
Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

az építészeti örökség helyi védelméről 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) 
bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet előírásainak megfelelően az épített környezeti- és 
táji értékek (továbbiakban: helyi érték) helyi védelméről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:  
 
 

ELSŐ FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja, a helyi érték fogalma 

1. § 
(1) E rendelet célja Cserszegtomaj község története, identitása, a településkép alakulása 

szempontjából meghatározó helyi értékek összegyűjtése és a jövő nemzedékek számára történő 
megóvása, bemutatása.  

(2) Helyi érték minden olyan településtörténeti, településszerkezeti, településképi, néprajzi, 
képzőművészeti, iparművészeti szempontból jelentős táji-, épített környezeti elem, vagy az 
épített környezettel összefüggő természeti jellegzetesség, amit jelen rendelet annak nyilvánít.  

(3) Helyi értéken bármiféle építési tevékenységet, fejlesztést végezni kizárólag jelen rendeletben 
foglaltaknak megfelelően (valamint a településrendezési eszközökben megfogalmazott 
szabályok figyelembe vételével) lehet.  

 
2. A rendelet hatálya 

2. § 
(1) Jelen rendelet a Cserszegtomaj közigazgatási területén a (2) bekezdésben meghatározott helyi 

értékekre terjed ki.  
(2) A helyi értékek felsorolását jelen rendelet mellékletei tartalmazzák.  
. 

3. A helyi értékek védelmi kategóriái 
3. § 

(1) Helyi területi védelem: 
a) Szórványos településszerkezetet őrző területek 
b) Mélyutak 
c) Tájmeghatározó elemek  
d) Védendő kilátópontok, feltárulkozó látványvédelem  
e) A településkép feltárulkozása szempontjából jelentős útvonalak  

(2) Helyi egyedi védelem: 
a) Keresztek  
b) Keresztek a körülöttük található gesztenyefákkal együtt  
c) Szobrok, emlékművek  
d) Helyi védett épületek  



 
MÁSODIK FEJEZET 

A védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése  
 

4. Védelem alá helyezés 
4. § 

(1) Helyi védelem alá helyezést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezhet 
(továbbiakban: kérelmező) írásban a település polgármesterénél. 

(2) A helyi védelem alá helyezés kérelmének tartalmaznia kell:  
a) A helyi védelemre javasolt érték megnevezését. 
b) A kérelmező nevét, címét, telefonszámát, email címét. 
c) A védelemre javasolt helyi értékeket érintő ingatlanok tulajdonosainak nevét, címét.  
d) A beazonosításához szükséges adatokat: utca, házszám, helyrajzi szám, telekrész, a 

védendő elem elhelyezkedésének leírása, területi védelem esetén annak pontos lehatárolása.  
e) A védendő érték bemutató leírása. 
f) A védelem indoklása. 
g) A védendő érték színes fényképeit. 
h) A fellelhető, rendelkezésre álló műszaki terveket, felmérési terveket, helyszínrajzot. 
i) A védelemre javasolt helyi értékeket érintő ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását 

(amennyiben nem azonos a kérelmezővel).  
(3) A védelem alá helyezésre a polgármester a települési főépítész szakmai véleményére 

támaszkodva tesz javaslatot a képviselő-testület felé, melyet csatol az előterjesztéshez.  
(4) A települési főépítész szakmai véleményét a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 5. § (2) 

bekezdésének megfelelően elkészített értékvizsgálatra alapozza, melyet csatol a szakmai 
véleményéhez.  

(5) A helyi védelem alá helyezésről, vagy a kérelem elutasításáról a képviselő-testület dönt.  
(6) A döntésről a polgármester tájékoztatja a kérelmezőt, a védelemmel érintett ingatlanok 

tulajdonosait valamint a helyben szokásos módon (pl. helyi újságban, önkormányzat honlapján) 
tájékoztatja a lakosságot.  

(7) A polgármester a védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban 
szerepel a védett helyi értékkel kapcsolatban keletkezett kérelem, értékvizsgálat, szakmai 
vélemény, döntés, egyéb ügyirat és a nyilvántartási űrlap.  

