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1. az érintett védett érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

az épület nem műemlék. Etyek Hrsz 632D pincesor része.  

A pincesor részeként állapotával veszélyezteti a többi pincét is, ezért sürgősen felújításra, 
újraépítésre kell sort keríteni. 

 

 

Településkép Védelme Önkormányzati rendelet 5d melléklet térképi részlete, piros 
karikában a védett pince 

2. a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása, 

az értékleltár felvételére az épületekben tervezett teljes helyreállítás miatt került sor. 
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Az épületekben található értékeket 2020.07 és 2021.03.13.-a között vettük fel. 

3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező, szakértő nyilatkozata: 

3.1. szakértő jogosult neve és elérhetősége, 

műemléki szakértő: Fáy Piros, szakértő műemléki érték dokumentálása (miniszterelnökségi 
nyv.t szám: 21-0043), műemlék területén gyakorlott, építész szakértő (szész1) és 
műemlékvédelmi szakértő (szész5) cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 78/b, fay@chello.hu 

munkatárs: Hathy Zsuzsanna, építész É 01-4817, 1123 Budapest, Bán utca 1/a 

3.2. a védett érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 
(68/2018 (IV.9)  56. § (1-9) betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős 
nyilatkozat, 
 
az épület védett értékét a tervezett beavatkozással megőrizzük, a meglévő értékeket 
felülvizsgálva egyedileg bíráljuk el a szükséges felújítás mértékét, újragyártás esetén az 
eredeti geometriai méreteivel azonos, anyagában azonos szerkezetek és felületképzések 
készülhetnek.  
Az épület védett értékeit megőrizzük, a műemléki szempontok érvényre juttatásában nem 
okozunk változást. 
Az értékleltárba felvett értéket fizikai valójában őrizzük meg, valamint előnyben részesítjük 
az ezt elősegítő, az eredeti alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító 
konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki 
megoldásokat.  
 
Tudomásul vesszük,  

- hogy az épület védett értékeit, anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel 
hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni, helyre kell állítani annak 
kortörténeti jellegét, továbbá biztosítani kell a kortörténeti jelleg érvényesülését, 
amelynek során a tudományos és helyszíni kutatások alapuló restaurátori 
módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást szükséges 
biztosítani,  

- a műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások 
közül előnyben kell részesíteni a védett értékek fennmaradását, műemlék esetén 
érvényesülését szolgáló és visszafordítható megoldásokat, 

- a védett érték jókarbantartása keretében a védett érték fizikai sérülésével, 
roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá műemlék esetében a védett műemléki 
érték megjelenésének megváltoztatásával nem járó tevékenység végezhető. A 
helyreállítás során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások 
alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges, 

- a védett épület alkotórésze, tartozéka, beépített berendezési tárgya – a kivitelezési, 
restaurálási munkák miatt szükséges ideiglenes eltávolítás kivételével – csak 
különösen indokolt esetben távolítható el vagy helyezhető át, 

- képző- és iparművészeti értéket képviselő alkotórész, tartozék, beépített berendezési 
tárgy eltávolítása, áthelyezése csak szakértői jogosultsággal rendelkező restaurátor 
közreműködésével, az általa készített terv alapján, a tevékenység dokumentálása 
mellett végezhető. 

- műemlék homlokzatán és tetőfelületén reklám vagy reklámhordozót tartó 
berendezés nem helyezhető el, kivéve az építmény homlokzatán folyamatban lévő, 
a hatóság által tudomásul vett vagy véglegessé vált engedély alapján végzett 
építési tevékenység vagy egyéb munkálatok időszakát, vagy időszaki kulturális 
rendezvény vagy program hirdetményét. 
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- műemlékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy műemlék telkén új építmény, 
építményrész építése a védett műemléki érték fennmaradását, érvényesülését, 
hitelességét nem sértheti. 

