
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M1 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

CÍM:     
UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1641/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

TAPOSÓKÚT 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 

4968 
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

TAPOSÓKÚT 

 
 
 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

TAPOSÓKÚT 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a sárga jelzésű turistaút mentén 
található a Somló népi-ipari műemléke, a fa szerkezetű taposókút. A 
különböző méretű fogaskerekekből álló szerkezetet cseréppel fedett,
sátortetős építmény védi az időjárás viszontagságaitól. A taposókút 
onnan kapta nevét, hogy nagy forgódobjában gyaloglómozgással lehet a
vizet 80 m mélységből felhozni. Régen a hegyi várakban általános volt
az ilyen kutak építése, de mára a somlai az egyetlen fennmaradt
taposókút az országban. 
A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
- 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M2 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

CÍM:     
UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM: - 
HRSZ: 1242/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

SZENT MARGIT-KÁPOLNA ÉS KERESZTELŐ SZENT JÁNOS KÁPOLNA 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 

4969 
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

KÁPOLNA 

 

 

 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

KÁPOLNA 
AZ EMLÉK ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
 
Szent Margit kápolna 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen álló Szent Margit kápolnát 
feltehetőleg a vásárhelyi apácák építették a XV. században. 1727-
ben, barokk stílusban átépítették. 
Szabadon álló, keletelt, egyterű kápolna, nyugati homlokzata elé 
rizalitként kilépő középtoronnyal, egyenes záródású szentéllyel. Az
épület nyeregtetővel fedett, mely a szentélyzáródás felett
lekontyolt.  A tető cseréppel fedett, a toronysisak vakolt. Bejárata
a toronyaljból nyílik. Ablakai csak a déli homlokzaton vannak, 
szegmentíves záródásúak, egyszerű vakolatkeret fut körülöttük.  A 
torony szegmentíves nyílásai rejtik a harangot. Az épület vakolt, a 
homlokzatok sárgára, a homlokzatot és az ablakokat keretező
vakolatsávok fehérre, a lábazat barnásvörösre festett. 
 
Keresztelő szent János kápolna 
A Margit kápolna mellett található az ismeretlen korból származó, 
Keresztelő Szent János tiszteletére emelt kis kápolna. Hajdani
felirata: „Ista Johanni babtistae ex voto fundata capella manebit.”
(Ezen fogadásból épült kápolna keresztelő János tiszteletére fog
állni.) A barokkos megjelenésű  épület cseréppel, nyeregtetővel 
fedett, oromzata íves lezárású, kovácsoltvas kereszt látható az ív
záródásánál. A kápolna keretelt, íves záródású bejáratát
kovácsoltvas rács védi. Belsejében szentképek kaptak helyet, az
oltárkép a fájdalmas anyát s a keresztről levett Krisztust ábrázolja. 
A kápolna mellett egykor a zivatarokat elhárító Szent Donát szobra
állt, mely ma a Margit kápolnában látható.  
 
A kápolna mellett több mint 250 éves védett hárs áll. 
 

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: - 
Völgyzugoly Műhely Kft.  2083  Solymár, Bimbó u. 20.  Tel: 20/9 138 575   



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

M3 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

CÍM:     
UTCA: SZABADSÁG TÉR 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 33 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 

4966 
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

TEMPLOM 
 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

TEMPLOM 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
A barokk templomot 1788 és 1791 között építették. Szabadon álló, 
egyhajós templom, északi homlokzatából kis kiülésű rizalitként kilépő 
középtoronnyal. Nyeregtetővel fedett, mely a szentélyzáródás felett
lekontyolt. A nyeregtető palával fedett, a toronysisak vakolt. Hajója 
három boltszakaszos, egyenes záródású szentélye külső falába római
sírkövet építettek be. A szentélyéhez keletről sekrestye kapcsolódik. A 
templom nyílászárói egységesen nyomott szegmentíves záródásúak, 
vakolatkereteltek, az ablaknyílások könyöklőpárkánnyal ellátottak. A 
bejárat a torony középtengelyében, a homlokzatba visszaléptetve 
helyezkedik el. Az északi homlokzat tagolt, a nyeregtetőt lezáró
oromzat geometrikus osztású, vakolatkeretelt. A toronyban három 
harang található, a harangot rejtő nyílások fölött óra látható. Az
épületen a födém magasságában tagolt osztópárkány húzódik végig. A 
hajó hármas osztása az oldalhomlokzatokon vakolatsávok formájában
jelenik meg. Az épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a díszítő
vakolatsávok, tagozatok fehérre, a lábazat sötét színűre festett.  
A templom főoltárának képét ismeretlen festő alkotta, Szent István 
vértanú megkövezését örökíti meg. A két mellékoltár képein Jézus
születését, illetve az Egyiptomba való menekülést láthatjuk barokk
festményeken.  
A templom bútorzata is értékes: a szószék a győri ferences
templomból került ide, gyönyörű faragvány. A sekrestyében látható
szekrény a tüskevári pálos kolostor híres fafaragójának, Hingeller
Jánosnak a remekműve.  
A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
- 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 
 

M4 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

CÍM:     
UTCA: SZABADSÁG TÉR 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 36/1-7 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: 

APÁCAKOLOSTOR ROMJAI 

JELENLEGI VÉDELEM: 

MŰEMLÉK 

MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 

4967 
AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:  

APÁCAKOLOSTOR 
 

 

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:  

LAKÓÉPÜLET 

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:  
 
Somlóvásárhelyen már a IX. sz.-ban egyházashely működött a salsburgi
érsek fennhatósága alatt. A bencés apácakolostort I. István király hívta
életre ennek helyén. A kolostor alapításának közelebbi időpontját nem
ismerjük, valószínű István egyik utolsó monostoralapítása lehetett
1037 körül. A monostor apáca-konventként és hiteleshelyként
működött. A bencéseket a premontrei, majd a klarissza rend váltotta.  
A ma látható  L alakú épület teljes felújításra szorul. Az épület fal- és 
tetőszerkezete a sok éves gazdátlanság következtében
megrongálódott, a lábazat fölázott. A homlokzatok a számos 
tulajdonosnak illetve használónak köszönhetően nem egységesek,
kifejezetten rossz állapotúak, nem hordozzák az eredeti épület
értékeit, ám a belső térbe belépve kifejezetten szép barokk tereket
láthatunk.  
 
 

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK: 
- 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLAI U.  

