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Vizsgálat 

 

1.1. Vi1.1. 

1.1.1. Művi és régészeti értékek védelme, örökségvédelem 
 
Ezt a tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 
készítettük el. A felhasznált adatok a hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészének 
értékvédelmi adataira és a településszerkezeti terv adataira alapulnak, azokkal szoros összefüggésben vannak. 
A munkarészben a felesleges ismétlések elkerülése miatt a településszerkezeti terv alátámasztó 
munkarészeiben már szereplő megállapításoknak csak a lényegi részeit emeltük át. A településre készült 
értékvédelmi vizsgálatot és a tervezett értékvédelmi rendelet szándékait figyelembe vettük. 
A tanulmány régészeti vonatkozású részei Vágner Zsolt régész (Archeo-Art Bt) bevonásával készült.  
Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában 
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem 
kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet. 
 

1.1.2. Történeti leírás, régészeti örökség 
 
Egy 1083-1095 közötti hiteles pannonhalmi korai oklevél Vgmogos néven származtatja a települést. Hegymagas 
nagy hegyéről, a mai Szent György-hegyről 1274-ben tesznek említést először a feljegyzések. Ebben az időben 
két Hegymagas létezett egy néven: a mai Kisapáti és a ma is Hegymagasnak nevezett község. Minthogy az egyik 
Hegymagas a Pannonhalmi Bencés Főapátság birtoka volt, ezt Apáti névvel különböztették meg a másiktól.  
 
A középkorban Hegymagas-hegy néven ismert Szent György-hegy nyugati oldalán levő falut — amely királyi 
udvarnokok és zalai várnépek földjéből lett a veszprémi káptalané a felette emelkedő hegyről nevezték el. 
Területén három településkeletkezett: 
A feltehetően a mai Lengyel-kápolna körüli a szigligeti várhoz tartozó Hegymagas, a hegy északnyugati peremén 
lévő ismeretlen település és a hegy déli oldalán elterülő Sűrűdomb körüli falu, amely a veszprémi egyházé volt. 
A három településre vall az okleveles és a régészeti adatokban szereplő három templom is. Hegymagas Szt. 
György egyházát — amelyről a hegy mai nevét kapta — a XIII. századtól kezdve ismerjük, plébániája még 1550-
ben is működött. 
A hegy peremén levő település románkori templomát 1818-ban még leírták, romjait 1932-ben ásta ki Darnay 
Béla. 
Az említett sűrű dombon azonosította a megye régészeti topográfiája, azt a Szt. Kereszt tiszteletére emelt 
kápolnát, amelyet 1245 előtt a pannonhalmi apát építtetett a veszprémi egyház birtokán, s amely XV. század 
eleji adatok szerint fából készült. Mindhárom templom a XVI. század második felében pusztulhatott el a 
településekkel együtt.   
 
A település történeti településmagja a mai Széchenyi és József Attila út környezetében alakult ki a Tapolca –
patak és a Szigligeti út közötti területen, mint egyutcás falu. 
A község élete szervesen kapcsolódik össze a heggyel. A település fejlődése a mezőgazdaság fejlődésével indult 
meg erőteljesen. Fő profil volt a szőlőtermesztés és az állattenyésztés. Ma már a 251 főt számláló kis község 
mind jobban bekapcsolódik az idegenforgalomba. 
Páratlan kilátásban lehet részük a hegyre látogatóknak a Balatonra, a közelben található Szigligeti várra, a 
Badacsonyi hegygerincre, Keszthelyi-fennsíkra és Tapolca városára. A hegyoldalt körbe szőlők borítják, köztük 
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felkereshetők a borturizmusba bekapcsolódó hangulatos, tájjellegű borokat értékesítő pincék, présházak. Az 
útba eső tiszta vizű források enyhítik a megfáradt turisták szomját. 
- Lengyel-kápolna a Szent György-hegyen 
- Tarányi-présház (1786) 
- Katolikus templom (1755) 
- A településen áthalad az Országos Kéktúra. 
 
Régészeti emlékek 
Hegymagas közigazgatási területén nyilvántartott hét darab régészeti lelőhely a Szent György hegyen és annak 
lábánál helyezkedik el. A vulkanikus tanúhegyet körülölelő vizenyős, mélyen fekvő területen eddig nem került 
elő régészeti emlék. A legkorábbi megtelepedésre a hegy tetején és lábánál előkerült késő-újkori, a lengyeli 
kultúra népességéhez köthető leletek utalnak. A Szent György hegy déli előre ugró síkján, valamint a hegy 
lejtőjén, a bazaltoszolpok lábánál egy-egy a késő-bronzkorra, illetve a kora-vaskorra datálható jelentősebb 
település nyomait figyelték meg terepbejárások, valamint földmunkák alkalmával. A római-korból csak egy-egy 
bizonytalan jellegű szórvány lelet ismert, mint például a hegy nyugati lábánál előkerült bronz kulcs és egy 
ismeretlen korú bronz edény. A megfigyeléseket leginkább az nehezíti, hogy a hegy lábait intenzíven művelt, a 
kutatás számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen szőlőterületek tagolják. Hasonlóan szórvány, ismeretlen 
lelőhelyű zabla és kengyel utal a honfoglalók megtelepedésére is. A középkori településekre első sorban az írott 
források utalnak, melyek alapján az MRT 1. kötet szerzői kettő, Koppány Tibor három elpusztult falut említ. A 
hegy nevét is adó Szent György templomot az MRT 1. szerzői a ma is álló, középkori előzményekkel rendelkező 
Tóti Lengyel kápolnával, míg Koppány inkább a hegy tetején, azonban már Tapolca területén Darnay által 
megfigyelt és megásott templomrommal azonosítja. Ami biztos, hogy a Tóti Lengyel kápolna felújítása és a 
környező szőlőkben történt művelések során egy középkori templomra utaló mellékletnélküli csontvázas 
temető részleteit figyelték meg. A hegytől délre fekvő Sűrűdomb területén megfigyelt csontvázas temető a 
fekvése alapján mára az MRT 1. kötet szerzői is a középkori forrásokban említett Szentkereszt egyházzal 
azonosítják. 
 

1.1.3. Természet, táj, tájhasználat –településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
 
Hegymagas község Veszprém megyében, Tapolcától 7 kilométerre délre fekszik. A településtől a megyeszékhely 
Veszprém 54 km-re található. Hegymagas a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén található, a legközelebb 
fekvő vízparti település Szigliget 5 km-re délre, Keszthelytől 22 km-re keletre, Badacsonytól 9 km-re 
északnyugatra fekszik. A települést északról Raposka, délről Szigliget, nyugatról Kisapáti, keletről Nemesvita 
határolja. 
 
A település kellemes táji környezetben fekszik. A belterület a Szent György-hegy dél-nyugati lábánál fekszik. A 
hegy oldalán szőlőművelés folyik, a hegytetőn erdők találhatók. A sík területeken nagyobbrészt mezőgazdasági 
művelésű területekből állnak, jellemző művelési ág a szántó, gyep, rét, továbbá kisebb erdőfoltok is találhatók.  
 
Hegymagas közvetlenül kapcsolódik a 71.sz főút, Raposka és Tapolca közúti és közmű infrastruktúrájához. Ezért 
sem a település térszerkezetének, kapcsolatrendszerének fejlesztése, sem területfelhasználásának alakítása, 
sem infrastruktúra hálózatainak fejlesztése, sem a környezeti problémák kezelése nem nélkülözheti a térségi-, 
területi vonatkozások figyelembevételét, az érintett települések közötti együttműködést.  
Mint a község területfejlesztési összefüggésben a szomszédos Tapolcai járáshoz tartozó település, 
településfejlesztés és településrendezés vonatkozásában a járással és a közvetlen szomszédos településekkel és 
kerületekkel kell együttműködnie saját tervei és programjai térségileg összehangolt megvalósítása érdekében. 
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A térség a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik. A település külterületén halad át a Tapolca- és a Kétöles-
patak, amelyek több csatornával együtt a tóba vezetik a fölös csapadékvizet. 
A Balaton-felvidékhez hasonlóan a Szent György-hegyen is több forrás fakad, 200-230 m A. f magassági szinten, 
a hegy miocén mészkövéből fakadó karsztvizekből.  Legismertebb a hegy déli lejtőjén található bővizű 
Oroszlánfejű kút. 
Hegymagas és környezete növényföldrajzilag a Dunántúli-középhegység flóravidékének /Bakonyicum/ Balaton-
vidék flórajárásában /Balatonicum/ tartozik, ami magába foglalja a bazaltvulkánokat is. 

 

 

1.1.4. Településkép, utcakép 
 

A szerkezetre a már részletezett domborzati adottságok nyomják rá a bélyegüket. A XVIII. század végi régi 
térképeken – melyeken a településközpont jól látszik – először a mai Széchenyi és József Attila utca 
nyomvonala rajzolódik ki.Ezt egészítik ki az idők során a Szent György-hegy felé induló Kossuth, Táncsics és 
Petőfi utak. 

A katonai térképeken jól látható a mai Szigligeti út nyomvonala, mint a településszerkezetet meghatározó főút. 
Ezzel és a Tapolca felé, valamint a dombvidéki területrészekre húzódó további utcahálózat kialakulásával 
differenciálódik az utcahálózat.  

A jelenlegi településszerkezeti helyzet a következőkkel jellemezhető. 

