fesztiválok�”1

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Monoszló 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� 

1 Káli Híradó 2017 júliusi számában Somogyi Győző írása
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2MONOSZLÓ BEMUTATÁSA

Monoszló- egy alig több, mint száz lelkes zsákfalu… és minden bizonnyal az egyik legszebb település a 
Káli-medencében� A múltbéli elzártság előnyére fordult, sehol máshol nem maradt meg ilyen érintetlen formában 
a természeti és épített környezet, ami egy ilyen kicsi települést valóságos ékszerdobozként enged érvényesülni� 
A lankák között megbúvó és erdőn át megközelíthető falu rögtön megfogja kedvességével az idelátogatót� A 
települést és környezetét évszázadokon keresztül formálta egyedi kultúrtájjá a szőlőtermesztés� Az emberek e köré 
szerveződő élete mértékletes, egyedien szép és harmonikus településszerkezetet hozott létre nagyon is emberi 
léptékű kúriákkal, kisebb és nagyobb házakkal, majorsággal és patakok ölelte utcákkal� A templom egyedi, a falu 
földrajzi adottságaihoz igazodó elhelyezkedése ma is komoly esztétikai és kulturális élményt nyújt�  Napjainkat az 
teszi érdekessé, ahogy a megmaradt régi épületek, terek új funkciókat kapnak és válnak újból működővé� Ezek a 
kövek, utcák különleges, de mégis természetes stílust adnak a falunak� Ezt szerettük meg harminc éve Monoszlóban 
és ezt szeretjük ma is, amikor megannyi változás megújult formában, de mégis sok százéves szépséget közvetít� A 
régi korok mértékletessége feltöltődést ad a modern embernek is�

Benedek Szilveszter
agrármérnök, igazgató-cégvezető
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TÖRTÉNETE

A Balaton-felvidék középső része az őskor óta folyamatosan lakott volt� A kőkorból, a bronzkorból, és a vaskorból 
előkerült régészeti leletek is ezt bizonyítják� A rómaiak több száz évig tartó uralmuk alatt sűrűn benépesítették 
a Balaton környékét� Adatok vannak arra, hogy a légiók vezérei, Pannónia legelőkelőbb patriciusai, főtisztviselői 
valóságos nyaraló telepet létesítettek a tó partján és a szőlőtermelésre alkalmas területeken már ekkor elkezdődött 
az erdő visszaszorítása�
A IX� század végén a honfoglaló magyarok vették birtokba a Balaton környékét� A középső rész Kál-harka 
szállásbirtoka lett, de a király a Kál nemzetséghez tartozó Koppány lázadásának leverését követően elkobozta a 
területeket és azok királyi, királynéi birtokok lettek� Így érthető, hogy ezt követően hosszú évszázadokig királyi 
népek, udvarnokok, solymászok, kanászok, pecérek, szőlőművelők és különféle szolgák lakhelye volt�
A  Hegyestű csúcsa alatt talált, habarcsba rakott falgyűrű maradványai azt jelzik, hogy itt a kora Árpád-korban vár 
állott� Monoszló népességét is királyi udvarnokok,  azaz a várszervezethez tartozó királyi népek és szabadokból 
álló várjobbágyok alkották�
Monoszló település első említése 1252-ből való�  Az eredetileg román stílusú  templom valószínűleg a XII� vagy a 
XIII�-ik században  épült� A templom akkor három településből álló falubokor központi helye volt�
A falu lakossága a reformáció idején a kálvini irányzat követőjévé vált és az 1476-ban  a  Szent Mihály tiszteletére 
felszentelt templomot használta�
/A műemlék templom 1970-es években történt felújításakor kerületek elő korábbi részletek mint pl� a bélletes 
román kapuzat életfa motívummal�/
A Balaton-felvidéken a XIII-XIV� századtól kezdődően megerősödtek az egyházi birtokok� A Csicsói- és a Káli 
medencében a  falvak a veszprémi püspök fennhatósága alá tartoztak,  néhány nemesi falu kivételével�
Monoszló ez utóbbiak közé tartozott, azaz nemesi falu volt, amely nem állt földesúri fennhatóság, földeúri 
hatalom alatt� Önkormányzatát maga választotta, a nemesek együttesen gyakorolták a földesúri jogokat és 
tulajdonuk, telkeik arányában részesültek a közös jövedelmekből� A választott testület a gazdálkodással járó 
rend fenntartásával, a legelőhasználat szabályozásával, a közrend fenntartásával, a közösség vagyonának és 
jövedelmének kezelésével foglalkozott, s így biztosítota a szabadparaszti fejlődés lehetőségét tagjai számára� 
Kiváló példája volt a korai polgárosodásnak ez a nemesi községi autonómia, amely a parasztnemeseket részesítette 
a nemesi demokrácia áldásában� /1871-ben rendelték el a nemesi önállóság megszüntetését�/
A török időkben a falu elnéptelenedett és főleg korábbi lakosaival, a XVII� század közepétől települt újjá� A XIX� 
század első fele a település fénykorának nevezhető, de a század második felében épült présházak is a jólétről, 
az igényességről szóltak� Ebben az időben a falu népessége tartósan 500 fő felett volt  és a mezőgazdaság, 
szőlőtermesztés a lakosok fő foglalatossága�
1938-ban a Hegyestű bazaltkúpján kőbányát nyitottak s ez jelentős változást hozott a település tájhasználatában�
A szocialista mezőgazdaság az 1950-60-as években Monoszlót sem kerülte el és az önálló szerveződés 
megszüntével a falu a zánkai Magyar Tenger TSZ szervezetébe tartozott� A közös gazdálkodás nem ügyelt az 
egyedi értékekre, nem igényelte a sajátos ismereteket és így sok minden feledésbe merült� A rendszerváltást 
követően ezért sok mindent,  – többek között –az egyéni gazdálkodást, az értékvédelmet, az esztétikus és 
egészséges környezetalakítást is újra kell tanulni� 

A MONOSZLÓ NEMZETSÉG

Monoszló falu nevét a honfoglaláskori Monoszló nemzetségről kapta� A honfoglalás idejéből 108 nemzetséget 
említenek történeti források� A nemzetségek a fejedelem – később a király – választásának jogán kívül a nemzet 
vezető elemeit, rétegét szolgáltatták� A  fejedelmek idejében vitézeikkel együtt osztozkodtak a hadizsákmányon, 
a honfoglalás után a földbirtokokból kaptak részt� Ezen területek egy-két évszázadokon keresztül az egyes 
nemzetségek tagjainak közös tulajdonát képezték�
A történeti források szerint a Monoszló nemzetség központja Kőrös valamint Bács-Bodrog vármegyékben volt, de 
voltak szállásbirtokaik Somogyban és Tolnában is� Nagyvejke, Somogyviszló, Kisszékely, Kocsola, Kaposszerdahely, 
sőt Pátka  település honlapján is olvasható, hogy a település a korai időkben a Monoszló nemzetség szállásbirtoka 
volt� Dr� Reiszig Ede nemesi családokról írt dolgozata szerint Bács-Bodrog vármegye területén a legrégebbi 
birtokosok a Bancsa, Monoszló, Botond, Vaja és Haraszt nemzetségek voltak� Dornyai Béla- Vigyázó János a „ 
Balaton és környékének részletes kalauzá „-ban  (Budapest 1934� ) olvashatjuk, hogy Monoszló a „Kál és Bulcsú 
nemzetségéből származó Monoszlai cs� szállásbirtoka volt”� Hasonlót említ Bunyitay Vince, a váradi püspökség 
könyvtárnoka is 1883-ban:”Dunántúli ős nemzetségeinek egyike a Monoszló, mely nevét mint birtoklásának s 
előkelőségének maradandó bélyegét reá nyomta Zala megye egyik községére, s ez ma is Monoszló nevet visel�”
A nagyváradi könyvtárnok mindezt azért említette, mert a monoszlói templomban 1298-ban eltemetett Monoszlói 
Ladomér esztergomi érsek 1268 és 1279 között váradi püspök is volt, s nagy szerepet játszott az egyház és a 
mindennapi élet újjászervezésében a tatárjárást követően�/ Megjegyzés: Jövőre 2018 -ban lesz Ladomér püspök 
temetésének 720-ik évfordulója, amelyet a település  a maga sajátos módján megünnepelhetne, gazdagítva a 
szellemi arculatát!/
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MONOSZLÓ TÁJHASZNÁLATA

Monoszló tájhasználatának alakulásáról, változásáról a történeti leírások mellett a korabeli térképek adnak 
hitelesnek mondható képet�

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS

A térképen a falu „belterülete” két részből tevődik össze� Az északi rész – a hidon túl -, a templom közvetlen 
közelében 15 lakóházat ábrázol� A déli részen, a séden innen pedig 12 lakóház található� A keleti irányból folyó séd 
(patak) valamint a Heves-forrásból jövő oldalág mentét gyepes területként jelöli� A Tói-hegy tetején kék színnel ott 
van a fennsíkon létrejött tó erdővel, bozóttal körbevéve� 
Erdővel borított a Hangyás-tető és a Horogi-hegy oldala is� Nagyon érdekes, hogy a határ nagy részét 
szántóműveléssel hasznosítják� Szőlőt csak a Hegyestű oldalában a Tagyon-hegyen ábrázol a térkép� A Hegyestű 
csúcsát azonban  körbe veszik a szőlő jelek,  azaz még az északi lejtőn is művelték a szőlőt�
Tanulságos az akkori úthálózat is� Dél felé,  a Balaton Zánka felé a Horogi völgyben csak a hegyestűi szőlőkig vezet 
az út, azaz a Zánka- Köveskál főútra itt nincs kapcsolódás!
A Monoszló- Köveskál – a Pangyér dűlő mellett délre- , a Monoszló- Henye – a temető alatt – a Monoszló – Csicsó 
és Szentantalfa  közötti utak azonban kiemelten szerepelnek a térképen� Ha jól felnagyítjuk a képet, akkor a Horogi 
séd mellett egy vizimalmot is ábrázol a térkép� A történelmi hitelesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a 
térképen Moroszló falunév szerepel�

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS

A XIX� század első felében készült térképen változatlanul a Moroszló név szerepel� Az első nagy különbség az első 
katonai felméréshez képest az az, hogy  falu felett a Tói-hegy lejtőjén a temető mellett és felett már szőlőket és 
présházakat jelöl a térkép� Nyílvánvalóan innen jött az Új-hegy elnevezés�
Ugyancsak szőlők és présházak vannak a Csádé és a Taróra (Szaróra) déli lejtőjén valamint a Szentantalfával határos 
Kőhegyen és az Újjmálnak (Újma) nevezett  lejtőkön is szőlőt jelöl a térkép!
A Hegyestű északi oldalán  a térkép szerint már nincs szőlő, csak a déli, keleti, nyugati lejtőkön� A hegycsúcs alatt 
az un� „Mókus-körút”  első présházai már állnak�
Az erdők nagyjából változatlanok a Tói-hegyen, a Kőhegy tetején, valamint a déli részeken is hasonlatos az erdő 
kiterjedése az első felméréshez� A falu körüli gyepes területeket, valamint a Tói-hegy tavát is tartalmazza a térkép�
Az úthálózatban annyi a változás, hogy a Horogi völgyben haladó út már eléri a Zánkai utat, azonban a Henye, 
Csicsó, Köveskál vezető utakat változatlanul vastagabb vonallal ábrázolja a térkép�

KATASZTERI TÉRKÉP

A tagosítás előtti időkben, 1858-ban készült,  az 1:2880-as méterarányú un� kataszteri térkép, amely önálló helyrajzi 
számokkal, határvonalakkal tartalmazza valamennyi telket� Ez a térkép pirosas színnel ábrázolja az épületeket, 
feltünteti a művelési ágakat és jól láthatóan kiemeli az utakat is�
A szőlőhegyi területeken is felmérték az épületeket s így egészen jól bemutatja a szőlőhegyek 19� század közepi 
állapotát is a térkép�
Ezen a térképen már sokfelé fellelhető a szőlő� A korábban említett Új-hegyen, majd  tovább Henye felé az un� 
kajori részeken, a Tói-hegy nyugati peremén az erdők alatt� Szőlők vannak a Csádé területén és attól fölfelé keletre 
a Taróra dűlőben� Szőlőparcellák vannak a Kőhegy lejtőjén az Újmáli részeken valamint a Hegyestű történelmi, 
meredek szőlőhegyén�
A Csicsó, Köveskál, Henye felé vezető utak ezen a térképen is hangsúlyosabban jelöltek, mint a Zánka felé vezető 
út�
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MAGYAR KIRÁLYSÁG TÉRKÉPE (1869-1887)

A  Magyar Királyság területéről a kiegyezést követő időkben készített térképen szerepel a Zánka- Köveskál főút,  
azonban változatlanul a Henye, Köveskál, Csicsó felé vezető utak vannak kiemelve� Külön érdekessége a térképnek, 
hogy a falu házaitól közvetlen délre igen jól látszik a szélmalom jele

1976-OS LÉGIFOTÓ

A szocialista időkről a az 1976-os légifotó tájékoztat� A pangyéri TSZ pince mellett jelentős nagyságú szőlőületvény 
volt és bármily hihetetlen de csaknem 70%-ban és hagyományos bakműveléssel művelt volt a Temető feletti 
Új-hegy� A Henye felé forduló kajori részen korszerű nagyüzemi ültetvények voltak!
Ma a szőlők főleg a Pangyér dűlőben, illetve néhány hektár nagyságban a  csádéi részen, az Új-hegyen, a Boncsos 
dűlőben és korábbi időkben  legjobbnak tartott Hegyestűn találhatók, ám itt is sok a bozót, a parlag� A Hegyestűn 
azonban nem a parlag hanem az üdülés terjedése rejti magában  a legnagyobb veszélyt� Már több épület, ingatlan 
kizárólag szálláskiadással foglalkozik, amihez a bor, a borturizmus megnevezés csak alibi� A  Szőlő és a Bor egyre 
jobban háttérbe szorul�

KATONAI TÉRKÉP (1941)

Az 1941-ben készített katonai térképen már hangsúlyosan szerepel  a Horogi-séd völgyében kiépített út� A  henyei 
út jelentősége feltehetően csökkent� A művelési ágak ezen a térképen kevésbé jól felismerhetőek, az erdők zöld 
foltjai azonban azonosíthatóak, jelentős változás nem tapasztalható�
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SZŐLŐHEGYEK ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉGE

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 megszűnteti 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 telepítés engedélyhez kapcsolódóan a sorirányok meghatározása és a 
sor és tő távolság szűkebb hatások 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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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 pusztulás 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 értéke 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 Káli- 
medencében 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 
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 Káli- medencében, 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 (szőlőművelés- 
feldolgozás, 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 
árnyékukkal védték a pincét a felmelegedéstől�
Az épületek ugyanakkor többnyirea 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 
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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� 
Joggal feltételezhetjük, hogy a rómaiak által sűrán 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 
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látványt hoz létre� A legfontosabb kérdés, amivel, sajnos a TAK és a TER nem foglalkozhat miután az a HÉSZ 
privilégiuma ezen a 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�

[1]   LISZKAY BORBIRTOK
fotó: www.liszkay.com
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ELHELYEZKEDÉSE

A Balaton-felvidék a Balaton vízszintje fölé 100-200 méter magasságban emelkedő permi és triász kori üledékekből 
álló fennsik, amelynek változatos domborzata a szerkezeti mélyedésekben kialakult termékeny medencék 
következtében formálódott�
A Nivegy- Csicsói – medence szomszédságában helyezkedik el a Káli-medence keleti részeként a kicsiny Monoszlói 
medence�
A Tói (Temetői)-hegy, Kőhegy, Hangyás-erdő, Alsó-erdő (Hegyestű), Horog-hegy erdei által körbeölelt medence 
közepén fekszik a  Heves-forrás mellé települt település�

MONOSZLÓ MEGJELENÉSE A TÁJBAN

 A falu a Káli- medence keleti szélén, vagy ha úgy szebben hangzik a kicsiny Monoszlói-medence aljára települt� 
Távolabbról a falu nem tárul fel, mert délről a Hegyestű, Hangyás-tető, Horogi-hegy 300 méter magasságot 
meghaladó erdős gerincei zárják le a rálátást, Kelet felől a Csicsó és Monoszló közötti kapui dombhát,  valamint a 
Kőhegy erdei takarják el a falut� Északról a Tói-hegy,  Taróra szintén jóval 300 méter feletti magaslatai bújtatják el a 
házakat� Nyugat felől pedig a Pangyér kicsiny, de a belterületnél  mégis magasabban fekvő  erdős sipkája  látszik� 
A környező tájból így csak Henye kajori részéről vagy a Fekete-hegy felső , keleti- délkeleti részeiről van lehetőség 
a falu egyes részeire rápillantani� Még  egészen közelről sem tárul fel a falu, mert a Balaton, Zánka felől érkezők elől 
a Nagykő tömege takarja el az épületeket� Csak az Új-hegyi illetve a csádéi és a tarórai dűlő egyes részeiről látható 
a település� Magyarul Monoszló tökéletesen beleilleszkedik a tájba és a tervezett fejlesztéseknél ezt a kiemelkedő 
szempontot, a vizuális integritást is feltétlenül figyelembe kell venni�
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SZŐLŐKATASZTER BEMUTATÁSA