HÁZSZÁM: 10 
HRSZ: 310 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Szent Imre téren utcavonalas 
beépítésben álló épület cseréppel 
fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcával párhuzamos. 
Oldalhomlokzatai macskalépcsős 
oromfallal végződnek. A homlokzati 
nyílások hagyományos fa szerkezetűek, 
hat üvegszemesek, barna színre 
festettek. Az épület vakolt, a 
homlokzatok fehérre, a lábazat sötét 
színűre festett. 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A lábazat és a falak megfelelő 
szigetelése megoldandó, a vakolás és 
festés hibáinak javítása ajánlott. 

H2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: RÁKÓCZI U. 
HÁZSZÁM: 36 
HRSZ: 76 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Rákóczi utcában fésűs, utcavonalas 
beépítésben álló épület cseréppel 
fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcára merőleges. 
Utcai oromfala téglával szegett, íves 
záródású, a parasztbarokk szép 
példája. Az oromfalon két 
vakolatkeretezett padlásszellőző 
található. A kéttengelyes homlokzaton 
a födém magasságában cseréppel 
fedett osztópárkány húzódik. Az 
egyenes záródású nyílások körül 
egyszerű vakolatkeret fut, 
hagyományos fa szerkezetűek, hat 
üvegszemesek, kékre festettek. Az 
épület vakolt, a homlokzatok fehérre, 
a lábazat kékre festett. Az épülethez 
pilléres kerítés csatlakozik, mely az 
utcával párhuzamos gerincű 
melléképülettel együtt szintén 
védendő.s 

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület homlokzata felújításra 
szorul, a vakolás és festés hibáinak 
javítása ajánlott. Javasoljuk a lábazat 
megfelelő szigetelését, valamint a fém 
kapuszárnyak fára cserélését. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZT. IMRE TÉR 

HÁZSZÁM: 9 
HRSZ: 469 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Szent Imre téren utcavonalas 
beépítésben álló épület szalmával 
fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcára merőleges. 
Utcai homlokzata macskalépcsős 
oromfallal végződik, a födém 
magasságában cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik. Az oromfalon 
két, egyenes záródású padlásszellőző 
található. A kéttengelyes homlokzat 
egyenes záródású nyílásai 
hagyományos fa szerkezetűek, hat 
üvegszemesek, fűrészelt, faragott 
borítással készültek, barna színre 
festettek. Az épület vakolt, a 
homlokzatok fehérre, a lábazat sötét 
színűre festett. Az épülethez pilléres 
kerítés csatlakozik fa kapuszárnyakkal, 
mely az épülettel együtt védendő. 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület jó műszaki állapotban van, a 
falak szigetelése megoldandó.  

H4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SZT. IMRE TÉR 
HÁZSZÁM: 10 
HRSZ: 479 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Szent Imre téren utcavonalas 
beépítésben áll ez az L alaprajzú, 
nyeregtetős polgárház. A tető 
cseréppel fedett, gerincvonala az 
utcával párhuzamos. A négytengelyes 
utca homlokzatot íves záródású 
királykapu osztja két részre. A 
főpárkány és az osztópárkány közti 
falsáv vakolatdíszekkel kitöltött, 
frízszerű megjelenésű. A homlokzat 
nyílásai egyenes záródásúak. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújítás alatt áll. A felújítás 
során az eredeti állapot 
helyreállítására kell törekedni. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: ARADI U. 
HÁZSZÁM: 38 
HRSZ: 733 
  AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Az Aradi utcában fésűs, utcavonalas 
beépítésben álló épület náddal 
fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcára merőleges. 
Utcai homlokzata macskalépcsős 
oromfallal végződik, az oromfalon 
két, egyenes záródású padlásszellőző 
található. A kéttengelyes homlokzat 
egyenes záródású nyílásai 
kereteletlenek, hagyományos fa 
szerkezetűek, hat üvegszemesek, 
zöldre festettek. Fölöttük egyszerű 
szemöldökpárkányok láthatóak. Az 
épület vakolt, a homlokzatok fehérre, 
a lábazat sötét színűre festett. Az 
épülethez pilléres kerítés csatlakozik. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület jó műszaki állapotban van, 
a vakolás és festés hibáinak javítása 
ajánlott. Javasoljuk a fém 
kapuszárnyak fára cserélését. 

H6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: KISFALUDY U. 
HÁZSZÁM: 13 
HRSZ: 668 
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcára merőleges. 
Utcai homlokzata macskalépcsős 
oromfallal végződik. Az oromfalon 
két, vakolatkerettel ellátott 
padlásszellőző található, a födém 
magasságában cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik. A kéttengelyes 
homlokzat egyenes záródású nyílásai 
körül egyszerű vakolatkeret fut, 
hagyományos fa szerkezetűek, négy 
üvegszemesek, kékre festettek. Az 
épület vakolt, a homlokzatok fehérre, 
a lábazat sötét színűre festett.  

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület jó műszaki állapotban van, 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  KISFALUDY U 

HÁZSZÁM: 17 
HRSZ: 666 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető 
gerincvonala az utcára merőleges, 
macskalépcsős oromfalban végződik.  
Az oromfalon két, vakolatdísszel 
keretezett padlásszellőző található. 
Köztük az építés évszáma -1924- és 
feltehetően az építtető monogramja –
FJ- olvasható. A kéttengelyes utcai 
homlokzat egyenes záródású nyílásai 
fa szerkezetűek, könyöklő- és 
szemöldökpárkánnyal ellátottak. Az 
épület vakolt, a homlokzat fehérre, a 
vakolatdíszek és a lábazat kékre 
festettek. 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
a homlokzat eredeti színeiben való 
újrafestése ajánlott. 
 

H8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  KISFALUDY U. 
HÁZSZÁM: 24 
HRSZ: 521 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető 
gerincvonala az utcára merőleges, 
macskalépcső oromfalban végződik. 
Az utcai homlokzaton a födém 
magasságában cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik, oromfalon két, 
vakolatdísszel keretezett 
padlásszellőző található. A 
egytengelyes utcai homlokzat 
hosszanti vakolatsávokkal keretezett, 
egyenes záródású nyílása 
hagyományos fa szerkezetű, 
könyöklőpárkánnyal ellátott. Az 
épület vakolt, a homlokzat fehérre, a 
lábazat sötét színűre festett. Az 
épülethez pilléres kerítés 
kapcsolódik, fa kapuszárnyakkal, mely 
az épülettel együtt védendő. 