(8) A nyilvántartási űrlapok mintái jelen rendelet 3. és 6. mellékletei.  
(9) A helyi védelem elrendeléséről értesíteni kell az illetékes építési hatóságot.  
 

5. A védelem megszüntetése 
5. § 

(1) Helyi védelem megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezhet 
(továbbiakban: kérelmező) írásban a település polgármesterénél.  

(2) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kérelmének tartalmaznia kell:  
a) A helyi védelem alatt álló érték megnevezését. 
b) A kérelmező nevét, címét, telefonszámát, email címét. 
c) A megszüntetni kívánt helyi értékeket érintő ingatlanok tulajdonosainak nevét, címét.  
d) A beazonosításához szükséges adatokat: utca, házszám, helyrajzi szám, telekrész, a 

védendő elem elhelyezkedésének leírása, területi védelem esetén annak pontos lehatárolása.  
e) A védelem megszüntetésének indoklását. 

(3) A védelem megszüntetését a polgármester a települési főépítész szakmai véleményére 
támaszkodva tesz javaslatot a képviselő-testület felé, melyet csatol az előterjesztéshez.  

(4) A helyi védelem megszüntetéséről, vagy a kérelem elutasításáról a képviselő-testület dönt.  
(5) Abban az esetben, ha a helyi érték helyreállíthatatlanul megsemmisül, a települési főépítész 



szakmai véleményét nem kell kikérni.  
(6) A helyi védelem megszüntetéséről értesíteni kell az illetékes építési hatóságot. 
 
 

HARMADIK FEJEZET 
A helyi értékek kezelésére vonatkozó előírások  

 
6. A védett helyi értékek használata, fenntartása 

6. § 
(1) Építési engedélyt nem igénylő és igénylő építési tevékenység kizárólag olyan módon végezhető, 

ami nem érinti hátrányosan a védendő érték megjelenését, karakterét, eszmei (pl. helytörténeti) 
értékét, állagát.  

(2) A védett értékek karbantartásáért a tulajdonosa felel.  
(3) Településképi véleményezési eljárást kell folytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
kormányrendeletben meghatározott engedélyezési eljárások során azon ingatlanok területén 
melyeket jelen rendelet az alábbi védelemmel illet:  
a) Szórványos településszerkezetet őrző területek  
b) Mélyutak 
c) Tájmeghatározó elemek  
d) Védendő kilátópontok, feltárulkozó látványvédelem  
e) Keresztek a körülöttük található gesztenyefákkal együtt 
f) Keresztek 
g) Szobrok, emlékművek  
h) Helyi védett épületek  

(4) Szórványos településszerkezetet őrző területek esetén a területre jellemző karakterelemek 
érvényesítése szükséges. 

(5) Mélyutakon végzett engedélyhez kötött építési tevékenység során a kialakult légtérarányoknak a 
műszaki lehetőség szerinti legteljesebb megtartása szükséges.  

(6) A mélyutak kialakítása során annak határait lehetőség szerint növényzettel borított rézsűkkel kell 
megvalósítani.  

(7) A közterület alakítására vonatkozó tervek készítésekor a mélyutak mentén a használat során az 
út kialakult ’’szélesedéseit’’ szükség esetén kitérőként lehet alkalmazni.  

(8) Mélyutak mentén az egyes ingatlanok feltárását szolgáló bejárók területén a kapukat, kerítéseket 
úgy kell elhelyezni, hogy a bejárók kitérés céljából használhatók legyenek.  

(9) A tájmeghatározó elemek területén olyan építési, terepalakítási vagy növénytelepítési 
tevékenység végezhető, mely nem akadályozza a terület megközelítését, illetve (időben 
korlátozott vagy korlátlan) bemutatását szolgáló fejlesztések megvalósítását.  

(10) A tájmeghatározó elemek területén megvalósított beavatkozások nem veszélyeztethetik a 
védelem tárgyát képező, jellemző vegetációt.  