A régi faluközpont a Széchenyi utca és a József Attila utca találkozásánál alakult ki. Ma is itt található a 
polgármesteri hivatal, könyvtár, vendéglátó ipari egység. Az „ófalu”oldalhatáron álló, utcavonalas beépítés a 
meghatározó utcával merőleges gerincű épületekkel, a terepadottságokhoz igazodó utcavonalakkal alakult ki. 

A lakóterületek a Széchenyi, Petőfi és Kossuth utcák mentén jöttek létre. A településen ipari jellegű telephely 
nem működik. A belterület közvetlen szomszédságában állattartó telep található. 

A belterületen oldalhatáron álló beépítéssel alakultak ki a lakóépületek. Jellemzően gazdasági épületek is 
találhatók, elsősorban a lakóépületek udvar irányú meghosszabbításával, de ritkán előfordul a szomszédos 
lakóépülettel közvetlenül összeépített gazdasági épület is.  

Hegymagas jellegzetes területrésze a Szent György-helyre felkúszó szőlő vidék, ahol számos lakófunkcióval 
kiegészült présház áll. 

A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 
jelen a település életében. Hegymagas szálláshelyeinek számát tekintve fejlesztés igényel. 

A Hegymagas mezőgazdasági területeken egyrészt növénytermesztés folyik (szőlőművelés, földművelés), 
másrészt a legelőterületeken az állattenyésztés a jellemző. 
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A hagyományosan szőlőművelési területen a domborzati viszonyokból adódó nagyüzemi gazdálkodás 
korlátozott volta miatt kisparcellás szőlők alakultak ki a Szent György-hegy oldalában.  E terület tartozik a 
kertgazdasági művelés alá. 

A térség az utóbbi évtizedekben üdülőövezetté kezdett átalakulni, hol a beépítettség egyre nagyobb fokúvá 
vált. 

Az évek során egymás mellé települő településrészek változatos faluképet eredményeztek.  
 

1.1.5. Településszerkezet és területhasználat 
 
A Hadtörténeti Múzeum térképtárának katonai térképek segítik a szerkezeti kialakulásának és fejlődésének 
megismerését és elemzését. 

Az 1763-1787 között készült első katonai felvétel:  
A régi faluközpont a mai Széchenyi utca környezetében kezdett kialakulni a mai Szigligeti útig bezárólag, 
mint egyutcás falu. A templom épülete már látható. 
A felvételen jól látható a Szent György-hegy körül kialakult 3 település. 

 

 
A 19. század közepéről való második katonai felmérése (1806-1869):  
Megfigyelhető, hogy a település a Tapolca-patak irányába növekedett tovább és megjelent a mai József 
Attila utca is szintén a Szigligeti útig. Megjelennek a szalagtelek oldalhatáron álló beépítésű nyeregtetős 
lakóépületek, mögöttük a kertekkel. 
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Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvétel:  
A másodi katonai felvételhez képes területi bővülés nem figyelhető meg. 

 
 
A középkorban Hegymagas-hegy néven ismert Szent György-hegy nyugati oldalán levő falut — amely királyi 
udvarnokok és zalai várnépek földjéből lett a veszprémi káptalané a felette emelkedő hegyről nevezték el. 
Területén három településkeletkezett: 
A feltehetően a mai Lengyel-kápolna körüli,a szigligeti várhoz tartozó Hegymagas, a hegy északnyugati peremén 
lévő ismeretlen település és a hegy déli oldalán elterülő Sűrűdomb körüli falu, amely a veszprémi egyházé volt. 
A három településre vall az okleveles és a régészeti adatokban szereplő három templom is. Hegymagas Szt. 
György egyházát — amelyről a hegy mai nevét kapta — a XIII. századtól kezdve ismerjük, plébániája még 1550-
ben is működött. 
A hegy peremén levő település románkori templomát 1818-ban még leírták, romjait 1932-ben ásta ki Darnay 
Béla. 
Az említett sűrű dombon azonosította a megye régészeti topográfiája, azt a Szt. Kereszt tiszteletére emelt 
kápolnát, amelyet 1245 előtt a pannonhalmi apát építtetett a veszprémi egyház birtokán, s amely XV. század 
eleji adatok szerint fából készült. Mindhárom templom a XVI. század második felében pusztulhatott el a 
településekkel együtt.   
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A település történeti településmagja a mai Széchenyi és József Attila út környezetében alakult ki a Tapolca –
patak és a Szigligeti út közötti területen, mint egyutcás falu. 
A települést keletről határoló Szent György-hegy és a Tapolca-patak meghatározták a település fejlődéi irányait. 
A település egy utcás településképe a Szent György hegy irányába, majd Észak felé Tapolca irányába bővült 
tovább. 
Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a 
domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy 
típusba sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi és kelet-nyugati irányba, 
fejlődött és nőtt tovább jellemzően szabályozottabb utcaszerkezettel, oldalhatáron álló beépítéssel. 
Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 
udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jelege, a telekméretek és az 
életmódváltozás függvényében. 
A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 
jelen a település életében. Hegymagas szálláshelyeinek számát tekintve fejlesztés igényel.  
A település vonzerői elsősorban a környék természeti környezetében és kulturális látnivalóiban találhatók meg. 
A hegyes-dombos természetvédelmi szempontból is értékes és részben országos védelem alá vont, erdőkkel, 
rétekkel, ligetekkel tarkított környéken kiváló adottságai vannak az öko-, a bakancsos- és a kerékpáros 
turizmusnak.  
A látnivalók közé tartozik többek között a 18. században épült Tarányi présház és a mellette lévő Lengyel 
kápolna. A 415 m magas vulkanikus kőzetű Szent György-hegy szigetszerűen emelkedik ki a medence 
síkságából. A hegyet 70–90 m vastag bazalttakaró fedi, belőle 30 magas 1-1,5 m átmérőjű sokszög alakú 
európai hírű bazaltoszlopok merednek az ég felé. A természeti ritkaságként számon tartott, népnyelven 
bazaltorgonák, kőzsákok a hegy ékességeként szolgálnak. Nem csak geológiai értékek, hanem botanikai 
különlegességek is megtekinthetők a tanösvény és a Kéktúra útvonal segítségével. Növénytani ritkaság a fehér 
virágú Lumnitzer-szegfű és a bazaltorgonák repedéseiben tenyésző, hazánkban csak itt előforduló páfrányfaj, a 
cselling. 
Páratlan kilátásban lehet részük a hegyre látogatóknak a Balatonra, a közelben található Szigligeti várra, a 
Badacsonyi hegygerincre, Keszthelyi-fennsíkra és Tapolca városára. A hegyoldalt körbe szőlők borítják, köztük 
felkereshetők a borturizmusba bekapcsolódó hangulatos, tájjellegű borokat értékesítő pincék, présházak. Az 
útba eső tiszta vizű források enyhítik a megfáradt turisták szomját. 

 Lengyel-kápolna a Szent György-hegyen 
 Tarányi-présház (1786) 
 Katolikus templom (1755) 
 A településen áthalad az Országos Kéktúra. 

 

1.1.6. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 
 
A település térképére pillantva jól látható, hogy a belterület egyes településrészei eltérőek, szerkezeti és 
karakterbeli különbségeket mutatnak. A belterület három, egymástól elkülöníthető részre tagolódik, ezek: 
- a Községközpont és környezete, 
- az Új községrész. 
- a hegyoldal felé terjeszkedő községrészek 
Hegymagas településszerkezetét a Tapolca- patak, a szomszédos településekkel kapcsolatot biztosító úthálózat 
és a Szent György hegy határozza meg.  
 
A településközpont és környezete megőrizte a területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, beépítési 
karakterét, melyet az 1.14.6.1. fejezet ismertet. 
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A megmarad XIX. század végi és XX. sz. eleji lakóházak közül „néhány” esett áldozatul az esztétikai érzéket és 
szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő 
nyílászárók, színezések használata.  
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
A hegyoldal felé terjeszkedő községrészek megőrizték az oldalhatáron álló beépítésű jelleget Petőfi-Kossuth-
Táncsics utca. 
Ezen településrészek viszonylag „fiatal” korúak: az épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. századból 
származó épületek alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát.  
 
Az Új községrész szerkezetének kialakítását a mérnöki logika alakította ki, a beépítés karaktere - az oldalhatáron 
álló épületekkel a lakó funkciót kielégítő teleknagyságokkal. (Fenyősi út- Szent György út) A terület beépülése  
az elmúlt 15 évben kezdődött. 
Nagyobb mértékű beavatkozásra csak a községközpont intézményeinek és tereinek kialakítása során került sor, 
a térkialakítás további beavatkozásokat igényel: A központ jól kapcsolódik a közlekedési szerkezeti elemekhez, 
a környező beépítésekhez. A település turisztikai és kulturális szempontból értéket képviselő területei, 
építményei jó állapotúak, gondozottak.I pari és egyéb gazdasági területek hiányában a település jelentős 
környezeti zavaró hatásoktól mentes. 
 
A település kialakult szerkezete és hegyvidéki és védett környezete a település terjeszkedését erősen 
korlátozza, ezért a településfejlesztési iránya elsősorban a kialakult és beépült területekre korlátozódhat. 
A kialakult beépítés fejlesztésének fontos feltétele a természetvédelmi és vízvédelmi és kulturális 
örökségvédelmi szempontok figyelembevétele. 
 