 

 
 

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület jó műszaki állapotban van, 
a vakolás és festés hibáinak javítása 
ajánlott.  
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 

 

 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: KISFALUDY U.  

HÁZSZÁM: 30 
HRSZ: 540 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető 
gerincvonala az utcára merőleges, 
macskalépcsős oromfalban végződik. 
Az utcai homlokzaton a födém 
magasságában cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik, oromfalon két, 
egyenes záródású padlásszellőző 
található. A kéttengelyes utcai 
homlokzat egyenes záródású nyílásai 
hagyományos fa szerkezetűek, 
barnára festettek, körülöttük 
egyszerű vakolatkeret fut. Az épület 
vakolt, a homlokzat sárgára, a lábazat 
sötét színűre festett. Az épület 
pilléres kerítés csatlakozik, mely az 
épülettel együtt védendő. 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
a fém kapuszárnyak fára cserélése 
ajánlott. 

H10. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  KISFALUDY U. 
HÁZSZÁM: 34 
HRSZ: 551 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, nyeregtetős. A tető 
gerincvonala az utcára merőleges, 
macskalépcső oromfalban végződik. 
Az utcai homlokzaton a födém 
magasságában cseréppel fedett 
osztópárkány húzódik, oromfalon két, 
egyenes záródású padlásszellőző 
található. A kéttengelyes utcai 
homlokzat egyenes záródású nyílásai 
hagyományos fa szerkezettel 
készültek, két táblásak, hat 
üvegszemesek barnára festettek. Az 
épület vakolt, a homlokzat fehérre, a 
lábazat sötét színűre festett. Az 
épülethez pilléres kerítés csatlakozik, 
mely az épülettel együtt védendő. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
a vakolás és festés hibáinak javítása 
ajánlott. Javasoljuk a lábazat 
megfelelő szigetelését, valamint a 
fém kapuszárnyak fára cserélését. 
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H11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: KISFALUDY U.  

HÁZSZÁM: 37 
HRSZ: 626 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában fésűs, 
utcavonalas beépítésben álló épület 
cseréppel fedett, kontyolt 
nyeregtetős, a tető gerincvonala az 
utcára merőleges. Az utcai 
homlokzaton a födém magasságában 
cseréppel fedett osztópárkány 
húzódik, oromfalon három, 
vakolatdísszel keretezett 
padlásszellőző található. A 
falpillérekkel osztott, kéttengelyes 
utcai homlokzat egyenes záródású 
nyílásai fa szerkezetűek, zöldre 
festettek. Az épület vakolt, a 
homlokzat fehérre, a lábazat sötét 
színűre festett. Az épülethez pilléres 
kerítés és az utcával párhuzamos 
gerincű melléképület csatlakozik, 
melyek a lakóépülettel együtt 
védendőek. 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota megfelelő, 
a vakolás és festés hibáinak javítása 
ajánlott. Javasoljuk a lábazat 
megfelelő szigetelését, valamint a 
fém kapuszárnyak fára cserélését. 
 

H12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  ARADI U. 
HÁZSZÁM: 28 
HRSZ:725 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  LAKÓHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
Az Aradi utcában fésűs, utcavonalas 
beépítésben álló épület cseréppel 
fedett, nyeregtetős, a tető 
gerincvonala az utcára merőleges. Az 
oromzatos ház utcai homlokzatán, a 
födém magasságában cseréppel 
fedett osztópárkány húzódik. Az 
oromfalon két, vakolatdísszel 
keretezett padlásszellőző található. A 
kéttengelyes utcai homlokzat egyenes 
záródású nyílásai hagyományos fa 
szerkezettel készültek, barnára 
festettek.  Körülöttük egyszerű 
vakolatkeret fut, mely a 
könyöklőpárkányokat is körbeveszi. Az 
épület vakolt, a homlokzat fehérre, a 
lábazat sötét színűre festett. Hozzá 
tömör kerítés csatlakozik.  

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület jó műszaki állapota 
kielégítő, a vakolás és festés hibáinak 
javítása ajánlott. 
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H14. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 0116/11 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
Somlóvásárhelytől dél-keletre, a 
Devecser felé vezető út mellett áll 
ez a két részre tagolódó 
kőkereszt. Felső része a hármas 
karéjban végződő kereszt, melyről 
hiányzik a megfeszített Krisztus 
szobra. Alatta négyzetes 
talapzatban falfülke mélyed, 
melyben díszes fejezettel ellátott 
pillérek közt Mária szobor látható. 
A szobor alatt a következő felirat 
olvasható:” Isten dicsőségére 
emeltették/ Simon Ferencz és 
neje Fincs Anna/1900” 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt rossz állapotban van, 
teljes resaturálása ajnálott. 
Helyteállítása után folyamatos 
állagmegóvást igényel.  

H15. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 378/4 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: IZRAELITA TEMETŐ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
Somlóvásárhely északnyugati 
részén, a római katolikus temető 
mellett található az igen 
elhanyagolt állapotban lévő 
izraelita temető. Terméskőből 
rakott fal keríti a kis alapterületű 
temetőt, melyben az izraelita 
vallásra jellemző sírkövek 
találhatóak, többségében héber 
felirattal. A bejáratnál még 
felismerhető az egykor impozáns, 
terméskőből rakott kapuzat.  

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT 
Javasoljuk a terméskő kerítés és 
kapuzat eredeti formájában való 
helyreállítását és a temető 
területén belül a gyomnövényzet 
visszaszorítását. 
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H16. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: VASÚT U.  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 307/2 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Vasút utcában található ez a 
gazdagon tagolt műkő kereszt. 
Felső része maga a kereszt, rajta 
a megfeszített Krisztus aranyozott 
szobra.  A kereszt tövében 
négyzetes posztamensen Mária 
szobor áll. A talapzat érzékenyen 
profilozott, gótizáló faltükörben a 
következő felirat olvasható: 
”Dicsértessék/ a/ Jézus Krisztus” 
A talapzat legalsó részén látható 
felirat szövege: ”Isten nagyobb 
dicsőségére emeltették/ p.u. 
Németh Antal és/ neje Marton 
Klára/ 1886. Az e fölött 
elhelyezkedő szöveg nem 
olvasható.  A keresztet kő 
elemekből álló kerítés veszi körül. 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, a 
felirat restaurálandó. 
Helyreállítása után figyelmet kell 
fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra.  