Monoszló szőlőkataszterbe sorolt területeinek nagysága 148 ha� A besorolt területek kifejezetten magas 
termőhelyi pontszámokkal rendelkeznek�  A minősített területek átlagpontszáma 365, ami ahogy említettük 
kimagasló� A Pangyér dűlő 23 ha-os területét pedig 385 pontra értékelték a kataszter készítői, ami a 400 pontos 
maximumhoz is kifejezetten közel van, azaz a Pangyér Magyaroszág legjobb dűlői közé tartozik�
A kép azonban nem annyira szép� A 148 ha szőlőkataszteri területből a hegyközség elnökének tájékoztatása 
szerint 2016-ban Monoszlón 37 ha szőlő volt� /Pontosabban ekkora területről adtak le szüreti jelentést, így 
feltételezhető, hogy kisebb darabokból még egy-két hektár művelt szőlő kimutatható lenne/ Mindenesetre a 
számok azt mondják, hogy a kitűnő adottságú termőhelyeknek mindössze ¼-de, azaz 25 %-a művelt�
Kiváncsiságból megnézve a földhivatal takarnetes nyilvántartását, ott még 65 ha szőlő szerepel, ami még a 
korábbi, a rendszerváltás előtti időszak  adataival rímel�
Amióta van hiteles adatgyűjtés nyugodtan kijelenthetjük, hogy a filoxéravész idejét kivéve ma van a legkevesebb 
szőlő Monoszlón�
1895 -ben (filoxéra!)  54 kat� hold
1913-ban                    139 kat� hold
1935-ben                    102 kat� hold
1946-ban                    130 kat� hold
1949-ben                    136 kat� hold
1966-ban                    118 kat� hold
1987 –ben                  115 kat� hold szőlő volt Monoszlón�
Átszámolva 1913-ban 80ha, 1949-ben 78ha, 1987-ben 68ha, ma pedig ismétlem 37ha�

[2]   SZŐLŐ TERMŐHELY KATASZTER
fotó: VinGis
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MONOSZLÓ ARCULATÁT HOSSZÚ TÁVON BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Monoszló terültén folytatott tevékenységeket alapvetően befolyásolja, hogy Monoszló község teljes kül- és 
belterülete 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe tartozik� A település azonban már 1984-től 
kezdődően a Káli Medence Tájvédelmi Körzet részeként országosan védett természeti terület volt� A Nemzeti Park 
létesítésének célja többek között a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vizek 
és vízkészletek……, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak 
védelme és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása�
Monoszló a Balaton törvény szerint történeti település és teljes területével része a Balaton északi partján 
kijelölt Balaton-felvidék kultúrtáj világörökség várományos terület helyszín területének� A helyszín Kiemelkedő 
Egyetemes Érték Meghatározása rögzíti: ”A kultúrtáj mai arculatában jelentős szerepet játszanak a vulkanikus 
eredetű talajműveléséhez kapcsolódó szőlőművelés – többségében 18-19� századi épületei, barokk és klasszicista 
népi lakóházak, gazdasági épületek, présházak, pincék, amelyek többnyire maguk s a vulkánok adta bazaltkőből 
épültek�
A kultúrtáj európai hírű borvidék egyedi, sajátosan ásványi zamatokkal� 
Az épületek, a szőlőhegyekben épült támfalakkal, határszéli keresztekkel karakterisztikusan jelenítik meg egy már 
eltűnőben lévő műveléshez kapcsolódó tájstruktúra és tájhasználat hiteles képét�”
Monoszló amellett, hogy a nemzeti parki és világörökség várományos terület teljes területével része a Balaton 
kiemelt üdülőkörzetnek is� Ezáltal vonatkoznak rá a Balaton törvény előírásai, övezetei is�
A tájképvédelmi szempontból kiemelt figyelmet érdemlő térségi tájképvédelmi övezetbe a belterület közvetlen 
környékét, a belterülettől északra az erdőkig tartó Újhegyi, csádéi, tarórai részt, a falutól keletre eső boncsosi 
határrészt, nyugat felé pedig a Pangyért, a Horogi-séd mentét és a közöttük lévő szántóterületeket sorolta a 
törvény� 
A térségi szempontból tájképvédelmi övezetbe sorolt területeken beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és 
más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a tájkarakter erősítése érdekében 
engedélyezhető� A látványvédelmet kiemelten kell érvényesíteni� Új épület elhelyezése csak a tájba illesztve, a 
történelmi tájszerkezet és a tájképi adottságok megőrzésével történhet�
A Nemzeti Ökológiai Hálózat is teljesen lefedi Monoszló területét� Az erdők, így a Tói-hegyi, tarórai erdők, valamint 
a Horog-hegy, Hangyás-tető, Hegyestű és Kőhegy /Ujma/ erdei a legszigorúbb övezetbe, magterületbe tartoznak� 
A község többi területe pufferzónába soroltatott�
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[3]   BALATON-FELVIDÉKI KULTÚRTÁJ
fotó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása
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4ÖRÖKSÉGÜNK

REFORMÁTUS TEMPLOM

A „hegyektől kerített gyönyörű völgyben” fekvő Monoszló 
község temploma a XII� század végén - a XIII� század elején 
már állhatott� Az épület méretei és építészeti megoldásai 
arra utalnak, hogy a honfoglalás korában itt kialakult három 
településből álló falubokor központi helye volt az eredetileg 
Szent Mihály tiszteletére szentelt Monoszlói templom� A török 
korban kétszer is elnéptelenedett települést a XVII� század 
közepétől magyar kisnemesi családok és hozzátartozóik 
népesítik be újra� A falu lakói ettől kezdve kálvini hitvallású 
protestánsok� 1751-ben Monoszló református anyaegyházához 
tartoznak, Henye, Köveskál és Zánka református gyülekezetei� A 
templom román elrendezésű és kapuzatú, apszisában gótikus 
épülete mai késő barokk formáját 1829-ben nyerte el� A XIX� 
század húszas éveiben, az épület restaurálása és felújítása során 
kapja a templombelső mai arculatát: az íveken nyugvó karzatot 
és a csehsüveg-boltozatos födémet, de ezen kívül faragott 
padok, szószék, szépen kidolgozott hangvető és zsoltártáblák 
őrzik az évek lenyomatát� 

•	 Műemlékek
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REFORMÁTUS PAPLAK ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET

A templom szomszédságában található ugyancsak műemléki parókia a restaurálás során elvégzett kutatás 
eredményei szerint legkorábbi formájában a XVII� század közepére datálható� Ezt követően többször 
kisebb-nagyobb átalakításokat végeztek rajta, de fő elemei változatlanok maradtak� Teljes szépségében 
fennmaradt az utcai szoba népi ácsolatú födéme, mestergerendáján az 1765-ös évszámmal�

ÚJHEGY U� 14�,  0200/2 HRSZ�

Höbörcsös vakolatú, sárgára színezett homlokzatú, 
náddal fedett épület� Oromfalán egyetlen ablak, illetve 
oromzati padlásszellőző található� A szellőzőnyílás 
alatti vakolattáblán „M�J� 1863�” felirat olvasható� Az 
évszám hitelesnek tűnik, mert az 1858-as térképen 
ez az épület nem szerepel� Egyszintes, háromosztatú 
épület� Lakószoba, gerendás deszkafödémes, a pince 
dongaboltozatos� Az épület tetőterét beépítették� Népi 
műemlék� 

403 HRSZ�

Az úgynevezett Egyház pince� A többi préshézhoz 
hasonlóan mészkőből épült egyszintes, háromosztatú 
épület� Feltételezhetően lakószoba, présház és félig 
földben lévő pince található az épületben� Azok közé az 
épületek közé tartozik, amelyek hasonló nagyságban és 
elhelyezésben már a százhatvan évvel ezelőtti térképen 
is szerepeltek� Az épületet átalakították, a cserép 
és macskalépcső helyett palafedés és palával lezárt 
oromfal a jellemző� A kémény és a nyílások eredetiek�
Meg kell említenünk, hogy az épület a szintvonalakkal 
párhuzamosan áll, feltehetően azért, mert itt a hegy 
alján már alig lejt a terep és talán könnyebb volt az 
épületet megépíteni� Mindenesetre a bejárat az épület 
hosszanti, déli oldalán, annak első harmadánál van� 
A kovácsolt szegekkel kivert présház ajtó egyike a 
legszebbikeknek� Felújítása, a palatető cseréje feltétlen 
szükséges�
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CSÁDÉ  1027 HRSZ�

A présház a falutól keletre eső csádéi dűlőben található 
a szőlőhegy alján, a faluhoz egészen közel� A kissé 
szokatlanul magas „kódisállás” más 30 évvel ezelőtt is 
így nézett ki, sajnos az épület többbi részét épp most 
építik át� A szokványostól eltérő beosztású többosztatú 
épület, amely mögött földdel borított pince van�
A jelenleg folyó átalakítás során már kicserélték az ajtót, 
az ablakokat, a tetőteret beépítették a térdfal kismértékű 
megemelésével, a cseréppel fedett tetőbe magasan 
kiugró háromszög alakú, nyeregtetős tetőablakokat 
helyeztek el a tető mindkét oldalán� Mindez majdnem 
összeegyeztethető egy helyi védelemre javasolt épület 
felújításával, azonban a tetőtér keleti homlokzaton 
történő megnyítása egy a tetőből több méter hosszan 
előreugró, a tetőgerincre merőleges helyiséggel 
már kérdéses� Ugyanitt még egy kiegészítő részt is 
hozzátoldtak az épülethez�
Az dicséretes, hogy a macskalépcsőt megújították 
– a térdfal megemelését ugyanis mindkét oromfal 
megemelésével követni kellett -� Szerencsére a déli 
oromfal vakolatdíszei még látszanak s így remény van 
azok visszaállítására� Itt a macskalépcső megemelésén 
és az ablakcserén kívül más változás egyelőre nincs�
Az oromfalon lévő vakolatmezőben - M 18-87 C- felirat 
olvasható� Ez az évszám valóban az építés időpontjára 
utalhat, miután az épület az 1858-as térképen nem 
szerepel�

CSÁDÉ 1025 HRSZ�

Kétszintes, szebb időket is látott vincellérház� 
A homlokzati vakolatdíszek még nagyobbrészt 
felismerhetőek, a kör alakú vakolatmezőben azonban 
olvashatatlanok a jelek� A Padlásszellőző kialakítása 
hasonlatos az Új-hegy –416 hrsz– kétszintes présház 
szellőzőjéhez� A Pincelejáró nyeregtetős, de a palafedés 
az egész épületen egy későbbi felújítás eredménye� Jól 
látszik, hogy macskalépcső tégláinak a helyét betonnal 
töltötték ki és simították le� Így sokkal szegényesebbé 
vált az oromzat�
A vincellérlakás bejárata nyugat felöl az épület közepén 
található� Az ajtókeret ennél az épületnél is íves 
kialakítású mint a monoszlói présházak többségénél�
A Kőből épült présház falainak vastagsága a szokásos 60 
cm� A több mint 13 méter hosszú épület teljes hosszában 
alápincézett, így a pince is jelentős, kb�55 m2 nagyságú�
A Pince felett a lakószinten eredetileg konyha és két 
lakószoba volt, ezért van ablak az épület hátsó részén is� 
A bejáratot az épület közepénél kissé hátrébb helyezték 
el� 
A vincellérház az 1858-as térképen még nem szerepel, 
ezért feltételezhető, hogy ez az épület is a kiegyezést 
követő gazdasági fellendülés idején az 1880-as években 
épült�

•	 Helyi védelemre javasolt épületek

PRÉSHÁZAK
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CSÁDÉ   1016 HRSZ

Gyönyörűen helyreállított, egyszintes háromosztatú 
présház� A gyakorlattól eltérően az épület hossztengelye 
a szintvonalakkal párhuzamos� Feltehetően a présházból 
nyílik az épület mögött lévő pince�
A mértani díszítésű kovécsolt szeges présház ajtó a 
jellegzetes Balaton-felvidéki présházajtók közé tartozik� 
A vakolatkeretes díszítése visszafogott, az épület a 
zöld környzetével kifejezetten kedvező, megnyugtató 
látványt ad�
 

TIK-HEGY (NAGYKŐ MÖGÖTT) 703HRSZ  

A gyümölcs, zöldség és szőlőtermeléssel, valamint 
vendéglátással foglalkozó Sarusi család birtokközpontja 
és vendégháza� A Szücs Endre által tervezett épület 
2002-ben épült� Anyaghasználata, felületképzése, 
méretei, esztétikai megjelenése - vállalva az oromfalon 
a 21� századra utaló évszámot- tökéletesen illik a 
környezetbe� Az oromzati vakolatdíszek, a nyílások 
körüli vakolatkeretek, a durva, höbörcsös vakolat, a 
testes, régiekre emlékeztető kémény, a viszonylag 
kisméretű ablakok, a macskalépcső mind a hagyomány 
újra fogalmazását bizonyítja� Annak ellenére, hogy ez az 
új épület, lakóház, vendégház, birtokközpont de miután 
nem történelmi szőlőhegyen van helyi védelemre 
javasoljuk�

CSÁDÉ     1022 HRSZ

Egyszintes, háromosztatú épület� A cseréptető csak 
a présház és a lakószoba felett van, a pince földdel 
fedett� A présház oromfalán szép vakolatmezőben 
–C S 1887– olvasható� Az oromfal még az eredeti 
macskalépcsős kialakítású� A rácsozott ablakok körül 
fehérre meszelt kiemelt vakolatkeret van�  Az ívesen 
megépített ajtókeretben régi, kovácsolt szegekkel kivert 
napsugaras mintájú faajtó található, minden bizonnyal 
még az építés idejéből� Az egyébként felújításra szoruló 
kémény is mintaként szolgálhat� A tetőteret egyetlen a 
kémény mögé eldugott tetőablak világítja be és nagyon 
figyelemre méltó, hogy a tetőteret a térdfal emelése 
nélkül hasznosítják� A pince szellőző kéményét is a régi 
stílusnak megfelelően javították� 
Ezen a helyen, egy kisebb épület szerepel az 1858-as 
térképen, így lehet, hogy az 1887 az a bővítés, megújulás 
éve�
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ÚJ-HEGY   425 HRSZ

Az épületet - a mostani tulajdonos elmondása szerint-  
1910-ben Nagy Dénes építette vincellérlakás céljára� 
Az épületet a közelmúltban stílusosan felújították� 
Az eredetinél nagyobb ablakokat építettek be, kicsit 
túlhúzták a tetőt az új nyaraló, pihenő funkcióhoz� 
A szőlőt kivágták és ma gyümölcsös veszi körbe a 
nyaralónak használt épületet� Összességében, arculati 
szempontból az épület kedvezőnek minősíthető�

ÚJ-HEGY    407 HRSZ                                                                                 

Felújított, egyszintes kétosztatú présház� A tető és 
a kémény modernebb kialakítású, de a homlokzat 
és a nyílások szélén használt simított vakolatkeretek 
kifejezetten kedvező megjelenést kölcsönöznek 
az épületnek� A padlásszellőző helyén lévő ablak 
semmiképp, de a szép mértani díszítésű, un� kazettás fa 
pinceajtó eredetinek tűnik� A két oldalfal és a tető előre 
nyújtása is valószínű régebbi megoldás� Különösen a 
Balaton-felvidék keleti részén volt jellemző az oldalfalak 
meghosszabbítása, az un� iszlinges pincék építése�
Ez a kis épület az 1858-as térképen már ábrázolásra 
került�
A felújítás ténye és eredménye örvendetes� Az igazi 
gond az az, hogy az épület környezet gondozatlan és 
az ajtó előtt sem kitaposott a fű� Azaz sem az épületet, 
sem a környező területet nem használják így pedig 
megszünik a szőlőhegyi tájjelleg�

ÚJ-HEGY 406 HRSZ�

Kőből épült, kétosztatú présház-pince� Az ablakok 
elheylezéséből arra következtethetünk, hogy az első, 
bizonyára présház funkciójú helyiségből nyílik a földbe 
félig „betolt” pince� A vakolt homlokzat egyszerű 
kialakítású, mindössze a nyílások körül van fehér 
simított vakolatkeret�
Valószínű, hogy egykor macskalépcsős oromfala volt, 
amelyet a tető újra fedésekor – szürke betoncserép-, 
átalakításkor lekontyoltak� A présház ajtó fémlemez 
borítást kapott�
A présház az átalakítások ellenére kifejezetten jó 
hangulatú, kedves megjelenésű épület�

ÚJ-HEGY    416 HRSZ�

Kétszintes pince-présház� Kissé átalakított és díszeitől 
teljesen megfosztott épület� A tetőre a cserép vagy 
nád helyett szürke pala került� A pincelejárót egy 
vasbetonlemezzel fedték le, a vakolatdíszek helyett 
a falakat durva, simítás nélküli vakolat védi� A két 
közvetlen egymás mellett lévő padlásszellőző nyílás 
viszont eredetinek tűnik� 
Az épület aránya, kubatúrája, a hasonló Balaton-felvidéki 
szőlőhegyi kétszintes épületekkel összhangban van� 
Értékőrző, igényes felújítás esetén egy tökéletesen 
tájbaillő, e történetiséget és a mai igényeket is kielégítő 
épület építhető�
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HEGYES-TŰ     550 HRSZ                                                      

Egyosztatú, földdel borított, vegyes kőből épült pince� 
A régi pinceajtó jellegzetes, kovácsolt szegekkel kivert, 
napsugaras mintázatú� Sajnos a környzete elhanyagolt 
és láthatóan a pincét sem használják�

HEGYES-TŰ 613 HRSZ     

Igényesen megépített, „Szücs Bandis” stílusú, szőlőhegyi 
nyaraló épület� A homlokzatdíszek, a kiugró oldaltető – 
Tornác -  oromdíszítései, a kémény mind mintája lehetne 
az új szőlőhegyi épületeknek, építkezéseknek� Az 
épület hátsó részét a régi pincékhez hasonlóan betolták 
a földbe, a hegybe, s így elől az épület déli homlokzata 
kevésbé emelkedik ki a környezetéből, lévén az egész 
oromzat alacsonyabb� (az 1858-as térkép ezen a helyen 
jelöl egy kisebb épületet, lehet, hogy az van a földben?!)
A sikbeli tetőablakok nem zavaróak a nagytestű, 
nagyméretű kémény takarásában� A tetőtéri térdfal 
megemelését a tető oldalirányú túlhúzásával és az 
oromfal „fordított lépcsős” kiszélesítésével zseniálisan 
takarták el� Az építkezés során a környező gyümölcsfák 
– füge, dió – megtartására is ügyeltek�
Kedvező összhatása, remek részletmegoldásai, a 
szakszerű elhelyezés, telepítés következtében HELYI 
VÉDELEMRE JAVASOLT

HEGYES-TŰ    612/1 HRSZ   

Jellegzetes kétszintes présház legértékesebbek közül, 
amelyet a közelmúltban átépítettek� Kivágták az 
épület körüli fákat és a szőlő nagy részét, a gyepesített 
kertben lugast és játszó helyet is kialakítottak� Átépült 
a pincelejáró, az eredeti nyeregtető kialakítást egy 
elhúzott íves megoldás váltotta fel, amely nem zavar be 
az ablakokból feltáruló kilátásba� Megnagyobbították 
az ablakokat és az oromzatra és a nyugati homlokzatra 
is több új ablakot építettek be� Ez azt jelenti, hogy az 
épület belső funkciója is teljesen megváltozott, kérdés, 
hogy az eredeti belső falak és terek mennyire változtak, 
mennyire módosultak� Beépítették a tetőteret is és az 
épület nyugati tetősikjából egy, a keleti tetősíkból három 
nagyméretű ökörszem ablak emelkedik ki� A cserépfedés, 
a macskalépcső, a homlokzati vakolatkeretek, az épület 
színezése kedvező, dicséretes az is, hogy a parabola 
antennát a hátsó részen helyezték el, ám az épület és 
a telek –bár a birtok nevében hordozza a Borkúria szót 
– egyértelműen csak az üdülést szolgálja� A szőlőhegyi 
borturizmus a szőlőműveléshez, a borászathoz, a 
borozáshoz, borkostoláshoz kapcsolódó szállásigények 
kielégítését szolgálja nem pedig a panzió, szálloda 
jellegű intézmények létrejöttét� Az épület már szerepel 
az 1858-as térképen is�
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POSTA, FŐ U� 40�

Kétszintes XIX� sz� elejei polgári épület, felújított 
állapotban, jelenleg posta épület� Utcai homlokzata 
középrizalitos, mely üres oromfalban végződik� Rajta 
csak egy kisebb méretű, föggőleges résszellőző van� Az 
ablakok felett egy osztópárkány húzódik, mely kellemes 
arányúra tagolja a homlokzatokat� Ablakai T osztású 
pallótokos ablakok, eredetinek tűnnek� A tagozatos 
tégla kéményfejek jellegzetesek, jó állagúak� Szinte 
biztosra vehető, hogy a középrizalit oromfalas részén 
korábban valami díszítés, címer, felírat, zászlórúd stb� 
lehetett, aminek érezhető a hiánya� Ezt jó volna pótolni�

TEMPLOM U� 21�

Pince+ földszintes XVIII� sz 2� felében épült lakóház� 
Utcával párhuzamos, utcafrontos elhelyezkedésben� 
Nem tipikus falusi beépítés, vélhetően módos gazda 
vagy polgárosodó lakói lehettek� A pincéje vélhetően 
boltozott tégla� Fala kő néhol tégla� Födéme borított 
fagerendás� Egyedi jegyei: csonkakontyos nyeregtető, 
az utcai oldalon fekvőeresz ami, nem jellemző a népi 
építészetre, ez inkább a módosabb rétegek házainak 
sajátja� Az ablakok külső falsíkra helyezett pallótokos 
ablakok eredetiek� Az ablakok felett szemöldökpárkány, 
és vakolatstukkó� Az épület felújításra szorul, de szépen 
felújítható lenne� Az épület nagyon szép arányú�

TEMPLOM U� 20�

Pince+ földszintes XVIII� sz végén épült középrizalitos 
lakóház� Utcával párhuzamos, előkertes 
elhelyezkedésben� Az előzőhöz hasonlóan ez sem 
tipikus falusi beépítés, vélhetően módos gazda 
építtetői lehettek� A pincéje vélhetően boltozott tégla� 
Fala kő-tégla vegyesfal� Födéme borított fagerendás 
alulról stukatúr vakolattal� Egyedi jegyei: kontyolt 
nyeregtető, az utcai oldalon fekvőeresz� Az ablakok 
külső falsíkra helyezett pallótokos ablakok eredetiek� 
Az ablakok vakolatkeretezettek, felette osztópárkány 
és vakolatstukkós padlásszellőzős rozetták� Az épület 
szépen felújított, jó állagú, szép arányú�

VILLA SILVESTRIS- MONOSZLÓI ERDEI ISKOLA ÉS 
INFORMÁCIÓS KÖZPONT 
(TEMPLOM U� 8�)

Az épület délkeleti szárnya a XVIII� században épült 
református iskola, amelynek felújítására több évtizedes 
elhanyagoltság után 2001-2003 között került sor� A 
Monoszlói Református Egyházközség tulajdonát képezi 
az épület�

BELTERÜLETI HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK
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FŐ U� 32�

Balatonfelvidéki gádoros lakóház, új épület a 
hagyományokat értő módon követve� Fehérre festett 
simított vakolat, terméskő lábazat� Téglaoromzata 
macskalépcsős� Az épület max 10 éves� Az utcai 
oldalon az ablakok alatti lábazatig lógatott vakolatkeret 
szerintem nem hagyománykövető, de amúgy szép 
igényes munka� Az épület jó példa arra hogyan lehet 
mai házat hagyománykövető módon létrehozni� Az 
épület erénye a mértéktartó díszítés, ami példaértékű�

TEMPLOM U� 3�

Az épület utcára merőleges gerincű nyeregtetős, 
oromfalas� Kora az átépítésből adódóan nehezen 
megállapítható, de valószínűleg XIX sz� végi� Az épület 
utcafrontos oldalhatáros beépítésű, anyaga jellemzően 
kő� Oromfal vakolatdíszes, de nem archaikus a méretei 
miatt� Ekkora díszeket régen nem készítettek� Az 
épületen több olyan dolog van, ami a laikusok számára 
félreérthető, ezért meggondolandó a helyi védelem 
alá helyezése� Ilyenek pl� a nyurga kémény, ami ehhez 
a házhoz hosszú és pont a kéményfejjel magasabb, 
mint kellene� Az aszimmetrikus utcai homlokzat alul, 
de az oromzat tengelyesen szimmetrikus� Az épület 
fehérre festése és a vakolatarchitektúrája viszont ha 
nem is a méretei és arányai miatt, de példaértékű� A fal 
nem vízszigetelt, ezt a következő felújítás során pótolni 
kellene�

SZÉLMALOM HELYE

A Balaton-felvidéken igen ritka volt a szélmalom, mert 
már a korábbi időkben, még a kisebb patakok mellett 
is megépültek a vizimalmok� Az első katonai felmérés 
szerint a 18� században Monoszlón is volt a Horogi 
-Séd mentén a falutól délre eső Horogi- völgyben 
egy vízimalom, amely a későbbi térképeken már nem 
szerepelt� 
Ennek, a legutolsó magyarországi papucsos malomnak  
a romjait Monoszlón fényképezték le 1910-ben� A 
papucsos malom a tornyos szélmalmoktól annyiban 
tér el, hogy épülete alacsonyabb volt és csak egy pár 
malomkőjáratot működtettek vele� Ezt mutatja a 
szerkezete  is, mert a szeleskerék fogatta orsó tengelye 
egyenesen a malomkő tengelyét hajtja meg� Elnevezése 
onnan származik, hogy a malom tetejét a falba épített, 
papucsnak nevezett kis fagerendákon forgatták körbe� 
Működtetéséhez a gyengébb szél is elégséges volt� 
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•	 Természeti értékek

SOMFA

A templom mögötti kert egy értékes botanikai ritkaságot 
rejt: a napóleoni háborúk idején már meglévő somfát, 
amely gazdag sárga virágzatával ma is a tavasz egyik 
első hírnöke a Monoszlói - medencében�

HEGYESTŰ GEOLÓGIAI BEMUTATÓKÖZPONT

A Káli medence keleti peremén, mint egy vigyázó óriás 
áll a Horogi völgy és a Káli medence kapujában a 337 
méter magas Hegyestű csúcsa� A hegy a felső pannon 
és és felső pliocén időhatárán, a szerkezeti törésvonalak 
mentén megindult bazalt vulkanizmus terméke� Az 
egykori szabályos kúp alakú hegy északi és északnyugati 
oldalát az 1930 és 1970 között folytatott kőbányászat 
során elbontották� A bányászat után visszamaradt több, 
mint 30 méter magas fal szemléletesen mutatja meg a 
kb� 7 millió évvel ezelőtt működött vulkán belsejét� A 
vulkán kráterében a kihűlő láva öt-hat szögletű, 20-40 
cm-es átmérőjű függőleges oszlopokká dermedt, 
amelyek a csúcs felé hajolva látványosan mutatják a 
kőzet szerkezetét�
A bánya területét – Monoszló 086/1-2 hrsz� - az Országos 
Környezet és Természetvédelmi Hivatal elnökének 
6/1984(XII�29�) OKTH számú rendelkezése alapján 
fokozottan védett területnek nyilvánították�
„A Hegyestű, mint kiemelt természeti érték, elsősorban 
a hegy geológiai felépítését szemléltető bányafalával, 
bazaltoszlopaival, másrészt a balaton-felvidéki 
bazaltvulkánokra jellemző tipikus szubmediterrán 
hatásokat –is– mutató növényzetével érdemel 
különleges figyelmet” olvashatjuk az 1995-ben a bánya 
területére készített tájrendezési terv szakvéleményében�
A terv szerint megvalósított bemutatóhelyen az 
alsó udvaron megfelelő nagyságú parkoló került 
kialakításra néhány nagyobb kő társaságában� A 
felújított bányaépületben a bányászat történetét 
és a természet értékeit bemutató kiállítás létesült� A 
legnagyobb látványosság, a földtani- földtörténeti 
bemutató a bányafal amely előtt megfelelő nagyságú 
tér került kialakításra� A szabadtéri kőtárban a környék 
jellegzetesen kőzeteit lehet megismerni, míg a Somogyi 
Győző Kossuth –díjas művész tervrajza alapján készített 
terepasztalon a Hegyestűről feltárúló csodálatos 
tájképen látható jellegzetes tájrészletek azonosíthatók�
Az országosan védett terület a 31/1997(IX�23�) KTM 
rendelet szerint fokozottan védett terület is� Ezt 
védettséget javasoljuk fenntartani�



Monoszló ÖrÖkségünk /29

•	 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 az egyedi 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 az 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 az 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�”
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•	 Egyedi értékű (kiváló) dűlő
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•	 Területi védelem

Helyi területi védelem

Településképi 
szempontból 
meghatározó terület
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK, TÁJRÉSZLETEK 

KIEMELÉSE, AZOK TELEPÜLÉSKÉPI, TÁJESZTÉTIKAI JELLEMZŐI

Monoszló területét a tájhasználat, a táji megjelenés, a tájképi, termelési és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park 
útmutatása alapján kiemelt természetvédelmi szempontok alapján több részre osztottuk� 
A falu elhelyezkedéséből adódóan Monoszló több eltérő jellemzőjű területrészre oszlik� A Hegyestű szőlőhegyi 
területe, a geológiai bemutató központ a falutól több kilométer távolságra van a Zánka-Köveskáli országút mentén� 
Maga a falu, a lakóházakkal beépített belterület a Hegyestűtől északra a kicsiny monoszlói medencében 
helyezkedik el� Itt a belterület közvetlen környékén változatos a tájhasználat – legelő, szántó gyümölcs, levendula 
szőlő, erdő, források stb-�
A településképi, tájképi megjelenés, az arculati jelleg szerint meghatározó táji elemeket részletesen elemeztük�
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 5
•	 Beépítésre nem szánt terüetek

Tájképileg értékes természetközeli 
erdőterület

Szántóföldi illetve gyep hasznosítású  
-beépítés mentes- árutermelő 
mezőgazdasági terület

Szőlő- és gyümölcstermesztéssel 
hasznosított beépítésmentes árutermelő 
mezőgazdasági terület
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TÁJKÉPILEG ÉRTÉKES TERMÉSZETKÖZELI ERDŐTERÜLET

Az erdőterületek Monoszló esetén is alapvetően meghatározóak, hiszen mind a Monoszlói medencét, mind a 
Hegyestű környezetét erdők veszik körbe� 
Az Új-hegy ill� a Csádé feletti erdőterület északról zárja le a kicsiny medence látképét� A Horogi- hegy, valamint 
a Hegyestű, Hangyás-tető, Kőhegy erdei pedig délről és keletről határolják a látképet� A falu belterülete 220-230 
méter magasságban fekszik� A Tói-hegy erdei 350 méter magasságig nyúlnak fel és dél felől is 250-300 méter 
magasságű hegygerincek emelkednek, illesztik bele Monoszlót a tájba, amelyek felett csak kivételes helyekről, 
néha bukkan fel a Hegyestű félbevágott csúcsa�
Ezen, a falut északról, délről és keletről védő erdőségek kiemelt országos védelmét mindenáron javasoljuk 
fenntartani és az erdők területén csak a folyamatos erdőborítottságot biztosító erdőgazdálkodási módszerek 
használhatóak�

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 szántóföldi, ill� gyepterület, a 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 bokrosódó, fásodó területek újbóli hasznosítása céljából a hagyományos állattartást, állattenyésztést�

Monoszlón a Pangyér dűlőtől Keletre és Délre, a falutól ÉNy-ra a kajori rész alatt, valamint a keleti határrészen 
találunk több hektáros, egybefüggő szántó és gyepterületeket� Monoszlón is nagyon fontos, hogy ezen a területek 
művelése fennmaradjon, ugyanakkor a tájjelleg következtében az is fontos, hogy ne , vagy csak a műveléshez 
elengedhetetlenül szükséges építményekkel épüljenek be� Szántó művelés esetén épület nem építhető� A 
birtokközpont és az állattartó épületek építésének lehetősége a művelés fenntartása érdekében vizsgálandó�

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉSSEL HASZNOSÍTOTT BEÉPÍTÉSMENTES 

ÁRUTERMELŐ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

Monoszló területén két helyen található viszonylag nagyobb – több hektár kiterjedésű – épületmentes 
szőlőültetvény� A Csádé dűlőben lévő mintegy 3 ha nagyságú területet a Csádé-Taróra területén kijelölt kiváló 
dűlő területébe javasoljuk bevonni, így ezzel a területtel annyiban kell foglalkoznunk, hogy beépíthetősége ne a 
szomszédos kertgazdasági területek szerint legyen engedélyezve, hanem a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó 
árútermelő mezőgazdasági területek szerint�
A Pangyér dűlő mintegy 20ha nagyságú területe- ahol ma két épület található-, több szempontból is érdekes� 
Az egyik az, hogy az egykori Tsz pince és szőlők helyén Liszkay Mihály egy európai színvonalú borászatot és 
borturizmus állomást alakított ki� Ez a birtok ma Monoszló egyik ékessége, kimagasló vonzereje�
Azt is többször hangsúlyoztuk, hogy ez a tengerszint felett 215 -250 méter magasságban lévő, viszonylag enyhe 
8-10 % os lejtésű terület a Balaton-felvidék legmagasabb kataszteri pontszámú területe� A 400 pontos rendszerben 
a Pangyér dűlőnek ítélt 385 pont azt jelenti, hogy ez a területrész Magyarország egyik legértékesebb dűlője és a 
Liszkay Mihály által termelt borok ezt bizonyították is�
Nemcsak a dűlő, hanem a környezete is rendkívül vonzó� A birtok előtt legelő és rét területeket, távolabb erősávokat, 
erdőségeket látunk és a közvetlen közeli szőlőkön túli szántóterületeken sincs épület� Magára birtokra csak az 
előtte lévő sík területekről lehet „felnézni” illetve a Fekete-hegy keleti és középső részéről van esély rápillantani�
Arculati szempontból a kissé túldíszített Borkúria épületének környezetét, látványát is célszerű lenne fás 
növényzettel gazdagítani, oldani és törekedni kell az összefüggő nagyértékű szőlőterület megtartására�
A meglévő épületet – amely kissé monumentálisra sikeredett- feltehetően úgy tervezték, hogy egyedül fog majd 
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a birtok közepén érvényesülni� Újabb épületek ideépítése kifejezetten rontaná a táj, a dűlő, a birtok látványát, 
hangulatát� 
A Pangyér területéről feltáruló látvány is különleges� A háttérben feltünnek a Tapolcai medence bazalthegyei 
középen a Badacsonnyal� A birtok előtt pedig zöld legelők, erdők látszanak, majd kissé hátrébb a bazalthegyek előtt 
Káli-medencei változatos domborzata hullámzik� Balra a Horogi-hegy erdeje sötétlik, míg jobbra a Fekete-hegy 
félig-negyedig művelt területein (szőlő� parlag, bozót) álló présházak köszönnek fehér homlokukkal�
A Pangyér területét, elsősorban mint kimagasló értékű termőhely másodsorban mint vonzó települési érték, 
települési karakter kiváló dűlőként helyi védelemre javasoljuk�

TÖRTÉNELMI SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSTERMŐ KARAKTER 

Az 1858-ban készült kataszteri térképen a Nagykő mögötti területen mindössze két parcellán volt szőlő� A Kő-hegy 
nyugati lejtőjén több mint ötven szőlőparcella volt és hasonló nagyságrendben művelték a szőlőt a Taróra és Csádé 
dűlő területén is� Az Új-hegyen, valamint a Henye felé kitárulkozó kajori részen még ezeknél is több szőlőparcella 
volt� Érdekes, hogy a ma egyházi pincének nevezett - 403 helyrajzi szám – épülethez tartozó szőlő volt a legalsó 
szőlőterület az Új-hegyen�
A legtöbb szőlő és a legtöbb présház-pince a példásan művelt Tagyon-hegy folytatásaként, a Hegyestű oldalában 
volt�  Bár ebben az időben nagy volt a szőlőterület a Hegyestű csúcsát már nem művelték teljesen körbe, az északi 
lejtőn mindössze egyetlen szőlő van(volt)�
A történeti szőlőhegynek nevezhető Hegyestű szőlőhegy területén az 1858-as térkép szerint 58 darab –  ma, 
a tervezési alaptérkép szerint 61 darab-, az Új-hegy-kajori részen régen 23, ma 24 az épületek száma� A Csádé- 
Taróra dűlőkben 7, illetve 10 az épületek száma azaz csak alig valamivel több ma az épületek száma mint 160 
évvel ezelőtt� Amiben jelentős a változás és ez kifejezetten kedvezőtlenül befolyásolja a szőlőhegyek esztétikai 
állapotát, látványát az a szőlőművelés viszzaesése� Ma jóval kevesebb a szőlő mint 20-40 vagy akár száz évvel 
ezelőtt –lásd a szőlőkataszterről szóló fejezetet -, s ezáltal épp a legvonzóbb táji, arculati elem sérül� Ráadásul 
az épületek is igazából akkor gazdagítják a látványt, ha körülöttük művelt szőlők, gyümölcsösök zöldellnek és 
így belesímulnak környezetükbe nem pedig növényzet híján, illetve nyírott gyep és úszómedence társaságában 
bántóan „kiugranak” belőle�
Minden kedvezőtlen művelési mutatószám ellenére a történelmi előzmények, a monoszlói szőlő és borkultúra 
minősége, a szőlőhegyekben lévő építészeti értékek és termelési adottságok, a kivételes tájképi értékek 
következtében – remélve a hegyi szőlőművelés megújúlását- a Hegyestűi-, Új-hegy- kajori, és a Csádé-tarórai 
dűlőket történeti szőlőhegyként, kiváló dűlőként helyi védelemre javasoljuk�
A Kő-hegy-ujjmai részt bár csaknem két évszázadon keresztül szőlő volt, de miután mára a szőlőművelés emléke 
is kihalt és esély sincs ezen a területen a szőlőművelés megújítására, nem soroljuk a kiváló dűlők közé�
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•	 Beépített területek

Nagykő mögötti

Nagykő mögötti

2251F3

Boncsos kút

2251b

ZMT.

Z.K.M.

M.K.B.

B.61

M.Sz.T.

K.332

204

Fő
 ut

ca

Fő utca

 Történelmi szőlő- és gyümölcstermő karakter 

Falusias karakter
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Falusias karakter
A XVII� század közepétől magyar kisnemesi családok 
népesítették be Monoszlót� A lakosság kisnemesi 
volta döntő hatással volt a falukép alakulására is: 
a Mária Terézia-korabeli telekrendezési előírások 
hatálya alól nemesi státusa miatt mentesült a helyi 
lakosság, és így lett az utcák hálózata – a természeti 
adottságokkal persze összhangban – látszólag kusza�   
A Káli-medencében a lakóház külső megjelenését 
elsősorban az egyes épületrészek aránya, 
tagolása, a nyílások elhelyezkedése, a különböző 
tornácmegoldások és a homlokzatok gazdag 
vakolatdíszítése határozta meg� A vakolatdíszítés 
elsősorban az utcai homlokzaton, az oromfalon jelent 
meg� Az oromfal két formája jelenik meg: az egyiknél a 
nyeregtető túlnyúlik a csúcsfalon s eltakarja a csúcsfal 
peremét, mely így a fedél alatt marad; a másiknál a 
csúcsfal a födél fölé emelkedik; a csúcsfal ez utóbbi 
formáját a Balaton mellékén általánosan csipkének 
nevezik, nyilván azért, mert szélét lépcsőzetesen 
(csipkésen) rakott téglával szegik be� Monoszlón 
gyakran jelenik meg a kis csonkakontyos tetőforma 
is� Az épületek vakoltak, meszeltek� A település 
utcaképének meghatározó eleme a szárazon rakott 
kőlábazatos léckerítés is� 
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6ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Monoszló építészeti útmutatójának feladata, hogy a régivel azonos léptékû, de a felhasználási igényeknek 
megfelelő épületek formálódjanak� A hagyomány értő folytatására van szükség, melynek egyenrangú 
alkotóelemei az anyaghasználat, a lépték, a hangulat, az arány, a tömeg�  A jövő építészetének meghatározásakor 
talán a legfontosabb a XXI� századi tájazonos formavilág, amely egyrészt békés viszonyt ápol a településkép 
múltjával, ugyanakkor elkerüli a történelemhamisítást, és nem hazudik a falak mögé olyan életet, amelynek 
keretei fél évszázada megszűntek már� A falusias karakter bemutatásakor leírt általános bemutatás után ebben 
a fejezetben azokat az elemeket, tervezési szempontokat szeretnénk felsorakoztatni, amik a mai igényekhez 
igazítva követendő például szolgálhatnak, hogy az épület megtalálja a helyét Monoszló 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

Monoszló történelmi szőlőhegyein a présházak telepítésekor ügyelni kell a megfelelő terepalakításra� A túlságosan 
földbe vájt, vagy  épp kiemelt terep rendezés előnytelen a település és a szomszédos telkek viszonylatában, 
ugyan akkor 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� Történelmi szőlő- és gyümölcstermő karakter esetén a gazdasági épületeket a 
helyi hagyományoknak megfelelően, hossztengelyével a szintvonalakra merőlegesen kell elhelyezni�
Lejtős telkeknél mindig javasolt a víz- elvezetés biztonságos megoldása a ház körül�

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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TETŐK

Mind a falusias karakter, mind a történelmi szőlő- és gyümölcstermő karakter területein kizárólag magastetős, 
tájbaillő, a meglévő hagyományos épületekhez igazodó tömeg és téralakítású oromfalas épületek építhetők, 
37-42° közötti tetőhajlásszöggel, jellemzően az utcára merőleges tetőgerinccel� Nádfedés estén a 43-45°-os 
tetőhajlás megengedett�

Sima, egyenes vonalú nyeregtető

Bonyolult, tagolt síkú tető
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TETŐFEDÉS ANYAGA

fényes cserepeslemeznád

síkpalakettős hódfarkú 

hódfarkú cserép hullámpala

trapézlemezégetett cserép

bitumenes zsindelyhornyolt cserép

hagyományos régi betoncserép betoncserép



42/ építészeti útMutató                      Monoszló

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 fából készült, jellemzően kétszárnyú osztott 
ablakokat, ajtókat használtak� Barna, zöld, helyenként szürkés türkisz szín alkalmazása volt a legelterjedtebb� 
Jellemző a nyílászárók alatt, illetve feletti szegélyezés�
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, a szúnyogháló 
és a betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók� A meglévő ablakok felújítása, hőszigetelő üvegezése, a régi 
mintájára gyártott fa ablakok javasolhatóak�, valamint megfelelő zsalugáterekkel, vagy spalettákkal tartható az 
egységes, szép megjelenés� 
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Négyzetes

A felső sarokból húzott 
ív a függőleges oldalt a 
felezőpont felett messe

A felső sarokból húzott 
ív a függőleges oldalt a 
felezőpont alatt metszi

A felső sarokból 
húzott ív a fvízszintes 

oldalt metszi

Bontsuk fel két függőleges 
arányúra

Vízszintes nagy ablak

Széles nagy ablak

Majdnem szimetrikus Különböző osztások Széles, vízszintes osztás Felülvilágítós

Helyette két kisebb

Dupla 
négyzetes

Négyzet
átlós

Aranymetszés

Vízszintes és függőleges osztások keveréke Eklektikus Északi típus

SZ/M= 1/2
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Szimmetrikus ablak Tömör oromfal Arányosan kicsi nyílások

Aránytalanul nagy ablakok Asszimetrikus nagy ablak Garázs az oromfalon
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TETŐTÉRI ABLAKOK