(11) A kilátásvédelmi pontok 100 méteres környezetében történő építési tevékenység során olyan 
műszaki megoldások alkalmazandók (pl. építési hely megválasztása, építményrész terepszint alá 
süllyesztése, tájolás, megfelelő tömegtagolás), növénytelepítés olyan módon végezhető, hogy az 
a közterület felől tárulkozó kilátást a lehetőségekhez képest leg kevésbé korlátozza. A jellemző 
kilátás teljes mértékben nem szűntethető meg, melyet a Főépítész felé látványtervvel kell 
igazolni.  

(12) Kilátásvédelmi területeken, közterületen az önkormányzat kilátó pontokat hozhat létre, ahol a 
látvány bemutatása érdekében forgalmat nem zavaró módon utcabútorokat és információs 
táblákat helyezhet el, növénytelepítést végezhet.  

(13) A településkép feltárulkozása szempontjából jelentős útvonalak mentén, azok 200 méteres 



távolságában reklám- és hirdető táblákat csak az adott ingatlanon működő termelő, szolgáltató, 
vendéglátó egységek saját tevékenységük hirdetésére helyezhetnek el, saját ingatlanukon.  

(14) A településkép feltárulkozása szempontjából jelentős útvonalak mentén, azok 200 méteres 
távolságában meglévő reklám- és hirdető táblák felülvizsgálata szükséges jelen rendelet hatályba 
lépésétől számított 12 hónapon belül, melyet a települési főépítész készít el. A felülvizsgálat 
alapján a településképi bejelentési és kötelezettségi eljárásról szóló képviselő-testületi 
rendeletben meghatározottak szerint jár el.  

(15) A keresztek, szobrok, emlékművek karbantartását a meglévő anyaghasználathoz, műszaki 
megoldásokhoz illeszkedően kell elvégezni. 

(16) Olyan építési tevékenység vagy növénytelepítés nem végezhető, mely a keresztek, szobrok, 
emlékművek, épületek közterület felőli teljes takarását eredményezi. Tömör kerítés a keresztek, 
szobrok, emlékművek, épületek telkének közterület felőli részén nem alakítható ki.  

(17) Reklámtábla a védelem alatt álló keresztek, szobrok, emlékművek, épületek közelében nem 
helyezhető el, valamint látványukat a közterület felől nem korlátozhatja. 

(18) A keresztek mellett együttes védelem tárgyát képező fás szárú növényzet kivágása csak 
rendkívüli esetben (pl. biztonsági okokból) történhet, az egyed faj-azonos pótlásával.  

(19) Helyi védelemmel illetett épületek korszerűsíthetők, átalakíthatók, bővíthetők, rajtuk építési 
tevékenység végezhető, a funkciója megváltoztatható, amennyiben a védelem alapját képező 
értékek nem sérülnek, az értékekhez illeszkedő megoldásokat alkalmaznak.  

(20) Helyi védelemmel illetett épületek esetén a védelem alapját jelentő tömeg- és tetőforma, a tető 
hajlásszöge illetve a homlokzatot meghatározó elemek (pl. nyílásrend, nyílásosztás, díszítés, 
tagozatok, színezés) változtatása csak kivételesen indokolt esetben, és csak a Főépítész 
településképi véleményezési eljárásban rögzített engedélyével változtatható meg.  

(21) Helyi védelemmel illetett építményt elbontani csak rendkívül indokolt esetben, a védelem 
megszüntetését követően lehet.  

 
7. A védett helyi értékek jelölése 

7. § 
(2) A helyi értékek jelöléséről, az információs táblák kihelyezéséről és karbantartásáról az 

önkormányzat gondoskodik.  
(3) Helyi területi védelemmel illetett értékek esetén, a védelemmel érintett terület jól látható pontján 

információs táblát kell lehelyezni, melyen szerepeltetni kell: 
a) „Védett helyi érték” feliratot. 
b) A védelem tárgyát. 
c) A védés évét. 

(4) Helyi egyedi védelemmel illetett értékek esetén, a védelemmel érintett építményen, vagy annak 
közelében információs táblát kell lehelyezni, melyen szerepeltetni kell: 
a) „Védett helyi érték” feliratot. 
b) A védelem tárgyát. 
c) A védés évét. 