H17. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: VASÚT U.  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 201 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZOBOR 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
Somlóvásárhely belterületén, a 
Vasút utcában egy időszakos 
vízfolyás partján áll ez a kőből 
készült Nepomuki Szent János 
szobor. A szobor négyzetes 
talapzaton áll, a szent  szokásos 
attribútumával, a feszülettel a 
kezében ábrázolt. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A szobor jó állapotban van, 
folyamatos állagmegóvó munkákat 
igényel. 
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H18.
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZENTHÁROMSÁG SZOBOR 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szabadság téren áll ez a három 
részre tagolódó, műkőből készült 
Szentháromság oszlop. Négyzetes 
talapzaton dór oszlop áll, legfelül 
található az Atya, a Fiú és a 
galamb képében ábrázolt 
Szentlélek alkotta szoborcsoport. 
A talapzaton szürke 
márványlapba vésve a következő 
felirat olvasható: „ A 
Szentháromság/ nagyobb 
dicsőségére/ emeltették/ az 
Amerikába kiköltözött/ 
somlóvásárhelyi 
hivek/1913./Állíttatott Fülöp 
Károly/ plébánosságának idején.” 

 

 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű műszaki állapota 
kielégítő, folyamatos 
állagmegóvó munkákat igényel. 

H19. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FA KERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szabadság téren áll ez a 2000-
ben állított, fából készült kettős 
kereszt, melynek alsó 
keresztszárában állításának 
dátuma, függőleges szárában 
pedig a magyar címer látható 
bevésve.   

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű jó állapotban van, 
folyamatos karbantartást igényel. 
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H20. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1 

  AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KOPJAFA 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szabadság téren áll ez a népies 
motívumokkal gazdagon díszített 
kopjafa, melyet vásárhely 
alapításának emlékére, a 
millennium évében állítottak. 
Rajta népi faragványok és egymás 
fölött két évszám: 996 és 1996 
olvasható.  

 

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű jó állapotban van, 
folyamatos állagmegóvó 
munkákat igényel. 

H21. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szabadság téren áll ez a 
műkőből készült világháborús 
emlékmű. Négyzetes talapzatán a 
következő felirat mellett: „A 
somlóvásárhelyi/ hősi halottak 
emlékére/ 1914-1918” az 
elhunytak nevei olvashatóak. Az 
átellenes oldalon szürke 
márványtáblába vésve az alábbi 
felirat alatt: „1939-1945/ Háboru 
áldozatai” a második 
világháborúban elhunytak nevei 
olvashatóak. A talapzaton 
jobbjában zászlót, baljában 
fegyvert tartó katona szobra áll.  

 

 
 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű jó állapotban van, 
figyelmet kell fordítani a 
folyamatos állagmegóvásra.  
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H22. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 35/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: ’56-OS EMLÉKMŰ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS 
A Szabadság téren látható a 2006-
ban a helyi Önkormányzat által az 
’56-os szabadságharc emlékére 
emelt kopjafa. Az emlékművön az 
1956-os és 2006-os évszám közt a 
magyar címer látható, alatta egy 
égő gyertyában az állítás évében 
aktuális évfordulóra utaló 50-es 
szám. Az emlékmű terméskő 
talapzaton áll.  

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű jó állapotban van, 
folyamatos állagmegóvó 
munkákat igényel. 

H23. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SZENT IMRE TÉR 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 695/2 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szent Imre téren áll ez a három 
részre tagolódó kőkereszt. Felső 
része maga a puritánul 
megformált kereszt, rajta a 
megfeszített Krisztus aranyozott 
szobrával. A kereszt tövében 
négyzetes talapzaton Mária 
szobor áll. A talapzaton az 1836-
os évszám feltehetően az állítás 
évére utal. Az építményt kőből 
készült, íves elemekből álló 
korlát veszi körül.  

 

 
 

 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, 
folyamatos karbantartást igényel.  
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H24. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: KISFALUDY U.  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 583 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Kisfaludy utcában áll ez az 
érzékenyen megformált, három 
részre tagolódó kőkereszt. Felső 
része hármas karéjban végződő 
kereszt, rajta a megfeszített 
Krisztus aranyozott szobrával. A 
kereszt tövében négyzetes 
talapzaton Mária szobor áll. A 
talapzat gótizáló faltükrében a 
felirat töredékesen olvasható.  

 

 

 

 
 

 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, 
figyelmet kell fordítani a 
folyamatos állagmegóvásra. 
Ajánlott a helyi forrásokból az 
eredeti felirat felkutatása, majd 
helyreállítása. 

H25. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 378/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A római katolikus temetőben áll 
ez a népi neogótika jegyében 
megfogalmazott, három részre 
tagolódó kőkereszt. Felső része a 
hármas karéjban végződő 
kereszt, rajta a megfeszített 
Krisztus aranyozott szobrával. 
Alatta aprólékosan profilozott 
felületű falfülke található, mely 
üresen áll. Négyzetes talapzata 
szintén díszesen kiképzett, 
gótizáló faltükrében a felirat 
töredékesen olvasható.  
 

 

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, 
folyamatos karbantartó munkákat 
igényel. Javasolt a felirat 
helyreállítása.  
 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H26. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 378/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A település római katolikus 
temetőjében áll ez a három részre 
tagolódó kőkereszt. Felső része 
hármas karéjban végződő kereszt, 
rajta a megfeszített Krisztus 
aranyozott szobrával. A kereszt 
tövében Mária relief látható. A 
négyzetes talapzatán historizáló 
faltükörben a következő felirat 
olvasható: „Isten/ dicsőségére!/ 
Németh József/ hagyatékából/ 
építtette/ szerető hitvese/ Söjtöri 
Rozália/1884” 
 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, 
figyelmet kell fordítani a 
folyamatos állagmegóvásra. 

H27. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 057 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A településtől északra, a 8-as út 
mellett áll ez a két részre 
tagolódó, historizáló kőkereszt. 
Felső része hármas karéjban 
végződő kereszt, rajta a 
megfeszített Krisztus aranyozott 
szobrával. Felette aranyozott 
felületen az I. N. R. I felirat 
olvasható.  A talapzaton korinthoszi 
féloszlopok között falfülke 
található, melyben Mária relief 
kapott helyet. A talapzaton a 
felirat töredékesen olvasható.  

 
 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt jó állapotban van, 
folyamatos karbantartást igényel. 
Javasolt a felirat mielőbbi 
helyreállítása. A talapzat 
csapadékvíz elleni védelme 
megoldandó.  
 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



H28/B. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: KÜLTERÜLET 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1013 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KŐKERESZT 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A hegy lábánál, a somlószőlősi 
határ közelében ál ez a kőből 
készült építmény. Nyeregtetejét 
cserép fedi, kovácsoltvas kettős 
kereszt koronázza. Félkör záródású 
falfülkéjében Szűz Máriát ábrázoló 
festmény található, melyet 
kovácsoltvas rács véd.  