A település épületeinek kialakult jellemzői: 
Beépítésük változatos képet mutat. Megtalálható a hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló hosszúházas, 
úgynevezett fésűs beépítés is. A lakóépület még ma is fellelhető formája a háromosztatú ház utcára merőleges 
tetőgerinccel, amit többé-kevésbé zárt sorban követnek a gazdasági jellegű építmények. A típus 
továbbfejlődésének első változata az un. toldalék tornác utca felőli szakaszának beépülése. Jelentős típust 
képvisel még az a változat, amikor ez utóbbi épületbővítmény önálló szárnnyá épül ki utcával párhuzamos 
tetőgerinccel. Ez a hajlított házas típus első változata. Míg ez utóbbi esetben az eredetre utaló oromfal még 
jelen van az utcai homlokzaton, az életmód változása nyomán ez is eltűnik. Az ilyen kialakult hézagos zártsorú, 
de még mindig hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen némi előkert megtartásával.  
 
A település hegyvidéki jellegéből, fekvéséből adódóan a hegyoldalt körbe szőlők borítják, köztük a tájjellegű 
borokat értékesítő pincék, présházak építése is látható jelenség. 
A településen ismert építménytípus jellemzői az alábbiakban részletezve: 
A lakóépületek tipológiájában Hegymagas területén az alábbi jellemző épülettípusokkal találkozhatunk a még 
fennmaradt épületeken belül: 
 
A térség legjellegzetesebb formajegye az oromfal megoldás. A zömmel kőből, téglából falazott oromfa mögé 
süllyesztett tetőidom e területen általánosan elterjedt. 
A másik jellegzetesség a gazdálkodási típushoz köthető szőlőművelésre alkalmas lejtőkön, a szintkülönbséget 
kihasználó pincékkel megemelt épülete jellegzetes tömegformálásra adtak módot. Az oromfal tipikusan 
szimmetrikus kialakítású. (Présházak) 
- Két és három osztatú oldalhatáron álló lakóépületek 

Oldalhatáron álló lakóházak homlokzatán kétablakosak voltak falazott oromfallal vagy kontyolt 
nyeregtetővel, egyedi díszítésekkel, és utcára merőleges nyeregtetővel. 

- Hézagos zártsorú hajlított házak 
A hajlított ház tovább fejlődé nyomán jött létre az utcai front bővítésével. 
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A gazdálkodó életmód változatlan jelenléte, az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt az utcai 
front nem épül be teljesen. A hézagos zártsorú építészeti elrendezés változatait az utcai homlokzat 
kialakítása, valamint a nyeregtető két végének kezelése hozza létre. A kisvárosias életmód sajátos 
divatjaként az utcai épületszárny kapu felőli végét néhol tűzfalként alakítják ki. Felvidéki hatásra vezethető 
vissza a az épülettípus szimmetrikus homlokzati kialakítása. A háztípuson belül Hegymagason mind a 
nyeregtetős családi házas forma, mind a hézagos zártsorú polgári lakóépületek megtalálhatók. 

Az egyes típusokon belül a változatosságot az elemek eltérő kombinációja adja: 
- pince, egyéb alépítmény 
- homlokzati kiképzés 
- nyílászárók 
- attika jellegű felépítmény oromfal és tetőfelépítmény 
- tornác, udvari homlokzat 
- kémények 
- kerítés, kapu 

 
Tömegformálás 
A területi fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe 
illesztése, (mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
Törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az általuk biztosított 
településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját, mértékét lényegileg a település 
anyagi lehetőségei fogják meghatározni. 

1.1.7. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi 
 
Régészeti lelőhelyek: 
Hegymagas közigazgatási területén összesen 7 darab azonosított, az örökségvédelmi hatósági közhiteles 
nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van adat. Ezek közül egy lelőhely 2001 évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló 
törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, 
azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt állnak. 
 

Hegymagas területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 
 
Lh szám Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1 
 

Tóti Lengyel-
kápolna 8051 középkor temető, templom  

település  
904, 905, 906/1, 906/2, 

906/3, 907, 908, 909, 910/1 
2 Sűrű-domb 8052 középkor szórvány 052/3 

3 Szent 
György hegy 8053 

késő-újkőkor 
késő-bronzkor 

kora-vaskor 

település, település 
település 016, 049, 065, 066, 027 

4 
Szent 

György hegy 
D-i lejtője 

8054 
késő-újkőkor 

késő-bronzkor 
kora-vaskor 

település 
település 
település 

 

849, 842/11, 846, 847/2, 848 

5 
Szent 

György hegy 
NY-i lejtője 

8055 római-kor szórvány 823/2, 825 

6 
Lengyel 
Nándor 
szőlője 

8056 
kora-bronzkor 
késő-bronzkor 

kora-vaskor 

szórvány 
szórvány 
szórvány 

707/6, 808 

7 Sűrű-domb 8057 középkor 
temető 

templom 
település 

043/27, 043/18, 043/24, 
043/15, 043/16 
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Műemlék: 
 
A Kulturális Örökségvédelmi nyilvántartás szerint Hegymagas területén 8 db. műemléki védelem alatt álló művi 
érték található. 

1) Romai katolikus templom; (Hegymagas, Fő utca Hrsz: 312.) 
2)  Kőkereszt (Hegymagas, Fő utca Hrsz: 312.) 
3) Eszterházy-présház (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 028/2.) 
4) Sárközy-Marton-présház (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 028/4.) 
5) volt Leszner-féle présház (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 033/2.) 
6) Lengyel-Tarányi-présház (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 869.) 
7) Lengyel kápolna (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 905.) 
8) Présház-pince (Hegymagas, Szent György hegy. Hrsz: 970/1.) 

 
Műemlékek 

törzsszám azonosító név hrsz. cím bírság 
kategória 

védési ügyiratok 

5173 9891 R. k. 
templom 312 Fő u. II. 22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

5174 9893 Lengyel 
kápolna 905 SZENTGYÖRGY

HEGY I. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 
5175 9892 Kőkereszt 312 Fő u. III.  

5176 9894 Sárközi 
présház 028/4 SZENTGYÖRGY

HEGY, kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 

464/1972. I. Mh. 
ÉVM-MM, 

4024/1972. OMF 

5177 9895 Tarányi-
présház 869 SZENTGYÖRGY

HEGY, Kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 

6699 9897 Esterházy-
présház 028/10 SZENTGYÖRGY

HEGY II.  

9421 9898 présház-
pince 970/1 

SZENTGYÖRGY
HEGY 

 
III.  

9500 9899 volt Leszner-
féle présház 033/2 SZENTGYÖRGY

HEGY II. 12617/1983. OMF 

 Műemléki környezet 
törzsszám azonosító név HRSZ 

5173 24076 R. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

319, 315, 317, 318, 314, 322, 331, 72, 70, 69, 65, 63, 
62, 61, 42, 41, 40, 39, 52, 313, 64 

9500 24085 volt Leszner-féle présház ex-
lege műemléki környezete 

033/47, 030/1, 027/11, 033/48, 030/2, 027/14, 
027/8 

6637 9896 

Lengyel-kápolna, Tarányi és 
Sárközi présházak műemlék 

"műemléki környezet" 
 

869, 905, 960, 028/9, 873/1, 029, 910/1, 906/2, 
906/3, 870, 028/16, 909, 904 

21082/1967. OMF 
 

10172 9900 
Lengyel-kápolna, Tarányi és 
Sárközi présházak műemlék 

"műemléki környezet" 

1006/15, 028/20, 028/5, 028/13, 028/4, 960 
21082/1967. OMF 
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Hegymagas műemlékei és műemléki környezet 
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1.1.8. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelme 
 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ által 
nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak, mely alapján a lelőhelyeket érintő 
földmunkák elkerülésére kell törekedni.  
 
 

1.1.9. Az örökségi értékek elemzése 
Az alábbiakban bemutatunk néhány még védhető helyi értéket képviselő épületet, épületrészletet. 
Minden olyan ingatlant, objektumot felvettünk a listára, amely fekvése, tömege miatt a településkép 
szempontjából jelentősnek minősül. Rögzítettük a helyi hagyományokat őrző jellegzetes épületeket, olykor egy-
egy részlet kedvéért is. A lista segítséget nyújthat az önkormányzatnak az építészeti örökség helyi védelméről 
szóló rendeletének kiegészítéséhez, vagy alkalmazható a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: Településképi 
véleményezési eljárás megalapozására. 