(5) Amennyiben az információs tábla magánterületen kerül kihelyezésre, elhelyezéséről a 
tulajdonossal egyeztetni kell.  

 
  



HARMADIK FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
8. § 

 
(1) A jelen rendelet 2016. február 01-én  lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
Cserszegtomaj, 2015. december 17. 
 
 
 

Bartha Gábor Dr. Milus Lajos 
Polgármester Jegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2015. december 17-én kihirdetésre került. 
 
 

Dr. Milus Lajos 
Jegyző 

 



1. melléklet - Területi védelem alatt álló helyi értékek listája 
 
SZÓRVÁNYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETET ŐRZŐ TERÜLETEK (TE) 
 
Száma Elhelyezkedése 
TE1 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
TE2 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
TE3 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
 
MÉLYUTAK (M) 
 
Száma Elhelyezkedése 
M1 Kőhát utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M2 Fenyves utca – Bottyaháti utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M3 Csabagyöngye utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M4 Mély utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M5 Akácfa utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
 
TÁJMEGHATÁROZÓ ELEMEK (TÁ) 
 
Száma Megnevezése Címe Hrsz 
TÁ1 Csókakői patak és part menti 

vegetáció 
0135; 201; 590; 056 hrsz és környezete  

TÁ2 Gyöngyös patak és part menti 
vegetáció 

097 hrsz és környezete 

TÁ3 Margit-kilátó 077/19 hrsz 
TÁ4 Horváth Jenő Arborétum Barát utca 2217; 2218 hrsz 
TÁ5 Szent Anna Kápolna melletti 

temető területe 
Barát utca 1677 hrsz 

 
VÉDENDŐ KILÁTÓPONTOK, FELTÁRULKOZÓ LÁTVÁNYVÉDELEM (KI) 
 
Száma Megnevezése Elhelyezkedése 
KI1 Akácfa utca nyugat felé Akácfa utcáról Hévíz felé 
KI2 Margit-kilátótól  A Margit-kilátó és a környezetéből  
KI3 Bikedi-sorról észak felé A Bikedi-sor keleti feléről a Tomaji településrész és az 

előtte elterülő szőlő és dió ültetvény valamint a völgyben 
maghatározó helyet elfoglaló ……-pince épületére.  

KI4 Patak köz dél felé Patak köz északi része a település lakott területei felé 
KI Torony utca – Pilikáni úttól 

délre 
Torony utca – Pilikáni úttól Keszthely felé 

KI Szőlős utca északi részéről 
dél-keletre 

Szőlős utca - Szőlőskert utca – Porkoláb utcák 
találkozásától Keszthely felé, meghatározó elem az alatta 
elterülő szőlő ültetvény 

KI Barlang út – Ménes út 
találkozása 

Barlang út – Ménes út találkozása Hévíz felé 

KI Hegyalja utca – Csókakői 
patak  

Hegyalja utca – Csókakői patak Tomaj felé 

KI Kőhát utca dél felé  



KI Barát utca dél felé  
 
 
2. melléklet - Területi védelem alatt álló értékek elhelyezkedése - tervlap 
 
3. melléklet - Területi védelem alatt álló értékek adatlapjai: 
 
MÉLYUTAK NYILVÁNTARTÓ ADATLAPJA – MINTA: 
 
Száma Elhelyezkedése 
M1 ………….. 
 
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 
 
 
 

 

Leírása 
…………… 
………… 
………………. 
…………………… 
 

Jellemző útkeresztszelvények 
Keresztszelvény sematikus rajza Fotó 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



TÁJMEGHATÁROZÓ ELEMEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA: 
 
Száma Megnevezése -  
T1 ………….. 
 
Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 
   
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 
 
 
 

 

Leírása 
…………… 
………… 
………………. 
…………………… 
 

Fotók 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



KILÁTÓ PONTOK, FELTÁRULKOZÓ LÁTVÁNY VÉDELMÉNYEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA: 
 
Száma Megnevezése -  
K1 ………….. 
 