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlék jó állapotban van, 
folyamatos állagvédelme javasolt.  
 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 
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H28/A
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZABADSÁG TÉR  

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 34 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: KÁPOLNA 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A Szabadság téren áll a kis 
méretű, nyeregtetővel fedett, 
íves apszissal lezárt, Palermói 
Szent Rozáliáról elnevezett 
fogadalmi kápolna, melyet egy 
gazdag vásárhelyi polgár 
emeltetett felesége 
emlékezetére.  
A nyeregtetőt pala, az apszist 
fedő tetőidomot bádog fedi. 
Oromzata íves záródású, rajta 
ovális, vakolatkeretezett 
szellőzőnyílás található. Az 
oromzatot kovácsoltvas kettős 
kereszt koronázza. A homlokzat 
kis kiülésű, rizalitszerű tömbjét 
cserép fedi. A bejárati nyílás íves 
záródású, a homlokzati síkból 
hátraugratott. Az épület vakolt, a 
falfelületek sárgára, a díszítő 
vakolatsávok fehérre festettek. 

 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kápolna műszaki állapota 
kielégítő, folyamatos 
állagmegóvó munkát igényel. 



 
 

 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H28/C. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  KÜLTERÜLET 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 018/3 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: EMLÉKMŰ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A hegy lábánál, a 8-as útra vezető 
dűlőút mentén található ez a 
terméskő emlékmű, melyet a 
Somlókörnyéki Önkormányzatok 
Szövetsége emeltetett 2008-ban 
annak emlékére, hogy Dr. Antall 
József, a rendszerváltás utáni 
első miniszterelnökünk 1991-ben 
a Somlóra látogatott. Nagy 
méretű, terméskő tömbön fekete 
márványlap került elhelyezésre, 
melyen egykori államfőnktől 
származó idézet olvasható. Az 
emlék környezete szintén 
terméskővel burkolt.  

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az emlékmű jó állapotban van, 
figyelmet kell fordítani a 
folyamatos állagmegóvásra.  



  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H28/F. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SZENT IMRE TÉR  

HÁZSZÁM: 12 
HRSZ: 689 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: LAKÓHÁZ (VÁSÁRHELYI APÁCÁK KOLOSTORA) 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT, 

RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET 
 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A Szent Imre téren, utcavonalas 
beépítésben álló épület északi tömege 
cseréppel, déli része palával fedett, 
nyeregtetős, a tető gerincvonala az 
utcával párhuzamos. Az épület 
feltehetően a középkori eredetű 
vásárhelyi apácák kolostorának helyén 
létesült, vagy annak maradványait 
magába foglalja. Az épületen ma több 
tulajdonos osztozik, ennek köszönhető 
utcai homlokzat több átalakításon esett 
át. Az egyenes záródású ablak-és 
ajtónyílások döntő többsége sem 
méretében, sem kialakításában nem 
tükrözi az egykori nyílásrendet. A 
lakóház vakolt, homlokzata fehérre, 
lábazata barna illetve szürke színre 
festett. Az épületegyüttes 
melléképületeivel és pilléres kerítésével 
együtt, elsősorban helytörténeti értéke 
miatt védett.  

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület homlokzata állagmegóvó 
munkákra szorul, a lábazat és falazat 
csapadékvíz elleni szigetelése 
megoldandó. Esetleges felújítás esetén 
javasoljuk az utcai homlokzat egységes, 
eredeti állapotának megfelelő 
színezését, s a lemezfedés cserépre 
cserélését. Az épületek átépítése, 
felújítása esetén művészettörténész, 
illetve régészeti megfigyelés szükséges. 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 
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H29. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1094/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a 
Kükép-dűlőben áll az a kontyolt 
nyeregtetős, kétszintes pince-présház. 
A tető cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra merőleges. A présház 
négyzetes tömbjéhez keletről későbbi 
építési fázis eredményeként egy szintén 
négyzetes, fa szerkezetű, palafedésű, 
veranda kapcsolódik, melynek tégla 
alépítménye egyben a pince bejárata. A 
veranda üvegfelületeit zöldre festett 
spaletták takarják, a fa borítást több 
helyen alumínium trapézlemezzel 
pótolták. A présház déli homlokzata 
mellett szegmensíves áthidalású, 
négyzetes oszlopokon nyugvó tornác 
húzódik. Innen szegmensíves nyíláson 
keresztül juthatunk a belső térbe. Az 
épület vakolt, a homlokzatok sárgára, a 
tornác oszlopai szürkére, a födém 
magasságában húzódó vakolatsáv 
fehérre festett.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő. 
Javasoljuk a héjazat egységesítését és a 
bádog felületek eltávolítását.  

H30. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1273/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: BORHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál 
található ez a nagy méretű, kontyolt 
nyeregtetővel fedett borház és pince. 
Feltehetően két fázisban épült: 
elsőként épült észak-nyugati traktusa 
elé egy későbbi korban került az 
előzőre merőleges, hosszanti, dél-keleti 
szárny.  Hangsúlyos, dél-keleti 
homlokzata öttengelyes, 
középtengelyében kisméretű, 
macskalépcsős áltimpanon került 
elhelyezésre, melyen barna 
vakolatmezőben az átépítés évszáma - 
1879- olvasható. A nyílászárók fa 
szerkezetűek, kéttáblásak, körülöttük 
egyszerű vakolatkeret fut. A pincébe a 
dél-keleti homlokzat legnyugatibb, 
egyenes záródású bejárati nyílásán 
keresztül juthatunk. Az épület vakolt, 
vakolatkeretezett falmezei fehérre, 
díszítő vakolatsávjai és a lábazat 
mályvaszínűre festett.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra.  
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H31. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1412/3 
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál 
található ez a vegyes falazattal épült, 
kontyolt nyeregtetővel fedett polgári 
megjelenésű présház, mely feltehetőleg 
egy a szintvonalakra merőleges, 
hagyományos somlai présház 
átépítésével jött létre. Hangsúlyos, 
keleti homlokzata öttengelyes, 
középtengelyében nyeregtetővel fedett, 
négyzetes oszlopokon nyugvó, egykor 
mellvédes tornác került elhelyezésre 
(az oromzaton és a tartószerkezet 
áthidalásainál apácaráccsal). Innen 
egyenes záródású bejárati nyíláson át 
juthatunk a belső térbe. Az ablakok fa 
szerkezetűek, kéttáblásak, körülöttük 
valaha egyszerű vakolatkeret futott. Az 
épület vakolt, ám a vakolás és festés 
rossz állapotban van. A falmezők egykor 
sárgára, a díszítő vakolatsávok 
narancsszínűre voltak festve. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújítást igényel. Javasoljuk 
a falazás, a vakolás és festés hibáinak 
javítását, a fa szerkezetek eredeti 
formában történő helyreállítását, 
megfelelő állagvédelmét.   