 
A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek többsége a község főutcáján és a hegyoldalban találhatóak. 
Ezek a települési múltra jellemző karakteres épületek (XIX.-XX. sz.), a népi építészeti emlékét őrző objektumok, 
amelyekből néhány fennmaradt. A megmaradtak közül is „sok” esett áldozatul az esztétikai érzéket és 
szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak.  
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
 
A 2002-évben a rendezési terv készítésének időszakában alapos terepbejárás nyomán megfelelő 
értékfelmérés készült, és az alábbi objektumokra tettek helyi védelmi javaslatot: 
A tanulmány egyedi helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok, Hegymagas közigazgatási 
területén a 2002 évi javaslattal megegyeznek: 

 
A) Helyileg védett épületek: 
 
1) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 982.) 
2) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1223/2.) 
3) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1225.) 
4) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 37. Hrsz: 90.) 
5) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 55. Hrsz: 101.) 
6) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 69. Hrsz: 107.) 
7) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 18. Hrsz: 297.) 
8) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 4. Hrsz: 310.) 
9) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 27. Hrsz: 85.) 
10) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 17. Hrsz: 73/1.) 
11) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 2. Hrsz: 317.) 
12) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 15. Hrsz: 68-69.) 
13) Lakóépület (Hegymagas, Széchenyi utca 7. Hrsz: 62.) 
14) Klasszicista kocsmaépület (Hegymagas, József A. u. 4. Hrsz: 331.) 
15) Lakóépület (Hegymagas, József A. u. 6. Hrsz: 330.) 
16) Lakóépület (Hegymagas, József A. u. 8.. Hrsz: 329.) 
17) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 637.) 
18) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 654/1.) 
19) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 654/2.) 
20) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 666/2.) 
21) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 716.) 
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22) Kőkereszt (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 842/5.) 
23) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 878.) 
24) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 879/1.) 
25) Vallási emlékmű (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 950.) 
26) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 961.) 
27) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 997/4.) 
28) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1010.) 
29) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1016/2.) 
30) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1025.) 
31) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1051.) 
32) Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület (Hegymagas, Szent György hegy Hrsz: 1055, 1054/13.) 
 
B) Helyileg védelemre javasolt területek: 

- településközpont: József A. u.- Széchenyi utca illetve ezen utcák menti telkek,  
 

 
Helyi területi védelem-utcakép védelem 

 

Hegymagas területén a történelmi településmag kialakult karaktere, léptéke olyan érték, amely megőrzésre 
érdemes. A településszerkezet, /közterületek/, telekstruktúra, beépítési struktúra és a beépítés léptéke 
megőrzésével javasolt. A helyi értékvédelmi terület határát a településszerkezeti és szabályozási tervlap 
ábrázolja. 

A szabályozási terv a --he-- jellel lehatárolt településrészre (régi településmag) illetve az utcaképi védelemre 
javasolt területekre vonatkozóan a HÉSZ-ben az értékvédelmet elősegítő előírások szerepelnek. 
 

Helyi védelemre javasolt terület (he)   A javasolt védelem tárgya 
Széchenyi utca és környezete Utcakép, telekszerkezet, beépítési mód, tér és 

tömeg arányok, homlokzat 
József A. utca és környezete Utcakép, telekszerkezet, beépítési mód, tér és 

tömeg arányok 
 
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  
 
Az építtetők befolyásolása a történeti hagyományok megőrzésére és az igényes építészeti kialakításra nehéz 
feladat. Ennek egyik eszköze a helyi építési szabályzat, amely a telekalakítást, tömegformálást is szabályozza.  
A ma még esetleg védhető értékek fogyatkozása miatt tehát fontos feladat lenne a település megmaradt művi 
értékeinek feltérképezése, majd a védelem lehetőségének és módjának a hatályos jogszabályi környezetbe 
integrálása.  
 
Javaslatunk szerint törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az 
általuk biztosított településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját, mértékét 
lényegileg a település anyagi lehetőségei fogják meghatározni. 
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KILÁTÁS ÉS RÁLÁTÁS VÉDELEM 
 
Ez a kérdéskör jelentősen érinti a település értékeit. 
A fejlesztések megvalósítása után a Szent György-hegyről nyíló kilátás némileg megváltozik, más értéket nyer. A 
település területén tervezett turisztikai építmények megjelennek a látványban, de hatalmas zöldfelületekkel, 
alacsony beépítési százalékkal és a lakóterület-fejlesztés területe, mint meglévő beépült terület a táj látványát 
nem befolyásolja. 
 
A Szent György-hegyre való rálátás ugyanúgy fontos értéke a művi, táji környezetnek, mint az onnan való 
kilátás. A Kálvária dombra fő feltárulási iránya a község valamennyi utcájából, érvényesül. Zavartalan panoráma 
tárul elénk mind a település, mind a Balaton irányába a Szent György-hegyről.  
Ennek védelme érdekében, kijelölendő az Országos Területrendezési terv alapján a Tájképi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete - „országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint 
az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a 
táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai 
jellemzőkkel bírnak”-  
 

1.1.10. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 
A meglévő átlagosan némileg növekvő intenzitású települési területhasználat az esetleges építészeti és 
régészeti értékek megőrizhetőségének vonatkozásában jelenleg kedvezőtlen adottság, amely (beépítésre szánt 
terület, egyéb beépített területek, illetve földmunkavégzéssel érintett más területek) okozhat helyi 
konfliktusokat. 
A helyi védelem szükségesnek tartott, de a védelem a szakmailag helyes szabályok megalkotásán túl csak a 
pénzügyi források mellérendelésével lehet hatékony. 
 

1.2. Változtatási szándékok 
 
A módosítási szándékok a következő változásokra terjed ki: 
Az Önkormányzat által megfogalmazott – a területfelhasználást érintő - változtatási szándékok:  
 
- 1-es számú változással érintett terület: 
A Btv. szerint általános mezőgazdasági terület övezetében jelölt, a természetben volt zártkerti ingatlanok 
általános mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezetbe sorolása, a volt zártkert egységes, kertes 
hasznosításának biztosítása érdekében, a felmerült érdeksérelmek rendezésének biztosításához. 
- 2-es számú változással érintett terület: 
A Btv. szerint kertes mezőgazdasági terület övezetében jelölt, a természetben külterületi ingatlanok kertes 
mezőgazdasági övezetből általános mezőgazdasági övezetbe sorolása, a területhasználattal összhangban lévő 
szabályozás alkalmazása érdekében. 
- 3-es számú változással érintett terület: 
A Btv. szerint erdő terület övezetében jelölt, a természetben volt zártkerti ingatlanok erdőterület övezetéből 
kertes mezőgazdasági övezetbe sorolása, a volt zártkert egységes, kertes hasznosításának biztosítása 
érdekében. 
- 4-es számú változással érintett terület: 
A belterületi közutak, illetve a szőlőhegyet érintően a Tarányi pince felé vezető közút túlzó kiszabályozásának 
törlése. Az utak menti ingatlanokat érintő indokolatlan szabályozási vonalak törlése, a tervezett útszélesítés 
felülvizsgálatával. 
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- 5-ös számú változással érintett terület: 
A Tarányi pince alatt elterülő, jelenleg nem beépíthető mezőgazdasági terület beépíthetőségének 
felülvizsgálata, az összefüggő szőlőterület megtartása mellett a terület keleti, illetve nyugati határa mentén a 
borturizmust, vendéglátást, szőlőfeldolgozást szolgáló épületek kialakítását biztosító szabályozási előírások 
kidolgozásával. A település főbb látnivalói, a Lengyel-kápolna, Tarányi pince közelében lévő, a környező 
hegyekre és a Balatonra is kitűnő kilátással bíró területen a település borturizmusát kiszolgáló építmények 
elhelyezésére van lehetőség, ami jól kiépített úton jelenleg is könnyen megközelíthető, a fejlesztéssel 
összehangolt borturisztikai programkínálat ajánlható. 
- 6-os számú változással érintett terület: 
HÉSZ módosítás: A kertes mezőgazdasági terület építési előírásainál az építési hely meghatározásának 
felülvizsgálata, az utak tengelyétől meghatározott építési hely előírás szabadabb meghatározásával, a 
terepszint alatti beépítés szabályozásával, a pince fogalom meghatározásával, 3 %-os beépíthetőség 
biztosításával, az épületszélesség megengedett mértéknek növelésével, a szőlőhegy jellegének megőrzését 
szolgáló, Nemzeti Parkkal egyeztetett építési előírások kidolgozásával, hogy a szőlőhegyen megjelenő új 
építések egységesebb építészeti arculatot biztosítsanak.  
- 7-es számú változással érintett terület  
HÉSZ módosítás: Az általános mezőgazdasági övezetben birtokközpont kialakítás szabályainak kidolgozása, a 
Btv. szerint rögzített beépíthetőségi előírások alkalmazása (a jelenlegi szigorúbb szabályok helyett), a település 
dinamikusan fejlődő szőlő- és bortermelésének kiszolgálása érdekében. 
- 8-es számú változással érintett terület –fejlesztési szándék 
A jelenleg nem beépíthető, de védelemmel nem érintett, illetve a korában megszűnt C2 övezet által érintett 
mezőgazdasági területek átsorolása M1 általános mezőgazdasági övezetbe, a településen hagyományokkal bíró 
állattenyésztéshez szükséges építmények elhelyezésének biztosítása érdekében. 
- 9-es számú változással érintett terület  
Az új és a régi patakmeder által határolt területen csapadékvíz tároló tó kialakítása érdekében vízgazdálkodási 
terület kijelölése. A mély fekvésű terület jelenleg is mocsaras, a terep rendezésével természetesen megjelenő 
vízfelület újabb turisztikai elemmel bővítheti a települési kínálatot 
- 10-es számú változással érintett terület  
A hatályos szabályozási terven sportterületként jelölt ingatlan falusias lakóterületbe sorolása. A sport célú 
területhasznosítás megvalósítása nem reális, a falusias lakóterület kialakításával a terület a szomszédos 
területekhez illeszkedő szabályozással kerülhet ellátva. 
- 11-es számú változással érintett terület  
A belterülethez kapcsolódó, lakóépület elhelyezését is lehetővé tévő kertes mezőgazdasági övezet határának 
felülvizsgálata, kibővítésének biztosítása érdekében. 
- 12-es számú változással érintett terület  
Turisztikai terület kijelölése, a Tarányi pince telke, és a környező ingatlanok felhasználásával, a pince 
rehabilitációját és turisztikai célú átalakítását biztosító beruházás megvalósítása érdekében. 
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AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI 
VÁLTOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 