Elhelyezkedés  
 
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 
 
 
 

 

Leírása 
…………… 
………… 
………………. 
…………………… 
 
Fotók 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



4. melléklet - Egyedi védelem alatt álló helyi értékek listája 
 
KERESZTEK (K) 
 
Száma Megnevezése Címe 
K1 Útszéli kereszt Akácfa u – Mély u sarka 
K2 Kovács kereszt Kovács u – Barát u sarka 
K3 Horváth kereszt Sümegi út 
K4 Útszéli kereszt Palotai út 
K4 Ibully kereszt Fenyves u. – Csabagyöngye u. sarka 
K6 Útszéli feszület Fenyves u. 
K7 Majori kereszt Majori u 
K8 Útszéli kereszt  Iskola u 
K9 Útszéli kereszt Rezi u – Béke köz 
K10 Útszéli kereszt Keszthelyi u – Csókakői u. 
K11 Útszéli kereszt Kápolna sor 66. 
K12 Útszéli kereszt Kápolna sor 36.  
K13 Útszéli kereszt Kápolna sor  
K14 Útszéli kereszt Csendes köz 
K15 Útszéli kereszt Diósi u. 
K16 Útszéli kereszt Vajkai Aurél u. 
K17 Útszéli kereszt Villa köz 
K18 Szeles kereszt Várvölgyi u. 
K19 Temetői keresztek Szent Anna Kápolna melletti temető keresztjei 
 
KERESZTEK A KÖRÜLÖTTÜK TALÁLHATÓ GESZTENYEFÁKKAL EGYÜTT (E) 
 
Száma Megnevezése Címe Hrsz 
E1 Útszéli feszület Cserszeg és Tomaj elágazásában 570/1 
E2 Szent Anna Kápolna melletti 

temető kereszt alakban 
ültetett gesztenyefái 
feszülettel 

Barát utca 1677 

E3 Szent Anna Kápolna melletti 
temető előtti gesztenyefák 
feszülettel 

Barát utca 1677 

E4 Cserszegi temető feszülete Nefelejcs utca 326 
E5 Rózsafüzér királynéja 

templom feszülete 
Templom utca 378 

 
SZOBROK, EMLÉKMŰVEK (SZ) 
 
Száma Megnevezése Címe 
SZ1 Homokkő szobor –Jézus 

levétele a keresztről  
Barlang utca 

SZ2 Dr. Vajkay Aurél síremléke  
SZ3 Szabó István síremléke  
SZ4 Világháborús emlékmű Szent Anna Kápolna melletti temető 
SZ5 Világháborús emlékmű Rózsafüzér királynéja templom kertje 



 
HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK (É) 
 
Száma Címe Hrsz Megnevezése Védés 

éve 
É1 Barát utca 1676 hrsz Szent Anna Kápolna  
É2 Templom utca 378 hrsz Rózsafüzér Királynéja 

Templom 
 

É3 Szabó István u. 3 157 hrsz Lakóház  
É4 Rezi u. 115.  1304 hrsz Lakóház  
É5 Csabagyöngye u. 4, 6. 1422/14; /15 hrsz lakóház  
É6 Csabagyöngye u. 30. 1417 hrsz pince présház  
É7 Kápolna sor 85. 243/3 hrsz Lakóház  
É8 Kápolna sor 41. 225 hrsz Lakóház  
É9 Kápolna sor 23. 215 hrsz Porta  
É10 Kápolna sor 11. 211/1 hrsz Lakóház, porta  
É11 Pajtika u. 10. 408 hrsz Lakóház, gazdasági épület  
É12 Barát u. 16. 076/14 hrsz Pince-présház, Gazdasági 

épület (Bődi-villa) 
 

É13 Palotai u. (Festetics-
pince mellett) 

1748/3 hrsz Lakóház  

É14 Palotai u. 6.  1748/5 hrsz Festetics-pince, eklektika  
É15 Ibolya u. 13. 13/25 hrsz Lakóház  
É16 Porkoláb u – Villa köz 

 
015/20 hrsz gazdasági- és melléképület  

É17 Csabagyöngye u. 31. 1425 hrsz gazdasági- és melléképület  
É18 Barlang u. 17. 19. 1667, 1663/2, 

1663/4 hrsz 
gazdasági- és melléképület  

É19 Kápolna sor 27. 216 hrsz lakóépület  
É20 Kápolna sor 77. 242/2 hrsz lakóépület  
É21 Diósi u. 12. 