H32. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:   SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:   
HRSZ: 1563/1 
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a Szent 
Margit kápolna közelében áll ez a 
nyeregtetős, kétszintes pince-présház. 
A tető gerincvonala a szintvonalakra 
merőleges.  Az épület déli homlokzata 
elé nyeregtetővel fedett, fa szerkezetű, 
festett, mellvédes tornácot illesztettek. 
A keleti és nyugati homlokzaton 
folytatódik a tornác, melyet a présház 
nyeregtetejének túlnyúlása fed. A 
présház déli homlokzatán két egyenes 
záródású nyílás található, feltehetően 
nem az eredeti fa szerkezettel. A pince 
szegmensíves bejárati nyílását a déli 
homlokzat falsíkjába visszaléptetve 
helyezték el, felette a szemöldökfába 
vésve az 1910-es dátum olvasható. Az 
épület vakolt, fehérre festett.  
Elsősorban kultúrtörténeti értékei miatt 
védendő. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Egy esetleges átépítés/felújítás során 
javasoljuk a présház eredeti 
homlokzatainak helyreállítását.  
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H33. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1587 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső részén 
található ez a vegyes falazattal épült 
nyeregtetős pince és présház. A tető 
cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra  merőleges. A nyugati 
oromzaton két egyenes záródású 
padlásszellőző látható, felettük az 
oromcsúcson egy kis méretű bádog 
kereszt került elhelyezésre, rajta a 
megfeszített Krisztus szobrával. A 
kereszt alatt az átépítés évszáma -1923-
olvasható. A nyugati homlokzaton egy fa 
szerkezetű ablak került elhelyezésre. A 
déli homlokzat mellett tornác 
helyezkedik el, melynek sem pillérei, 
sem mellvédje nem állnak. A pince a 
présház alatt helyezkedik el, a déli 
homlokzat egyenes záródású 
pincelejáróján keresztül lehet 
megközelíteni.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület teljes felújítást igényel, 
javasoljuk eredeti formájában 
helyreállítani. 

H34.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1600 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlószőlősi szőlőhegyen található ez 
a kontyolt nyeregtetős, kétszintes pince-
présház, mely a vásárhelyi plébánia 
pincéje volt. A tető bitumenes 
zsindellyel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra merőleges. A nyugati 
homlokzaton két egyenes záródású, 
kéttáblás, zöldre festett ablak került 
elhelyezésre, körülöttük egyszerű 
vakolatkeret fut.  Alattuk található a 
homlokzatba visszaléptetett, 
szegmensíves bejárati nyílás, melyen 
keresztül a pincébe juthatunk. A 
présházba a déli homlokzat bejárati 
nyílása vezet. Az épület a pinceszinten, 
valamint a nyugati homlokzaton az 
ablakok szélességében nagyjából 50 cm-t 
visszalépve vakolatlan. A falmezők 
sárgára festettek.  

 
 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra. A bitumenes 
zsindelyfedés nem szerencsés megoldás, 
cseréje hosszú távon javasolható. 
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H35.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA:  SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1726/8 
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:  PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál 
található ez a cseréppel fedett, 
nyeregtetős présház. Hangsúlyos, 
nyugati homlokzatának 
középtengelyében nyeregtetővel 
fedett, négyzetes keresztmetszetű, 
faragott fa oszlopokon nyugvó, fa 
szerkezetű tornác került elhelyezésre. 
Innen egyenes záródású bejárati 
nyíláson át juthatunk a belső térbe. Az 
épület egyéb nyílászárói fa 
szerkezetűek, egyenes záródásúak. Az 
épület vakolt, fehérre festett. A fa 
szerkezet hangsúlyos elemei (az 
oszlopok, az oromzatot lezáró lécezés) 
zöldre festettek.  

 

 
 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak 
javítását, valamint a fa szerkezetek 
állagvédelmét.  

H36. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA:  SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1670/1 
AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső 
harmadában található ez a nyeregtetős, 
háromosztatú présház. A tető cseréppel 
fedett, gerincvonala a szintvonalakra 
merőleges. Nyugati oromzatán egy 
téglával profilozott, kör alakú 
padlásszellőző található. A nyugati 
homlokzaton két egyenes záródású, 
hagyományos fa szerkezetű, fűrészelt, 
faragott borítással készült, zöldre 
festett ablak került elhelyezésre. Az 
ablakok könyöklő- és 
szemöldökpárkánnyal ellátottak, 
melyeket egyszerű vakolatkeret fog 
össze. A homlokzat historizáló 
vakolatpilaszterekkel két részre 
osztott. Az épület déli homlokzata 
mellett változó keresztmetszetű 
oszlopokon nyugvó, szamárhátíves 
áthidalású tornác húzódik, innen 
léphetünk a belső térbe. Az épület 
vakolt, a homlokzatok sárgára, a 
vakolatdíszek fehérre festettek. 

 

 
 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Javasoljuk az épület statikai 
vizsgálatát, majd ennek függvényében 
az alap megerősítését. Ajánlott továbbá 
a vakolás és festés hibáinak javítása.  
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H37. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1296 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső 
harmadában található ez a kétszintes, 
nyeregtetős, paraszti pince-présház. A 
tető cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra  merőleges. A déli 
oromzaton kör alakú, vakolatkeretezett 
padlásszellőző látható, alatta két 
egyenes záródású, fa szerkezetű ablak 
került elhelyezésre. A pince a présház 
alatt helyezkedik el, a déli homlokzaba 
visszaléptetett, szegmensíves 
pincelejárón keresztül lehet 
megközelíteni. A présház bejárata a 
keleti homlokzatról nyílik. Az épület 
vakolt, fehérre festett.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Javasoljuk a megrongálódott falazat, 
majd a vakolás és festés hibáinak 
javítását. 