 sorszám Terület 
ha 

Hrsz: TSZT Terület-felhasználás változás 
kialakult                  tervezett 

1.Beépítésre szánt 
területi növekménnyel 

járó változások 

5. 
3000 m2 
8000 m2 
~1,1 ha 

028/13 
028/20 

M0 
általános 

mezőgazdasági 
terület 

Ktu 
Különleges turisztikai 

terület 

12./a ~0,5 ha 867-871 

Mk 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

Ktur 
Különleges turisztikai 

terület 

1.Összesen:- ~1,6 ha-   

2.Beépítésre szánt 
területen belüli terület- 
felhasználás változások 

10. ~6000 m2 
011/4 

011/22 

Ksp 
Különleges 

sportterület 

Lf  
falusias lakóterület 

12./b ~1 ha 365-394 
Ksp 

Különleges 
sportterület 

Ktu 
Különleges turisztikai 

terület 
2. Összesen: 1,6 ha   

3. Beépítésre szánt 
terület visszaminősítése 

beépítésre nem szánt 
területté 

---- ------ ------ ------ ------- 

3. Összesen: ------   

4. Beépítésre nem szánt 
területen belüli terület-
felhasználás változások 

1. 
1/a 
1/b 

4,3+ 
6,4= 

~10,7 ha 

1023-1028 
1050-1051 
1104-1129 

(M) általános 
mezőgazdasági 

terület 

(Mk) Kertes 
mezőgazdasági terület 

2. ~2,1 ha 021/10-12 
(Mk) Kertes 

mezőgazdasági 
terület 

(M) általános 
mezőgazdasági terület 

3. 
3/a 
3/b 

1,68 
9,3= 

~11 ha 

845, 847, 
848 

(E) erdőterület 
(Mk) Kertes 

mezőgazdasági terület 

9. ~3,2 ha  
(M0) általános 
mezőgazdasági 

terület 

(V) Vízgazdálkodási 
terület 

4. Összesen:  ~27 ha    

 

Településszerkezeti Terv változással  
érintett területek (1-4.) összesen: 

~30 ha.   

Övezeten belüli módosítással/ szabályozással érintett területek 
módosítás sorszám terület tervezési feladat 

SZT módosítás 4. ------ szabályozási vonal korrekció 
HÉSZ módosítás  6. ------- a kertes mezőgazdasági terület övezeti előírásaira vonatkozóan 
HÉSZ módosítás 7. -------- az általános mezőgazdasági terület övezeti előírásaira vonatkozóan 

HÉSZ módosítás 8. ~35 ha 
állattartó építmények elhelyezésének lehetősége mezőgazdasági 

övezeten belül 

SZT és HÉSZ módosítás 11. ~20 ha 
lakóépület elhelyezését is lehetővé tévő kertes mezőgazdasági övezet 

határának felülvizsgálata, kibővítésének biztosítása érdekében 
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Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt fejlesztési területek: Módosítással érintett területek térképi ábrázolása  

 

 
 

 



 
A Településszerkezeti és Szabályozási terv változással érintett fejlesztési területei műemléket, helyi 
védettségre javasolt objektumot nem érintenek. Régészeti lelőhelyet közvetlenül a 3. számú fejlesztési 
területek, illetve közvetetten a 12. számú fejlesztési terület érintenek.  

1.2.1. Településhálózati és tájhasználati változás 
A tervezett közlekedés-hálózati és területi fejlesztések következtében a település településhálózati szerepe, 
illetve kialakult tájhasználata lényegében nem változik: 
Hegymagas települést É-D-i irányban szeli ketté a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő KHT kezelésében lévő 
7318. sz. Szigliget – Tapolca ök. út. Az ök. út Szigligetnél csatlakozik a 71. sz. Lepsény – Fenékpuszta főútba. 
Az ök. úttól K-i irányban a belterület egy része és a Szent György hegy volt zártkerti területe, míg Ny-i 
irányban a településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős része helyezkedik el. 
Vagyis a település közlekedéshálózati kapcsolatai és a területhasználat jelentős változása a közeljövőben nem 
várható. Hegymagas övezetek funkcióinak részleges átalakulása, erősíti és változatosabbá teszi a helyi 
területfelhasználási lehetőségeket.  

1.2.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
Hegymagas közlekedési hálózatának fejlesztése nem tervezet, a meglévő, kialakult településszerkezetét nem 
módosítja, nem befolyásolja. A település szerkezetében a terv távlatán belül jelentős változás nem történik 
majd, a meglévő jelentősebb utak a település ellátására megfelelőek. Érezhető léptékű településszerkezeti 
változást és intenzívebb beépítési változást a tervezett fejlesztések nem okoznak. 
A tervmódosításban az új területfejlesztési területek kijelölése emelhető ki változásként, kiegészítve azzal, 
hogy a időszakosan változó intenzitású területhasználat egy része egyre növekvő intenzitásúvá válhat. A 
növekvő használati intenzitás elemei elsősorban a belterület É-i és D-i határában megjelenő fejlesztési 
területei (Lakó, turisztikai) tervezett területei, valamint az egyes területhasználaton belüli funkcióváltások 
okozzák.  

1.2.3. Infrastrukturális változás 
 
A Hegymagas közműellátására a teljes közműellátás lehetőségét biztosító közmű bázisok és gerinchálózati 
csatlakozások rendelkezésre állnak. A közművesítés mértékét mutató statisztikai adatok a lehetőségek 
hasznosítását azonban nem tükrözik. 
 
Ivóvíz felhasználási helyek száma 461 db. 100%-os bekötési aránnyal. 
A szennyvíz felhasználási helyek száma 137 db 88%-os bekötési aránnyal. 
 
A változással érintett területek várhatóan minimális fogyasztásnövekedést okoznak, ezért a közműfejlesztési 
igény nem lesz jelentős. 
 

1.2.4. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
 
A település kistérség-közi kapcsolatai erősek, az intézményhálózat és z alap, közép és felsőfokú szolgáltató 
infrastruktúra tekintetében a környéken (Tapolca, Szigliget) megoldott. Ezek a hagyományos (igazgatási, 
oktatási, egészségügyi) kapcsolatok hosszútávon is megmaradnak. Emiatt a hagyományos társadalom, helyi 
tradíciók és kultúra egységessége folyamatosan lazulhat. 
Ugyanakkor hosszú távon a település népességmegtartó képességét erősíteni szükséges a megfelelő 
életkörnyezet, magasabb jövedelmek és vonzó munkahelyek, kulturális élet, mint célkitűzés elérése és a 
hanyatlás elkerülése miatt. A település a tervezett lakó, különleges turisztikai fejlesztéseivel kulturális és 
idegenforgalmi látványosságokban gazdag település jelentős célterületté válhat.  
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1.3. Hatáselemzés 
 
A rendezési terv a település tervezett helyi védelmet érintő tervezett területén nem irányoz elő nagy 
változást, megőrzi az utcahálózatot, a településszerkezetet, a területhasználatot, törekszik a meglévő értékek 
megőrzésére. A Helyi építési szabályzat újragondolásával felülvizsgálja elsősorban a Szent György-hegy 
beépítési paramétereinek és módjának lehetőségeit.  

1.3.1. Történeti településhálózati következmények 
 
Hegymagasnak nincs közvetlen gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózati kapcsolata, a település 
megközelítését biztosító 7318 sz. ök. út csatlakozik a 71.sz. főúthoz. 
 
Hegymagas települést É-D-i irányban szeli ketté a 7318. sz. Szigliget – Tapolca ök. út. Az ök. út Szigligetnél 
csatlakozik a 71. sz. Lepsény – Fenékpuszta főút 85+275km szelvényébe. 
 
Az ök. úttól K-i irányban a belterület egy része és a Szent György hegy volt zártkerti területe, míg Ny-i 
irányban a településközpont és az önkormányzati kezelésű lakóutcák jelentős része helyezkedik el. 
 
A Balaton törvényben rögzítetteknek megfelelően új összekötő utat kell kialakítani a Szent György hegy 
szoknyájának déli határán, Hegymagas és Kisapáti község közúti összeköttetése érdekében. Az utat a meglévő 
földutak nyomvonalán kell vezetni, elhelyezésére, mint országos mellékút, 30 méter széles szabályozási 
szélességű területsávot kell biztosítani. 
 
Hegymagas község területét vasútvonal nem érinti. Legközelebb vasúti megálló Raposkán (30/b. sz. Tapolca - 
Balatonszentgyörgy vasútvonal) és Badacsonytördemicen (29. sz. Szabadbattyán - Tapolca vasútvonal) 
található. 
 