 
798/1 hrsz lakóépület és gazdasági- és 

melléképület 
 

É22 Dr. Vajkai Aurél u. 38. 767/1 hrsz gazdasági- és melléképület  
É23 Majori u. 37. 

 
1533 hrsz A nyugatabbra fekvő 

lakóépület, a keletebbre 
gazdasági- és melléképület 

 

É24 Dr. Vajkai Aurél u. 19/1 747 hrsz gazdasági- és melléképület  
É25 Dr. Vajkai Aurél u. 820 gazdasági- és melléképület  
 
5. melléklet - Egyedi védelem alatt álló értékek elhelyezkedése - tervlap 
 
6. melléklet - Egyedi védelem alatt álló értékek adatlapjai: 
 
EGYEDILEG VÉDETT ELEMEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA:  
 
Száma Megnevezése/funkciója -  Védelem éve 
E1 …….. ……….. 

 
Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 



   
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 
 
 
 

 

Műszaki paramétereket nyilvántartó adatok 
Építés/telepítés ideje:  
Állaga/állapota:  
Környezet állapota:   

Leírása 
…………… 
………… 
………………. 
…………………… 
 
Fotók 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Felmérési tervek (ha van) 
  
 
 



EGYEDILEG VÉDETT ÉPÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA:  
 
Száma Megnevezése/funkciója -  Védelem éve 
E1 …….. ……….. 

 
Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 
   
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 
 
 
 

 

Építészeti paramétereket nyilvántartó adatok 
Építés ideje:  
Beépítés módja:  
Szintszám:  
Alapterület:  
Állag:  
Homlokzati felületképzés:  
Tetőhéjazat anyaga:  
Kert architektúra, tereprendezés:  
Belső kialakítás:  

Leírása 
…………… 
………… 
………………. 
…………………… 
 
Fotók 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Felmérési tervek (ha van) 
  
 
 



1. melléklet - Területi védelem alatt álló helyi értékek listája 
 
SZÓRVÁNYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETET ŐRZŐ TERÜLETEK (TE) 
 
Száma Elhelyezkedése 

TE1 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
TE2 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
TE3 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerint 
 
MÉLYUTAK (M) 
 
Száma Elhelyezkedése 

M1 Kőhát utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M2 Fenyves utca – Bottyaháti utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M3 Csabagyöngye utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M4 Mély utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
M5 Akácfa utca 2. mellékletben foglalt lehatárolás szerinti szakasza 
 
TÁJMEGHATÁROZÓ ELEMEK (TÁ) 
 
Száma Megnevezése Címe Hrsz 

TÁ1 Csókakői patak és part menti 
vegetáció 

0135; 201; 590; 056 hrsz és környezete  

TÁ2 Gyöngyös patak és part menti 
vegetáció 

097 hrsz és környezete 

TÁ3 Margit-kilátó 077/19 hrsz 
TÁ4 Horváth Jenő Arborétum Barát utca 2217; 2218 hrsz 
TÁ5 Szent Anna Kápolna melletti 

temető területe 
Barát utca 1677 hrsz 

 
VÉDENDŐ KILÁTÓPONTOK, FELTÁRULKOZÓ LÁTVÁNYVÉDELEM (KI) 
 
Száma Megnevezése Elhelyezkedése 

KI1 Akácfa utca nyugat felé Akácfa utcáról Hévíz felé 
KI2 Margit-kilátótól  A Margit-kilátó és a környezetéből  
KI3 Bikedi-sorról észak felé A Bikedi-sor keleti feléről a Tomaji településrész és az 

előtte elterülő szőlő és dió ültetvény valamint a völgyben 
maghatározó helyet elfoglaló ……-pince épületére.  