H38. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1449/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy alsó 
harmadában található ez a kontyolt 
nyeregtetős, cseréppel fedett, L 
alaprajzú présház-pince, mely 
feltehetőleg egy a szintvonalakra 
merőleges, hagyományos somlai présház 
átépítésével jött létre. Az épület déli 
homlokzata négytengelyes, az ablakok 
kéttáblásak, fa szerkezetűek, zöldre 
festettek, szemöldökpárkánnyal 
ellátottak. A szemöldökpárkányokról az 
ablakhossz kétharmadáig 
vakolatkeretek futnak le.  A nyugati 
homlokzathoz fa szerkezetű, 
hullámpalával fedett mellvédes tornác 
illeszkedik, a tetőrészen apácaráccsal. 
A pincét a déli homlokzatba 
hátraléptetett egyenes záródású 
nyíláson keresztül lehet megközelíteni. 
Az épület vakolt, a homlokzatok 
halvány okker színűre, a vakolatdíszek 
vörösesbarnára festettek. Az épületet 
sajátos, a Somló-hegyen ritka kettős 
pincéje miatt javasoljuk védelemre. 

 

  

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő. 
Javasoljuk a tornác hullámpala 
fedésének cseréjét.  
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H39. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1511/4 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ, ÚN. CSENDES-PINCE 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen áll ez a 
kétszintes, nyeregtetős pince-présház. 
A tető cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra merőleges. 
Főhomlokzata a pilaszterekkel 
keretezett, háromtengelyes déli 
homlokzat. Oromzatán napóra 
található, a födém magasságában 
cseréppel fedett osztópárkány húzódik. 
A homlokzaton három egyenes 
záródású, fa szerkezetű ablak került 
elhelyezésre. A két szélső ablak fölött 
az ablakok szélességében félkörös 
faltükörben emberfejet ábrázoló 
féldombormű látható. A középtengely 
egy valódi és két vakablaka a díszítő 
tagozatokkal együtt adeiculát formáz. A 
pincébe -mely a hegy legnagyobb 
befogadóképességű pincéje- a déli 
homlokzat középső nyílásán keresztül 
juthatunk. A nyugati homlokzathoz fa 
szerkezetű, négyzetes oszlopokon 
nyugvó, mellvédes tornác kapcsolódik. 
Az épület vakolt, a homlokzatok 
fehérre, a lábazat barnára festett.  

 

 
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő. 
Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak 
javítását. 

H40. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1647 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: BORHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső 
harmadában található ez a nagy 
méretű, összetett tömegű és tetőidomú 
pince-présház. Egy későbbi építési 
fázisban az eredeti, nyeregtetős, 
cseréppel fedett présház hosszanti 
tömegéhez délről nagy méretű, 
nyeregtetővel fedett, fa szerkezetű 
verandát építettek. A verandához 
keletről egy négyzetes keresztmetszetű 
fa oszlopokon nyugvó tornác 
csatlakozik. A tornác 
félnyeregtetejének délkeleti szélén fa 
szerkezetű huszártorony került 
elhelyezésre. A veranda és a tornác 
alépítménye maga a pince, ahova a déli 
homlokzat szegmensíves záródású 
nyílása vezet. A fa szerkezetek gondos 
ácsmunkával készültek, zöldre 
festettek. A tetőt bitumenes zsindely 
fedi. Az épület vakolt, sárgára festett.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra.  

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H41. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1292 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső 
részén található ez a kis méretű, 
cseréppel fedett, nyeregtetős, 
jellemzően paraszti pince-présház. A 
keleti oromzaton egyenes záródású 
padlásszellőző található, alatta 
vakolattükörben az építés évszáma és 
az építő vagy építtető monogramja  –
A1847- látható. Az épületbe a keleti 
homlokzatba visszaléptetett 
szegmensíves bejárati nyíláson 
keresztül lehet bejutni. Mellette egy 
négy üvegszemes, fa szerkezetű ablak 
látható. A nyílásokat finoman simított 
vakolatsáv keretezni. Hasonló 
vakolatsáv jelenik meg a födém 
magasságában is.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő. 
Javasoljuk a vakolás és festés hibáinak 
javítását. 

H42. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1669 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 
ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső 
harmadában, annak nyugati határában 
található ez a kétszintes, kontyolt 
nyeregtetős pince-présház. A tető 
cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakkal párhuzamos. A pince a 
présház alatt helyezkedik el, a nyugati 
homlokzaton elhelyezett, egyenes 
záródású pincelejárókon keresztül lehet 
megközelíteni. A nyugati homlokzat 
előtt négyzetes keresztmetszetű, 
faragott oszlopokkal készült mellvédes 
tornác húzódik egy későbbi építési 
fázisban hozzácsatolt teraszos 
kiugrással, melyet nyeregtető fed. 
Innen szegmensíves bejárati nyíláson át 
juthatunk a belső térbe. A présház 
ablakai kéttáblásak, fa szerkezetűek. 
Az épület vakolt, fehérre festett. 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújítást igényel. Javasoljuk 
a falazás, a vakolás és festés hibáinak 
javítását, a fa szerkezetek 
állagvédelmét, valamint az épület 
talajnedvesség elleni szigetelését. 
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H43. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1661/12 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: BORHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső 
harmadában található ez a cseréppel 
fedett, összetett tömegű présház. A 
nyeregtetős présházhoz utólagosan 
nyugatról egy sokszögű, sátortetővel 
fedett épületrészt építettek, melynek 
nyugati oldalán két, egyenes záródású 
nyílást helyeztek el. A présház déli 
homlokzata mellett fa szerkezetű, 
mellvédes tornác húzódik, innen 
egyenes záródású bejárati nyíláson át 
juthatunk a belső térbe. Az épület 
vakolt, a homlokzatok fehérre, a 
lábazat szürkére festett. Az épületet 
elsősorban nagy alapterületű, értékes, 
téglaboltozatos pincéje miatt 
javasoljuk védelemre.  

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújítást igényel, javasoljuk 
a talajnedvesség elleni szigetelés 
megoldását, a vakolás és festés 
hibáinak javítását.  