1.3.2. Természeti, táji hatások 
 
A tervezett fejlesztések megvalósulása a kialakult természeti állapotra némi hatással lehet. Nőnek a 
beépítésre szánt területek, de jelentős számú, új beépítésre rövid távon nem lehet számítani. Az építési célra 
igénybe veendő területeken szabályozott keretek között és mértékben a hasznosítás lehetősége biztosított 
lesz. A változások a táj jellegére nem lesznek jelentős hatással, de a mai, kialakult építészeti arculat némileg 
kiegészül. A beépített területeken várhatóan a kialakult állapothoz alkalmazkodó, azt megőrző szabályozottan 
rendezett arculat lesz a meghatározó.  

1.3.3. A településkép feltárulásának változásai 
A tervjavaslatban olyan megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek igyekeznek biztosítani a településkép 
hagyományos arculatának megőrzését és az új fejlesztések a kialakult állapothoz alkalmazkodva, azt 
kiegészítve valósuljanak meg. A terv megvalósulásával várhatóan szabályozottabb arculat jelenik meg a 
városba érkezők számára. Ebben a tekintetben mindig sarkalatos kérdés a települési szegélyek feltárulása: a 
településre érkezők számára feltáruló kép nagyban függ a településen élőktől. Ilyenkor nemcsak a főutcára 
kell gondolni, hanem a településhez közeledvén feltáruló telekvégek látványára. A települési szegélyek 
rendezése tehát nem elsősorban önkormányzati feladat, az nagyban függ a telektulajdonosok igyekezetétől 
is. 
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1.3.4. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának 
vagy pusztulásának lehetőségei 
 
A tervezett módosítások közül közvetlenül az 3. módosítás területei érintik a Hegymagas 4., 5., 6. lelőhelyek 
(Nyi 8054, 8055, 8056) területét. A tervben szereplő módosítás a volt zártkertek kertes mezőgazdasági 
területbe történő átsorolását eredményezi, melynek célja a kertművelés lehetőségének megfelelő biztosítása. 
Ez a már kialakult területhasználatot biztosítja, ezért a módosítás nem veszélyezteti a régészeti lelőhelyek 
állapotát. 
 
A 12. módosítás a Hegymagas 1. lelőhellyel (Nyi 8051) közvetlenül határos. A Tóti Lengyeli kápolna mellett 
tervezett turisztikai terület kialakítása során célszerű lenne figyelembe venni, hogy a középkori 
előzményekkel rendelkező templom körül további temető és település rész is található, melyet a korlátozott 
hozzáférés miatt eddig nem lehetett kutatni. Ezt a későbbi tervezések során figyelembe kell venni és a 
régészeti emlékek bolygatásának elkerülésére kell törekedni. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos kötelezettségek  
 
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  11§-a alapján a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre való 
tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi 
jogszabályok figyelembevételével kell tervezni. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére 
irányuló hatósági eljárásokban a a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § 
a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64. §-ban foglalt szakkérdések 
érvényesülése érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban szakhatóság) kell megkeresni. 
 
A Korm. rendelet 4.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó 
tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető. 
 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 
erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben 
és módon el kell kerülni. 
 
A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 
földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti 
megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. 
 
• Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett 
tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti 
örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos 
földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti 
lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki 
jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A földmunkák közben végzendő 
régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 
 



Hegymagas Településrendezési eszközök módosítása Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 
 

 
Fájl:Hegymagas_KÖHT 

24

• Próbafeltárás 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció 
nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek 
próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 
illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.  
• Teljes felületű feltárás 
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a beruházással 
érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás 
történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint – ha a 
feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ 
(4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is 
meghatározhatja. 
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ (5) 
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti 
szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 
 
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében a 
régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 
 
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti 
dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-
kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat 
meg. 
 
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a 
feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F.§ szabályozza a nagyberuházásokhoz 
kapcsolódó megelőző feltárások régészeti feladatellátás idő- és költséghatárát.  
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 22. § (5) 
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a határozza 
meg. A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. § (10) 
bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) bekezdése írja elő. 
 
Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 19-25 §-a alapján kell 
eljárni. 
 
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a 
régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen 
tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 
vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra 
jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig 
szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig 
gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján 
szankcionálják. 
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1.3.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása 
 
A tervjavaslat szerint a belső településrészek közti kapcsolati fejlesztések minimális mértékben történnek, és 
a település védendő értékeket képviselő területeinek viszonyai alapvetően nem változnak meg.  
Hegymagas területén a helyi védelemre javasolt épületek, művi értékek a belterületen találhatók, valamint a 
településközpontban, tömbbelsőkben, továbbá a Szent György hegyen helyezkednek el.  
A tervezett fejlesztések, és az ezzel járó kis mértékű forgalmi változások részben érinti a belterületet és a 
Szent György-hegyet. Ezeknek negatív hatásai elenyészőek a védendő épületekre nézve. 

1.3.6. Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 
 
A településen országos védelem alatt álló művi értékek: 
 

Műemlékek 
törzsszám azonosító név hrsz. cím bírság 

kategória 
védési ügyiratok 

5173 9891 R. k. 
templom 312 Fő u. II. 22509/1958. ÉM 

120344/1958. MM 

5174 9893 Lengyel 
kápolna 905 SZENTGYÖRGY

HEGY I. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 
5175 9892 Kőkereszt 312 Fő u. III.  

5176 9894 Sárközi 
présház 028/4 SZENTGYÖRGY

HEGY, kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 

464/1972. I. Mh. 
ÉVM-MM, 

4024/1972. OMF 

5177 9895 Tarányi-
présház 869 SZENTGYÖRGY

HEGY, Kültelek II. 

22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-

MM] 

6699 9897 Esterházy-
présház 028/10 SZENTGYÖRGY

HEGY II.  

9421 9898 présház-
pince 970/1 

SZENTGYÖRGY
HEGY 

 
III.  

9500 9899 volt Leszner-
féle présház 033/2 SZENTGYÖRGY

HEGY II. 12617/1983. OMF 

 
A Kőkereszt, és a Római katolikus templom műemlék eszmei jelentősége a vallásból ered.  
A Présházak jelenléte a település kulturális és táji hagyományainak életben tartását, fejlesztési szándékát 
pozitívan befolyásolja.  
Településszerkezetre, vagy épített környezetére jelentős hatást nem gyakorolnak, de a Szent György-hegy 
meghatározó látványt nyújtó elemekként jelennek meg. Eszmei és esztétikai jelentőséggel bírnak és mind a 8 
műemlék szerves része a község termelő és turisztikai látványosságainak. 
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1.3.7. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
 
A műemlékek jó állapotban vannak, műemléki szempontok érvényesülnek jelenleg is. 
 
A település műemlékének ismételt megújulására is jelentős esély van, mivel az egyház és a települési 
önkormányzat, valamint az állami vasút is gondoskodik a település értékeinek megőrzéséről.  
 
A településen tervezett turizmus fellendülésével várható, és jól összeegyeztethetők a települési 
nevezetességek és látnivalókat megóvás és karbantartása. 
Pályázati források elnyerése esetén többlet anyagi lehetőségek állhatnak az önkormányzat rendelkezésére, 
melyek révén a települési értékvédelem is erősödhet. 
 

1.3.8. Településkarakter változásának hatásai 
 
A tervezett változtatásokkal reményeink szerint a településkarakter a meglévő kulturális értékek megóvása 
mellett a még rendezettebb települési környezet irányában mozdul el. A ma jellemző települési jelleg a 
kialakult állapotra szervesen ráépülve, drasztikus változások nélkül, szabályozott keretek között fejlődhet 
tovább. A táji környezetéhez alkalmazkodó és a település befogadóképességét meg nem haladó tágas, 
(fokozatos szerves urbanizáció révén) rendezett arculattal is bíró település képe állhat elő. A tervezett 
területfejlesztések az idegenforgalom és a gazdaság növekedésével járhat együtt. Ezzel és a várhatóan 
bekövetkező fejlesztési iránnyal párhuzamosan a település térségi szerepe, jelentősége tovább nő, amely 
további belső fejlődést gerjesztő erő lehet. 

1.3.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
 
A település átalakulásával és változó paraméterekkel bíró területfelhasználások befogadásával a 
környezetterhelés jelenlegi volumene várhatóan nőhet és összetétele is megváltozhat. A növekvő 
környezetterhelés minden bizonnyal az épített örökség műszaki állapotára is valamelyest hatással van, de e 
hatások jelentősége összességében elhanyagolható. 
 

1.3.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 
A terv elhatározásai olyan önkormányzati településpolitikai konszenzusos döntéseken nyugszanak, amelyek 
megváltoztatása nem reális, és amelyek a már eddig bekövetkezett települési folyamatok eredményeképpen 
születtek meg. Emiatt a folyamatok visszafordíthatósága erősen kétséges. A jelenlegi helyzetben azonban a 
folyamatok megfordítása tudomásunk szerint a tervezésben érdekelt felek egyikének sem áll szándékában. 
 

1.3.11. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
 
A településen található művi értékek, -amelyek a tervben foglaltakból következően - jelentősebb 
értékvédelmi károk keletkezésének az esélye nem valószínűsíthető, amennyiben valamilyen védettségi 
kategóriába kerülnek, így a kárenyhítés lehetősége kicsi. A helyi védelemre javasolt művi értékek 
fenntartásának anyagi lehetőségei több szempontból biztosíthatók. A helyi védelem alatt álló értékeket ért 
esetleges károk költségeinek fedezése várható az egyháztól, valamint az önkormányzattól és tulajdonosoktól. 
Adott esetben az önkormányzat anyagi lehetőségei alkalmasak lehetnek a helyi védelemre javasolt művi 
értékek karbantartására is. 
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1.4. Összefoglaló 
 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (KÖH) műemlék-nyilvántartása 
szerint Hegymagas területén nyolc műemléki védelem alatt álló művi érték található.  
 
