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 4. melléklet 

III- HELYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK / külterület / 

(TAK tartalommal egyező) 

 

összesítő térkép 

 

 
  



No hely/hrsz rövid leírás kép megjegyzés/védelem 

 SÓS-KÚT 

DŰLŐ 

 

1. Sós-kút 

dűlő 

hrsz: 

037/3 

Tévald/Tévalt-féle 
présház. 
Kivételes értéket 
képviselő, gazdagon 
díszített, nagy picével. 
Hagyomány szerint 
betyárok búvóhelye volt. A 
névadó gazda 
téglafeliraton olvasható. 

 
Helyi településképi 
védelemre javasolt 

 

2. Sós-kút 

dűlő 

hrsz: 

048/27 

 

Présház-pince 
Kivételes értékű, 
kétszintes épület, elől 
pincekapuval. Cseréppel 
fedett, kéménye 
megformált. Oromzati 
vakolatdísz felirataFA 
1869. Tájképi 
megjelenése is 
jellegzetes. 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

 

3. Sós-kút 

dűlő 

hrsz: 553 

 

Présház-pince 
Istállóval bővítve, 
kéménye megformázott, 
cserépfedése hiányos. 
Vakolatkeretezésű 
homlokzata és tömege a 
maga egyszerűségével 
archaikus megjelenésű. 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

Állaga romló, 

helyreállítása 

szükséges! 

4. Sós-kút 

dűlő 

hrsz:042/2 

 

Présház-pince 
Tipikus megjelenésű, 
oromfalában padlásfeljáró, 
alul pincebejáró, 
hagományos ajtólapokkal. 
 
 
 
 

 tetőzetén a héjazat 

hiányos 



 ÚJ-HEGY 

 

 kataszteri tkp., 1858 

5. Új-hegy 

hrsz 

344 

Présház-pince 
Jellegzetes présház, 
oromzati pincekapuval. 
tájképileg jellegzetes 
típust képvisel 

 

elhanyagolt 

6. Új-hegy 

hrsz 

366 

Présház-pince 
Tipikus kétosztatú, oldalsó 
pincekapuval, oromzaton 
padlás-nyílás 
(ablak/feljáró) 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

elhanyagolt,  

út mellett feltűnő 

helyen, felújítása 

indokolt. 



7. Új-hegy 

hrsz 

412 

Présház-pince 
Kétosztaú préshát, 
lejtőben indított földdel 
fedett pincével. 
Ajtószárnyak régi 
jellegűek. 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

út melletti, 

megfelelő állagú 

 PENKE 

 

8. Penke 

hrsz 630 

Présház 
Kisméretű présház, 
nyeregtetővel, 
macskalépcsős oromfallal 
és vakolat-tükrös. 
hagyományos arányú. 
Kéménye formázott. 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

 

Értékőrző módon, 

példásan felújított 

9. Penke 

hrsz657 

Présház 
Kismérető épület, 
oldalkapuval, földdel fedett 
boltozatos pincével. 
Cserépfedésű 
tetőidomának aránya, a 
tetősíikok lejtése 
hagyományos és 
jellgeztes. 

 

JÓ PÉLDA 



10. Penke 

hrsz 733 

Présház-pince 
Vakolatdísze szerint 1826-
ból való, eredetiségét nagy 
vonalakban megőrizte, 
bejárati kapuszárnyai 
lambériával formáltak. 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

régiség mivolta miatt 

feltétlenül jó karban 

tartandó! 

 ÖREG-

HEGY 

 

11. Öreg-

hegy 

hrsz 

786 

Présház-pince 
nyers, rusztikus kő 
homlokzata ugyan eltér a 
tájjellegű vakolt 
homlokzatoktól, de a népi 
formák interpretációját jól 
alkalmazza, nádfedése 
tájba illeszti 

 

JÓ PÉLDA 

 



12. Öreg-

hegy 

hrsz 

830 

Présház 
oromzatos/macskalépcsős 
tetejű oldal-bejáratos. 
kétosztatú présház, 
archaikus kis ablakkal a 
homlokzaton. 

 

Helyi településképi 

védelemre javasolt 

 NAGY- 

GELLA 

 

13. Nagy-

Gella 

hrsz 875 

Présház 
Oldalbejáratos oromzatos 
présház, lejtőban induló 
földfedésű pincével. 
Kapuszárnyai 
lambériamitásak. 

 

Elfogadhatóan 

felújított 

14. Nagy-

Gella 

hrsz856 

Présház 
Jelentős tájképi szereppel: 
jó kilátással, 
eredetiségéből sokat 
veszített épület 

 

jelentősen 

átalakított, csak 

tömege eredeti 



 KIS-

GELLA 

 

15. Kis-Gella 

hrsz 

071/37 

Présház 
jellegzetes tömegű, szép 
arányú, vakolat-tükrös, 
homlok-bejáratos pincével 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

 

16. Kis-Gella 

hrsz 915 

Présház 
jó arányú, 
hagyományőrző, szép 
rózsaszín színezésű, 
finom vakolatkeretes 
részletképzésű épület 

 

Helyi településképi 
védelemre javasolt 

 

elhanyagolt 

állapotú, felújítása 

indokolt 

 
 