H44. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1139 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy alsó 
harmadánál áll ez a nyeregtetős pince-
présház. A présház oldalán 
márványtábla hirdeti, hogy az épület 
alatt Kisfaludy Sándor borospicéje 
található, mely fölött egykor présháza 
is állt. A présházat későbbi korokban a 
felismerhetetlenségig átépítették, 
jelenleg nem építészeti értékek 
hordozója. A helyi építészeti 
értékvédelem tárgya az épület alatt 
elhelyezkedő pince. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Egy esetleges átépítés/felújítás során 
javasoljuk az épület somlai présházak 
építészeti értékeihez méltó átépítését 
a pince védelmének szem előtt 
tartásával. Ajánlott a nagy alapterületű 
pince mielőbbi szigetelése.  
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H45. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1233 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PINCE 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső 
harmadában található ez a kis méretű, 
kétosztatú, palával fedett, nyeregtetős 
pince-présház. A déli oromzat 
macskalépcsős, túlnyúlik a tetőidomon, 
rajta két egyenes záródású 
padlásszellőző található, alatta 
vakolattükörben az építés évszáma és 
az építő vagy építtető monogramja –FA 
1883- látható. A présházba a keleti 
homlokzatba visszaléptetett 
szegmensíves bejárati nyíláson 
keresztül lehet bejutni. Az épület 
vakolt, fehérre festett. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő. 
Javasoljuk a palafedés cserépre 
cserélését. 

H46. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1287/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy középső 
részén található ez a kétszintes, 
nyeregtetős pince-présház. A tető 
cseréppel fedett, gerincvonala a 
szintvonalakra merőleges. Déli 
oromzatán egy kör alakú padlásszellőző, 
alatta két egyenes záródású kéttáblás, 
hat üvegszemes ablak található. Alattuk 
a homlokzatba visszaléptetett 
szegmensíves nyíláson át juthatunk a 
pincébe. A présház bejárata a keleti 
homlokzatról nyílik. Az épületet a 
közelmúltban újították föl, falai 
vakolatlanok.  

 
 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület műszaki állapota kielégítő, 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra. 
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H47. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1668/1 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: PRÉSHÁZ 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÜLETLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső 
harmadában, annak nyugati határában 
található ez a vegyes falazatú, 
kétszintes, cseréppel fedett, 
nyeregtetős pince és présház. A tető 
gerincvonala a szintvonalakkal 
párhuzamos, macskalépcsős 
oromzatban végződik. A pince a présház 
alatt helyezkedik el, a nyugati 
homlokzaton található pincelejárón 
keresztül lehet megközelíteni. A 
nyugati homlokzat előtt négyzetes 
keresztmetszetű, faragott oszlopokkal 
készült mellvédes tornác húzódik. Innen 
szegmensíves bejárati nyíláson át 
juthatunk a belső térbe. A tornácra 
nyíló egyetlen épen maradt ablak fa 
szerkezetű, kéttáblás, díszesen faragott 
borítással készült. Az épület vakolt, a 
vakolás és festés hiányos.  

 

 
 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az épület felújításra szorul. Javasoljuk 
a falazás, a vakolás és festés hibáinak 
javítását, valamint a fa szerkezetek 
állagvédelmét. 
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H49. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1543/7 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen, a Szent 
Margit kápolna közelében található ez a 
két részre tagolódó, festett kőkereszt. 
Felső része maga a kereszt a 
megfeszített Krisztus festett szobrával. 
Felette az I. N. R.I felirat látható. A 
négyzetes talapzaton a következő 
felirat olvasható: ”Ahol a te/ kincsed 
van,/ ott van a te/ szíved is”. A 
feliratot egyszerű, kék színű, festett 
keret futja körbe. 

 
 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt kőanyaga és festése 
restaurálásra szorul. Helyreállítása után 
figyelmet kell fordítani a folyamatos 
állagmegóvásra.  

H50. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1726/2 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: MÁRIA SZOBOR 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegyen található 
ez a műkőből készült Mária szobor. 
Mária fején koronával, baljában a 
gyermek Jézussal látható. A talapzat 
gótizáló faltükrében felirat nem 
olvasható.  

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A szobor hiányos, nagymértékben 
megrongálódott. Szakszerű restaurálása 
után folyamatos állagmegóvást igényel. 
Környezetének az emlékmű esztétikai 
értékéhez méltó rendezése javasolt. 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H51. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1459 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZOBOR 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál 
található ez a műkőből készült Szent 
Antal szobor. A szent baljában a 
gyermek Jézussal látható, aki kezében a 
földgömböt tartja. A talapzatot 
négyzetes oszlop és rajta álló 
nagyméretű oszlopfő alkotja. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A szobor anyaga elszíneződött, 
restaurálása, valamint az alapozás 
megerősítése javasolt. Helyreállítása 
után folyamatos állagmegóvást igényel. 
Környezetének rendezése ajánlott.  
 

H52. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 

CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1277 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: FESZÜLET 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT 

 

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy lábánál 
található ez a fából készült feszület. A 
sötétbarnára festett, fából készült 
tetejes keresztet íves kialakítású, 
díszített fémlemez tető fed. A korpusz 
festett fémből készült, fölötte szintén 
fémlemezen az I.N.R.I felirat olvasható. 
A kereszt alapozása látszó beton. 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
A kereszt az időjárás hatásainak 
köszönhetően nagymértékben 
megrongálódott. Szakszerű restaurálása 
után a fém és fa felületek folyamatos 
állagmegóvást igényelnek. 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft.  2083  Solymár  Bimbó u. 20  Tel.: 20/913-8575 



 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

H53. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP 
CÍM     UTCA: SOMLÓHEGY 

HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1321 

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: IMÁDSÁGOS TÁBLA 
JELENLEGI VÉDELEM: NINCS JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT  

 

ÉPÍTMÉNYLEÍRÁS: 
A somlóvásárhelyi szőlőhegy felső 
harmadában, a taposókúttól délre 
található ez a terméskőből rakott 
imádságostábla. Az építmény egy íves 
falfülke, melyben négyzetes táblán 
egykor Szent Donátot, a szőlő 
védőszentját ábrázoló kép és a hozzá 
szóló imádság volt látható. A tábla 
fölött trapéz alakú, kékre festett 
kőtáblán Szentháromság-ábrázolás, 
alatta pedig a jezsuita rend 
jelmondata: "Ora et labora" (Imádkozzál 
és dolgozzál)  olvasható.  Az építmény 
íves lezárású, a tetején kis méretű, 
egyszerű vas kereszt látható.  

 

 

 

 

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT: 
Az építmény műszaki állapota kielégítő, 
javasoljuk a táblakép és felirata 
helyreállítását, az építmény folyamatos 
állagvédelmét, s környezetének méltó 
rendezését.  
 

 