A tanulmányban minden olyan ingatlant felvettünk a listára, amely fekvése, tömege miatt a településkép 
szempontjából jelentősnek minősül, vagyis helyi értéket képvisel. A helyi művi értékvédelemre érdemes 
épületek a jórészt a régi településközpontban és környezetében, valamint a Szent György hegyen találhatóak. 
Ezek a települési múltra jellemző karakteres épületek (XIX.-XX. sz.), a népi építészeti és egyéb meghatározó 
központi karakter emlékét őrző művi értékek. 
 
A Településszerkezeti és Szabályozási terv változással érintett fejlesztési területei műemléket, helyi 
védettségre javasolt objektumot vagy régészeti területet egy esetben érintenek.  
A település jelenleg rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel. Az újonnan készült Kulturális Örökségvédelmi 
Hatástanulmány számba vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális szempontból védendő értékeket, 
amit Településszerkezeti és Szabályozási tervlapon mutat be és ennek segítségével kerülhet sor a hatályos 
jogszabályi keretek között történő megfelelő védelmi mód kiválasztására és kidolgozására.  
 
A településszerkezeti tervben és az 1.7 fejezetben ismertetett, Helyi Építési szabályzat javaslatba beépíteni 
javasolt előírásokon keresztül biztosítható a művi értékvédelem lehetősége a település egészén. Ezzel a terv a 
kármegelőzés, kárenyhítés lehetőségét általánosságban is magában hordozza, noha értékpusztulásra 
várhatóan nem fog sor kerülni. 
A fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy a tervjavaslat összhangban van a művi értékek 
védelmének általános elveivel. A terv megvalósulása nincs káros hatással a terület védhető-védendő művi 
értékeire. 
 
Régészeti összefoglaló: 
Hegymagas területén 7 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adatunk jelenleg, melyek általános 
védelem alatt állnak. További lelőhelyek előkerülésével kell számolnunk. 
A tervezett változtatási szándékok többsége nem érinti nyilvántartott régészeti lelőhelyet. Mindösszesen egy 
módosítás érint három lelőhelyet, melyek esetében a már kialakult területhasználat megtartása a cél, mely 
nem veszélyezteti a régészeti örökséget. 
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1.5. Nyilatkozat 
 
A Hegymagas Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához szükséges 
Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 
39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett 
megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
 

  ..............................................................................   
   
Vágner Zsolt, okleveles régész ............................................................................ Dr. Türk Attila régész 
osz: 459/2002    ................................................................. szakértői szám2.3.1/575-6/2005 
 
Pécel, 2016. augusztus 02. 
 
 
Nyilatkozat 
 
A Hegymagas Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához 
Örökségvédelmi Hatástanulmány Művi értékvédelmi fejezetét készítő településrendező tervező nyilatkozik, 
hogy a művi értékvédelmi tanulmányt 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak 
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Továbbá 
nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére jogosult. 
 

 
Fercsák Ágnes 

Településmérnök, Városépítési- Városgazdasági szakmérnök TT-20-0277 
 
Tapolca, 2016. augusztus 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. települési értékleltár 
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Műemléki védelem alá eső épületek, építmények 

 

megnevezése Romai katolikus templom  
címe Fő utca hrsz:312 
jellemzői Rk. Templom, barokk, épült 1755-ben, bővítve és átalakítva 

neoromán stílusban, 1914-ben. 
1274-ben találkozunk a községben Szent Kereszt kápolnával. A 
reformáció és a török idők letarolják a múltat. 1755-ben Szent 
Márk romokban álló régi templomát a Lengyel család újjáépítteti, 
Szent Lőrinc tiszteletére dedikálják. 1914-ben, neoromán 
stílusban átalakítják. A Hegymagasi templom külső és belső 
felújítása 1983-ban történt. A torony tatarozását legutóbb 2000-
ben végezték el. 

Törzsszám: 5173 
Védési ügyirat: 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 
Védelem, bíróság 
kategória: II. 
 

datálása XVIII. század 1755. Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  
 

 
Kőkereszt, 

megnevezése Kőkereszt, klasszicista, épült 1834-ben 
  

címe Fő utca hrsz:312 

jellemzői klasszicista, épült 1834-ben 
 

Törzsszám: 5175 
Védési ügyirat: --- 
Védelem, bíróság kategória: 
III. 

datálása XIX. század 1834. Hatályos védelme: műemlék 
datálás forrása Stílusjegyek: klasszicista  

 

 
Romai katolikus templom 
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Eszterházy-présház 

megnevezése Eszterházy-présház  
címe Szent György-hegy hrsz: 028/2 

jellemzői 

Agrár műemlék 
A présház és vincellárház épülete a szőlő- és borfeldolgozás 
mellett az Esterházy birtok uradalmi szőlőmunkásainak 
szálláshelyéül szolgált. Az épület kora bizonytalan, a 18. századra 
vagy az 1800-as évek elejére tehető. A présház és vincellérház 
épületét 1958-ban nyilvánították műemlékké, azonban az idők 
folyamán, az 1990-es évek közepére igen rossz állapotba került. 
Hosszú ideig használaton kívül állt. Az épületet egy védőtetővel 
látták el, a tetőszerkezet legnagyobb része elpusztult.  
A felújított présház és vincellérház a Gilvesy Pincészet kézműves 
borászataként, az épület eredeti funkcióját megtartva működik 
tovább. 
Az építészeti koncepciónk alapja az eredeti, megmaradt 
épületrészek megőrzése, felújítása mellett a már elpusztultak 
helyén kortárs építészeti eszközök és anyaghasználat 
alkalmazása, szem előtt tartva az eredeti arányokat, méreteket, 
formákat, színeket.  

Törzsszám: 6699 
Védési ügyirat: --- 
Védelem, bíróság 
kategória: II. 
 

datálása XVIII: század Hatályos védelme: 
műemlék 
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Sárközy-Marton-présház 

 
megnevezése Sárközy-Marton-présház  
címe Szent György-hegy hrsz: 028/4 

jellemzői 

Agrár műemlék 
Sárközy-Marton-féle présház, barokk, 1787 
,amelynek falában kőtáblákon Marton Mihály fűzfapoéta naiv, de 
kedves feliratai, versei olvashatók 1787-bol. Ugyanebben az 
épületben, a veranda fülkéjében pedig Bíró Márton egykori 
veszprémi püspök címerének vasgalambja, amely egykor a 
monostorapáti templom kettős keresztjéről esett le. 

Törzsszám: 5176 
Védési ügyirat: 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
464/1972. I. Mh. ÉVM-
MM, 4024/1972. OMF 
Védelem, bíróság 
kategória: II 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  
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Leszner-présház 

 
megnevezése Leszner-présház  
címe Szent György-hegy hrsz: 033/2 

jellemzői Agrár műemlék 
 

Törzsszám: 9500 
Védési ügyirat: 712617/1983. OMF 
Védelem, bíróság kategória: II. 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: műemlék 
datálás forrása Stílusjegyek: barokk  

 

 
Lengyel-Tarányi-présház 

 
megnevezése Lengyel-Tarányi-présház  
címe Szent György-hegy hrsz: 869 

jellemzői 

Túristaház, egykori Lengyel-Tarányi-présház, barokk, 1787. 
Agrár műemlék 
Tarányi féle szobrokkal díszített, barokk oromzatú nagy présház. 
Kőoszlopos erkély.  
Az épületen lévő címer mutatja, hogy a Tóthi-Lengyel család 
építtette a XVIII. században. 

Törzsszám:
 5177 
Védési ügyirat: 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. 
MM, 14297/1960. 
ÉM[-MM] 
Védelem, bíróság 
kategória: II 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  
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Lengyel kápolna 

 
megnevezése Lengyel kápolna  
címe Szent György-hegy hrsz: 905 

jellemzői 

A Szent György-hegy oldalában található 215 m magasan, a 
Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kápolna. 1760 körül a 
lengyeltóti Lengyel család építtette. Gyönyörű fából faragott 
barokk-rokokó oltárának oszlopainak, - a hagyomány szerint - a 
Lengyel család tagjai tartják. Tetején Szent István, Szent László és 
a Szűz Mária aranyozott szobraival. Az oltár alapzatában Szt. 
Sebestyén, Szt. Kelemen és Szt. Rozália reliefjei domborodnak. 
Művészi faragású szószéke a négy evangélista ülő alakjával, 
tetején a Jó Pásztor szobrával ékeskedik. Padjai rokokó tölgyfa 
padok. A fa orgonakarzat mellvédjén festett bibliai jeleneteket 
látunk. A kápolna tornyát 188-ben építették. Homlokzati tornyán 
két fülke, abban a lovas Szent György, felette a Szent Imre, az 
oromzat szélein Szent István és Szent László szobrai. Oldalt a 
fülkékben Szent Péter, Szent Pál, Szent Antal és Szent József. A 
szobrok anyaga bántai homokkő. Mindezek az ékességek a 
kápolnát a Balaton-vidéki barokk művészet egyik legszebb 
emlékévé avatják. 