KI4 Patak köz dél felé Patak köz északi része a település lakott területei felé 
KI Torony utca – Pilikáni úttól 

délre 
Torony utca – Pilikáni úttól Keszthely felé 

KI Szőlős utca északi részéről 
dél-keletre 

Szőlős utca - Szőlőskert utca – Porkoláb utcák 
találkozásától Keszthely felé, meghatározó elem az alatta 
elterülő szőlő ültetvény 

KI Barlang út – Ménes út 
találkozása 

Barlang út – Ménes út találkozása Hévíz felé 

KI Hegyalja utca – Csókakői 
patak  

Hegyalja utca – Csókakői patak Tomaj felé 

KI Kőhát utca dél felé  



KI Barát utca dél felé  
 





3. melléklet - Területi védelem alatt álló értékek adatlapjai: 
 

MÉLYUTAK NYILVÁNTARTÓ ADATLAPJA – MINTA: 
 

Száma Elhelyezkedése 

M1 ………….. 
 

Egy jellemző fotó Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

Leírása 

…………… 

………… 

………………. 

…………………… 

 

Jellemző útkeresztszelvények 

Keresztszelvény sematikus rajza Fotó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJMEGHATÁROZÓ ELEMEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA: 
 

Száma Megnevezése -  

T1 ………….. 
 

Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 

   

Egy jellemző fotó Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

Leírása 

…………… 

………… 

………………. 

…………………… 

 

Fotók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KILÁTÓ PONTOK, FELTÁRULKOZÓ LÁTVÁNY VÉDELMÉNYEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA: 
 

Száma Megnevezése -  

K1 ………….. 
 

Elhelyezkedés  

 

Egy jellemző fotó Helyszínrajz 

 

 

 

 

 

Leírása 

…………… 

………… 

………………. 

…………………… 

 

Fotók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. melléklet - Egyedi védelem alatt álló helyi értékek listája 
 
KERESZTEK (K) 
 
Száma Megnevezése Címe 

K1 Útszéli kereszt Akácfa u – Mély u sarka 
K2 Kovács kereszt Kovács u – Barát u sarka 
K3 Horváth kereszt Sümegi út 
K4 Útszéli kereszt Palotai út 
K4 Ibully kereszt Fenyves u. – Csabagyöngye u. sarka 
K6 Útszéli feszület Fenyves u. 
K7 Majori kereszt Majori u 
K8 Útszéli kereszt  Iskola u 
K9 Útszéli kereszt Rezi u – Béke köz 
K10 Útszéli kereszt Keszthelyi u – Csókakői u. 
K11 Útszéli kereszt Kápolna sor 66. 
K12 Útszéli kereszt Kápolna sor 36.  
K13 Útszéli kereszt Kápolna sor  
K14 Útszéli kereszt Csendes köz 
K15 Útszéli kereszt Diósi u. 
K16 Útszéli kereszt Vajkai Aurél u. 
K17 Útszéli kereszt Villa köz 
K18 Szeles kereszt Várvölgyi u. 
K19 Temetői keresztek Szent Anna Kápolna melletti temető keresztjei 
 
KERESZTEK A KÖRÜLÖTTÜK TALÁLHATÓ GESZTENYEFÁKKAL EGYÜTT (E) 
 
Száma Megnevezése Címe Hrsz 

E1 Útszéli feszület Cserszeg és Tomaj elágazásában 570/1 
E2 Szent Anna Kápolna melletti 

temető kereszt alakban 
ültetett gesztenyefái 
feszülettel 

Barát utca 1677 

E3 Szent Anna Kápolna melletti 
temető előtti gesztenyefák 
feszülettel 

Barát utca 1677 

E4 Cserszegi temető feszülete Nefelejcs utca 326 
E5 Rózsafüzér királynéja 

templom feszülete 
Templom utca 378 

 
SZOBROK, EMLÉKMŰVEK (SZ) 
 