Ajánlott a zsúfolt tetőforma kerülése, a sokszor megszakított ereszvonal� Inkább az egyszerű, sima, nyugodt 
nyeregtető javasolt, ahol az ereszvonal végigfut a homlokzaton� Ezzel összhangban a tetősík ablakot érdemes 
előnyben részesíteni� Kerüljük a kiálló nagy ablakokat� Ha mégis tetősíkból kiálló ablakot tervezünk, akkor lehetőleg 
a hagyományos, homlokzattal egy síkban lévőt válasszuk�A tetőtéri ablakokra is igaz, hogy a műanyag szerkezetek 
kerülendők, helyette válasszuk inkább a festett fát� Az esővíz elvezetés szerelvényeit a tetőforma határozza meg� 
Kerüljük a tobzódó ereszcsatorna kialakításokat, hosszú elhúzásokat („hattyúnyak”), és ne alkalmazzunk feltűnő 
színű szerkezeteket, különösen az utcai homlokzaton�

Tetősík ablak

Túl sok tetőkiállás Aránytalanul nagy  tetőkiállás

Kicsi ökörszemablak
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Osztott üvegezetNútolt deszkabetétesFabetétes ajtó

Napsugaras ajtó

Kerüljük az eklektikus, túlzott formájú, műanyag ajtókat

Halszálkás betétes Egyszerű „filungos”
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HOMLOKZATOK, SZÍNEZÉSEK

Az övezet területén az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes 
településkép védelme érdekében, csak fehér, szürkésfehér, valamint a sárga világos árnyalatai alkalmazhatóak� A 
természetes építőanyagok színezés nélkül felhasználhatóak�
Monoszlón a meszelt fehér vakolat meghatározó a településképben� 

Homlokzat színek

Nyílászáró színek
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VAKOLATDÍSZEK

A díszítmények soha nem 

magukban álltak

A vakolatdíszek szimmetrikusak Önmagában szám vagy felirat 

soha sem volt

Minidg keretbe fogalták a 

díszeket

Szimmetrikus keretbe 

foglalták

A díszítményekeket mindig 

szimmetrikus keretbe foglalták vagy 

maga a keret volt  a dísz

A homlokzat díszek szimmetrikusam helyezkedtek el� Mindig a 
napos oldalon� Sohasem utólag rátett gipszstukkók�
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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� 
Monoszlón gyakoriak a kiugró tornácok� Két oszlopuk, mellvédjük és timpanonjuk leggyakrabban kőből vagy 
téglából épült� Monoszlón csak a ház egységébe komponált tornácot találunk, ahol a tető mind hajlásszögében, 
mind anyaghasználatában az épület szerves része�

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
•	 TERASZT A HÁTSÓ KERTRE NÉZŐEN ALAKÍTSUNK KI
•	 ÉPÜLETENKÉNT MAXIMUM EGY ELŐTETŐT HELYEZZÜNK EL
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RÉSZLETEK

A mai szabályozások miatt gyakori az aránytalanul keskeny kémény� Sokszor szerelt, fém kivitelben�
Gázkémény csak burkolt (tégla, rabic) kivitelben épülhet� Mérete ezáltal megnövekszik, és megjelenésében is 
hasonló lehet a hagyományos Balaton-felvidéki kéményekhez� 

Garázsok elhelyezésének ideáis megoldása lehet 
a lakóépületek folytatásában a régi gazdasági 
épületek átalakítása� A garázskapuk minőségükben, 
anyaghasználatukban, színükben kövessék a lakóépület 
nyílászáróit�

Közműórák, hulladékgyűjtők lehetőleg rejtve, a 
kerítésbe illesztve kerüljenek elhelyezésre�

A gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a 
gazdasági épülethez csatlakozó pince kizárólag 
földborítással, és füvesítéssel alakítható ki�

Tányérantenna elhelyezésére ne az utcai, látszó 
homlokzatot válasszuk, hanem az inkább a kevésbé 
frekventált felületekre kerüljenek�
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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�

A lakóövezetek telkeit általában 
a helyben kialakult anyag és 
formavilágú kerítéssel kerítsük 
be� Tömör kerítés csak max� 140 
cm magas legyen és a helyben 
szokásos mészkőből soros rakással 
készüljön� Az itt bástyának nevezett 
kőkerítésekhez a köveket faragás 
nélkül, legtöbbször sárba rakták, 
ügyelve arra, hogy a sarkokra 
az átkötést biztosító nagyobb 
kövek kerüljenek� Az apróbbakat 
a falak belsejébe vagy a sorok 
kiegyenlítésére használták� Az a szép, 
amikor a köveket úgy válogatjuk, 
forgatjuk, hogy természetes 
módon egymáshoz illeszkedjenek� 
A kisebb kövek a nagyobbakkal 
egyenlő arányban elosztva, szép 
és egyenletes felülettel� Végül 
célszerű a kész kőfalat a kő színéhez 
leginkább hasonlító habarccsal 
telibe kifugázni, a szürkés sárga, 
fehér dolomit esetében világos 
színű fuga javasolt�

Natúr deszka kerítés csak natúr fa 
megjelenésű legyen és max� 160 cm
magas, valamint legalább 30% 
áttörtségű� Egyéb kerítés max� 160 
cm magas legyen max� 60cm magas 
tömör lábazattal és fölötte min� 50% 
áttörtséggel� 

Élő sövény estében sövénybe húzott 
sima dróthuzal is alkalmazható� Belső 
kerítésnek drótfonat vagy léckerítés 
alkalmazható, max� 20 cm-es tömör 
lábazattal� Látszó beton, zsalukő 
alkalmazását kerüljük�

Kerítést a történelmi szőlő- és 
gyümölcstermő karakter területén 
kizárólag élősövényből, tájhonos, 
lombhullató fajokból létesítsünk�
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KŐFALAK, ÁTERESZEK, ÁRKOK

A Káli medencében, így Monoszlón is a legfontosabb 
építőanyag a fejtett kő volt, mely napjainkig is 
visszaköszön a kerítéseken�
A kőfalakat, támfalakat, ha lehetőség van rá, akkor a 
térségi kőanyag faragott köveiből építsük�

ÁRKOK

Az út menti vízelvezető árok képe hozzátartozik a falusi 
utcaképhez� A hiánya pedig gyengíti a falusi karaktert, 
ezért is kell óvatosan bánni az árok lefedéssel nyerhető 
parkoló fejlesztéssel� Az árkok kialakítására kiemelt 
gondot kell tehát fordítani� Amennyiben szélesebb 
zöldfelület áll rendelkezésre (min� 2-2,5 m), úgy célszerű 
egy enyhe lejtésű gyepes árkot építeni, mindennemű 
burkolat nélkül� Kevesebb hely esetén a monolit beton 
árok építése is elfogadható megoldást nyújthat� 

ÁTERESZEK

Az árkok fölötti áthajtók bütüi (mint a függőleges falak 
általában) természetes kőfalazást (kő felületet) kapnak a 
fal síkjával azonos síkban megépített beton kerékvető 
fedéssel/kialakítással, két szélén 45 fokos lecsapással� 
Kialakítása a helyi kőépítészetet idézve kisebb térségi 
kőanyagot használva történhet, de a füvesített áteresz 
is szép megoldás�

HIDAK

A településközpontjában a patak felett átívelő kőhíd 
szépen erősíti a helyi karaktert� 
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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 oetrae) fafajokat ajánljuk�

kislevelű hárs (Tilia cordata)  molyhos tölgy (Quercus pubescens) vadgesztenye vagy bokréta 
(Aesculus hippocastanum)

 rezgő nyár (Populus tremula)

 közönséges fagyal (Ligustum) orgona (Syringa vulgaris)

kecskerágó (Euonymus sp�)

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)

Színezheti az összetételt egy-egy 
rezgő nyár (Populus tremula), nyír 
(Betula pendula), eperfa (Morus 
alba)

7

Cserjék közül közterületek tervezésekor a 
következők közül válogassunk:
•	madárbirs (Cotoneaster sp�) 
•	cserszömörce (Cotinus coggygria),
•	egybibés galagonya (Crataegus 

monogyna), 
•	kecskerágó (Euonymus sp�),
•	veresgyűrű som (Cornus sanguinea), 
•	kökény (Prunus spinosa) 

Díszcserjék közül ajánlott 
fajták: 
•	közönséges fagyal 

(Ligustum), 
•	mogyoró (Corylus 

avellana),
•	orgona (Syringa vulgaris)
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akác (Robinia pseudo-acacia)

Thuja orientalis

dió (Juglans regia) mandulafa (Prunus dulcis)

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�

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 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)�

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�
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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 megerődödő 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 Grandiflora), 
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 habszekfű (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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KERÍTÉST KÍSÉRŐ DÍSZCSERJÉK

Kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés 
galagonya (Craetegus 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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[4]   TEMPLOM U. 14.
tervező: Rényi Örs

[5]   FŐ U. 21.
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