Törzsszám: 5174 
Védési ügyirat: 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM, 
14297/1960. ÉM[-MM] 
Védelem, bíróság 
kategória: I. 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  
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Présház-pince 

 
megnevezése Présház-pince  
címe Szent György-hegy hrsz: 970/1 

jellemzői Agrár műemlék 
Présház-pince. Népi, 1786. 

Törzsszám: 9421 
Védési ügyirat: --- 
Védelem, bíróság 
kategória: III. 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  
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Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok, Hegymagas közigazgatási területén 

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György-hegy hrsz:982 
jellemzői, 
értékei 

Nádtetős szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 
falazott oromzat, nyílásrend, 6 osztatú nyílászáró, kémény 

 

datálása XIX. század vége -XX. sz. eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György-hegy hrsz:1223 
jellemzői, 
értékei 

Szőlőhegyi gazdasági és lakóépület, díszített oromfali 
homlokzattal 
falazott oromfal, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Javasolt védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 



Hegymagas Településrendezési eszközök módosítása Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 
 

 
Fájl:Hegymagas_KÖHT 

36

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György-hegy hrsz:1225 
jellemzői, 
értékei 

Szőlőhegyi gazdasági és lakóépület, díszített oromfali 
homlokzattal 
falazott oromfal, tetőszerkezet nyílászárók. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek.  

 

 
Lakó épület 

 
 
megnevezése Lakó épület  
címe Széchenyi utca 37. hrsz:90 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, nyílásrend, falazott oromfal  

datálása XX. század eleje Javasolt védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek.  
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Lakóépület 

 
 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 55 hrsz:101 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, nyílásrend, falazott oromfal  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek.  

 
 

 
Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 69. hrsz:107 
jellemzői, 
értékei 

Tömeg, nyílásrend, stílus, homlokzat, tetőszerkezet, 
kémény 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek.  
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Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 18. hrsz:297 
jellemzői, 
értékei 

 
Hegymagasra jellemző lakóépület, bazalt támfalakkal 
megtámasztva 
homlokzat, nyílásrend, falazott oromzat, nyílászáró 
színezés, tömeg, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület   
címe Széchenyi utca 4. hrsz:310 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, nyílásrend, tömeg, tetőszerkezet  

datálása XX. század  eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 27 hrsz:85 
jellemzői, 
értékei 

Magyaros parasztház,  
homlokzat, tömeg, tetőszerkezet  

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 17. hrsz: 73/1 
jellemzői, 
értékei 

Magyaros parasztház, homlokzat, nyílásrend,  nyílászáró 
színezés, tömeg, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 2. hrsz:317 
jellemzői, 
értékei 

Magyaros parasztház, homlokzat, nyílásrend, falazott 
oromzat,, tömeg, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 
 

 
Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 15 hrsz: 68-69. 
jellemzői, 
értékei 

Magyaros parasztház, homlokzat, nyílásrend, falazott 
oromzat, tömeg, tetőszerkezet  

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe Széchenyi utca 7 hrsz:62 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, nyílásrend  

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Klasszicista kocsmaépület 

 
megnevezése Klasszicista kocsmaépület  
címe József A. u. 4. hrsz:331 
jellemzői, 
értékei 

Klasszicista jellegű kocsmaépület, homlokzatdíszítés 
attikafallal 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet 

 

datálása XIX. sz vége-XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe József A. u. 6 hrsz:330 
jellemzői, 
értékei 

Lakóház és üzlet volt 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 
 

 
Lakóépület 

 
megnevezése Lakóépület  
címe József A. u. 8 hrsz:329 
jellemzői, 
értékei 

Polgári lakóépület 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:637 
jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, átalakítva lakófunkcióval 
homlokzat, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Helyi védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 654/1. 
jellemzői, 
értékei 

falazott oromfal, homlokzat, tetőszerkezet  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 654/2 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 666/2 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 716 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, falazott oromfal  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Kőkereszt 

 
megnevezése Kőkereszt  
címe Szent György hegy hrsz: 842/5 
jellemzői, 
értékei 

  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:878 
jellemzői, 
értékei 

Szőlőhegyi lakó- és gazdasági épület, vakolatlan homlokzati 
kialakítással, pincebejáró előtetővel 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 879/1 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet,   

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Vallási emlékmű 

 
megnevezése Vallási emlékmű  
címe Szent György hegy hrsz:950 
jellemzői, 
értékei 

  

datálása XIX. századvége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:961 
jellemzői, 
értékei 

Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület, fa erkélykorláttal, és 
homlokzati díszítéssel 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 997/4 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:1010 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus, falazott oromfal  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 1016/2 
jellemzői, 
értékei 

homlokzat, tetőszerkezet, tömeg  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:1025 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, falazott 
oromfal 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz:1051 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület 

 
megnevezése Szőlőhegyi gazdasági- és lakóépület  
címe Szent György hegy hrsz: 1054/13 
jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus  

datálása XIX. század vége Javasolt védelme: helyi 
datálás forrása Stílusjegyek .  
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1.7. Vonatkozó hatályos jogszabályok 
 

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
- 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról 
- a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 

1.) Korm. rendelet 
- a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ eljárásaira vonatkozó 

szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd: 45/2012. (XI. 
30.) EMMI rendelet) 

- a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) 
EMMI rendelet 

- a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI 
rendelet 

- az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 
- az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 
- a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (Kihirdetve: 2011.06.27.) 
- a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a 

világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
- a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 
- Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet 
- egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI 
rendelet 

- a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 
15.) Korm. rendelet 

- a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 

- az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti 
védettségének megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 

- a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI 
rendelet 

- a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
- a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 
- a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet 
- a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 

1.18. helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra vonatkozó javaslat 
2. Művi értékek védelmének általános előírásai 

5. §  
(1) Az országos műemléki védelem alatt álló építményt és műemléki környezetét az SZT jelű szabályozási 

tervlap jelöli. 
(2) A helyi védelem építményeit és területeket az SZT jelű szabályozási tervlap jelöli. 
(3) A helyi védettséggel érintett területek, építmények esetén a külön vonatkozó önkormányzati rendelet 

állapít meg rendelkezéseket és követelményeket. 
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3. Helyi területi védelem előírásai  
6. §  

(1) A helyi területi védelemmel érintett területen a jellegzetes történeti településkép és utcakép megőrzése 
érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén illeszkedni kell a terület 
hagyományos beépítési és építészeti karakteréhez.  

(2) Építési tevékenység esetén Illeszkedési vizsgálat szükséges. Illeszkedési vizsgálat keretében szükséges 
meghatározni a tervezett épület tetőgerincének irányát, a tető hajlásszögét, az utcai 
homlokzatmagasságot és az épület színezését és anyaghasználatát. 

(3) Az illeszkedés biztosítása érdekében: 
a) Megőrzendő az utcák, közök történelmileg kialakult rendszere. 
b) A kialakult telekszerkezet megőrzendő, ezért ennek érdekében a meglévő telkek tovább nem 

oszthatók. Telekösszevonással a jellemzőtől eltérő arányú/formájú/alakú telek, tömbtelek nem 
alakítható ki. Telekösszevonás a telekszélesség növelése érdekében történhet, egy-egy telekhatár 
megszüntetésével, a telekhatárok eltolása, tologatása nélkül. 

c) A telkeken épület a kialakult beépítéshez illeszkedően csak oldalhatáron álló módon helyezhető el. 
d) Az utcai homlokzat síkjától minimum 5 m mélységig kell tartani az utcai homlokzatmagasságot. 

(4) Lakóépület építése esetén a maximális földszinti beépített bruttó alapterület nem haladhatja meg a 250 
m2-t. 

(5) Helyi területi védelem alá eső területen lapostetős épület nem építhető. 
 

4. Helyi egyedi védelem előírásai 
7. §  

(1) Helyi egyedi védelem esetében az építéskor a területi védelemre vonatkozó előírások mellett a 
következő előírások is betartandók. 
a) A meglévő épületeken tervezett bármilyen építési munka esetén a kialakult, hagyományos 

homlokzati és tömegarányok, a tetőforma, a párkány- és gerincmagasságok, a nyílásrendek, a 
nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők. 

b) Az épületek úgy bővíthetők, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása (utcaképi 
szerepe) ne változzon.  

c) Az épületek, épületrészek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, hiány esetén 
pótlandók. 

(2) Meglévő épület közterület felőli homlokzatának felújítása esetén 
a) Az épületeken homlokzat-felújítás, homlokzat-átalakítás, portál ki- vagy átalakítás csak a teljes 

épülethomlokzat figyelembe vételével történhet. 
b) csak azonos megjelenésű nyílászárók alkalmazhatók, 
c) a hagyományos épületszerkezetek, anyagok használata, az eredeti anyagok felhasználása az 

irányadó. 
d) A homlokzatnak a jelenlegitől eltérő vakolása, színezése színezési terv alapján valósítható meg. 
e) az épületek közterületről látható homlokzatára parabolaantenna, klímaberendezés külső egységei 

és szellőző, valamint kéménycsövek, vezetékek látható módon nem helyezhetők el. 
 
 

5. Régészeti lelőhelyek védelme 
8. §  

(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT jelű szabályozási 
tervlap tartalmazza. 

(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló- törvény és a hozzájuk 
kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 
 
 
 

 