Száma Megnevezése Címe 

SZ1 Homokkő szobor –Jézus 
levétele a keresztről  

Barlang utca 

SZ2 Dr. Vajkay Aurél síremléke  
SZ3 Szabó István síremléke  
SZ4 Világháborús emlékmű Szent Anna Kápolna melletti temető 
SZ5 Világháborús emlékmű Rózsafüzér királynéja templom kertje 



 
HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK (É) 
 
Száma Címe Hrsz Megnevezése Védés 

éve 

É1 Barát utca 1676 hrsz Szent Anna Kápolna  
É2 Templom utca 378 hrsz Rózsafüzér Királynéja 

Templom 
 

É3 Szabó István u. 3 157 hrsz Lakóház  
É4 Rezi u. 115.  1304 hrsz Lakóház  
É5 Csabagyöngye u. 4, 6. 1422/14; /15 hrsz lakóház  
É6 Csabagyöngye u. 30. 1417 hrsz pince présház  
É7 Kápolna sor 85. 243/3 hrsz Lakóház  
É8 Kápolna sor 41. 225 hrsz Lakóház  
É9 Kápolna sor 23. 215 hrsz Porta  
É10 Kápolna sor 11. 211/1 hrsz Lakóház, porta  
É11 Pajtika u. 10. 408 hrsz Lakóház, gazdasági épület  
É12 Barát u. 16. 076/14 hrsz Pince-présház, Gazdasági 

épület (Bődi-villa) 
 

É13 Palotai u. (Festetics-
pince mellett) 

1748/3 hrsz Lakóház  

É14 Palotai u. 6.  1748/5 hrsz Festetics-pince, eklektika  
É15 Ibolya u. 13. 13/25 hrsz Lakóház  
É16 Porkoláb u – Villa köz 

 
015/20 hrsz gazdasági- és melléképület  

É17 Csabagyöngye u. 31. 1425 hrsz gazdasági- és melléképület  
É18 Barlang u. 17. 19. 1667, 1663/2, 

1663/4 hrsz 
gazdasági- és melléképület  

É19 Kápolna sor 27. 216 hrsz lakóépület  
É20 Kápolna sor 77. 242/2 hrsz lakóépület  
É21 Diósi u. 12. 

 
798/1 hrsz lakóépület és gazdasági- és 

melléképület 
 

É22 Dr. Vajkai Aurél u. 38. 767/1 hrsz gazdasági- és melléképület  
É23 Majori u. 37. 

 
1533 hrsz A nyugatabbra fekvő 

lakóépület, a keletebbre 
gazdasági- és melléképület 

 

É24 Dr. Vajkai Aurél u. 19/1 747 hrsz gazdasági- és melléképület  
É25 Dr. Vajkai Aurél u. 820 gazdasági- és melléképület  
 
 





6. melléklet - Egyedi védelem alatt álló értékek adatlapjai: 
 

EGYEDILEG VÉDETT ELEMEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA:  
 

Száma Megnevezése/funkciója -  Védelem éve 
E1 …….. ……….. 

 

Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 
   
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 

 

 

 

 

Műszaki paramétereket nyilvántartó adatok 

Építés/telepítés ideje:  

Állaga/állapota:  

Környezet állapota:   

Leírása 
…………… 

………… 

………………. 

…………………… 

 

Fotók 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmérési tervek (ha van) 
  

 

 



EGYEDILEG VÉDETT ÉPÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA – MINTA:  
 

Száma Megnevezése/funkciója -  Védelem éve 
E1 …….. ……….. 

 

Cím Helyraji szám Pontos elhelyezkedés (ha szükséges) 
   
Egy jellemző fotó Helyszínrajz 
 

 

 

 

 

Építészeti paramétereket nyilvántartó adatok 

Építés ideje:  

Beépítés módja:  

Szintszám:  

Alapterület:  

Állag:  

Homlokzati felületképzés:  

Tetőhéjazat anyaga:  

Kert architektúra, tereprendezés:  

Belső kialakítás:  

Leírása 
…………… 

………… 

………………. 

…………………… 

 

Fotók 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmérési tervek (ha van) 
  

 

 