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, 
műemléki védelem alatt álló építményekben és építmény együttesekben vagy azok 
területén, telkén még a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben sem 
alakítható ki a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek 
elhelyezésére, ellátására és fogva tartására szolgáló rendeltetés vagy ilyen 
rendeltetésű építmény. 

Az érvényben lévő, vonatkozó, hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak 
megfelelünk, és azokat betartjuk. Az általunk készített tervdokumentáció megfelel az 
Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározottaknak, érvényre jutnak az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
meghatározott alapvető követelmények, valamint az építménybe betervezett építési 
termékek megfelelnek az Étv. 41. § előírásainak.  

 

 

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

 szakértő       

4. Műemléki Tanácsadó Testület megkeresése (nem történt) 

5. Tulajdonosi meghatalmazás és nyilatkozat 

Nyilatkozat: 

Alulírott tulajdonos-építtető, a megrendelő képviselőjeként nyilatkozom, hogy a tárgyi 
eljáráshoz készült tervdokumentációban foglaltakat megismertem, azokkal egyetértek.  

 
 
 
 
------------------------------------ 
építtető-tulajdonos 

6. illeték megfizetésének igazolása (nincs illeték) 

7. mellékletek: 

A. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ (Ulrich Péter építész által) 

B. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE (Ulrich Péter építész által) 

D. Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció és értékleltár 

  



6 

 

D. ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 

1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése, 
 
1.1.1 Ház és ember: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei  

Bereczki Ibolya - Cseri Miklós - Sári Zsolt: Ház és Ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
évkönyve 27. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2015) 
MUSKOVITS ANDREA ANNA: Présházak és pincék Buda-vidéken I. Elhelyezkedés, típusok, 
kialakulás  
 

A Buda környéki szőlőművelés épületeinek története  
 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_SKAN_He_27/?query=etyek%20%C3%BAjheg
y%20pincesor&pg=114&layout=s 
 
1.1.2 Erdős Ferenc: Etyek Fejér Megyei Történeti Évkönyv (16. Székesfehérvár 1985) 

Etyek története 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FEJM_FMTE_16/?query=etyek%20telekk%C3%B6nyv
&pg=145&layout=s 
 
1.1.3 Etyek TAK (2017) 
 
Karakterleírás a települési szövetben 
 
1.1.4 MUSKOVITS ANDREA ANNA: Buda-vidék présház- és pincekultúrája, Építészeti és 
társadalomnéprajzi megközelítés (XIX–XX. század)  ELTE BTK Doktori disszertáció  
 
Példákon keresztül ismerhetjük meg többek között Etyek szőlőfeldolgozás kultúráját. 
 

1.1.5 Geoteszt Kft Komplex vizsgálat és beavatkozási javaslat Etyek Magyar, illetve 
Alsóhegy-Középhegy-Felsőhegy utcák által határolt terület pinceveszély elhárításához 
(1997 július, szakértői tanulmány) 

Etyek geofizikai adottságai és a pincék kialakulásának rövid története a környezeti 
adottságok bemutatásával. 
 
1.2 térképek forrás: mapire, nyomon követhetjük a keletkezés idejét, a beépítés változását 
és a környezet alakulását. 

1.2.1 Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérés 

1.2.2 Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 
1.2.3 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század)  

1.2.4. Habsburg Birodalom kataszteri térképek Ettyek 1884  

1.3 képek és tervek 
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2. forráskutatás  

(releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli 
visszaemlékezések), 
 
 
2.1.1. MUSKOVITS ANDREA ANNA: Présházak és pincék Buda-vidéken I. Elhelyezkedés, 
típusok, kialakulás (2015) 
 
„A település-széli pincesorok megfigyelhetők még Etyeken, Tökön és Zsámbékon is, de ezeken a 
településeken már más formákkal együtt fordulnak elő. Etyeken (Sóskúti úti, Kecskegödör) és Tökön 
is két utca van (Völgyút, Burgundia), ahol a pincék, illetve a présházas lyukpincék soros 
elrendeződése alakult ki. Etyeken az Öreghegyi és Újhegyi pincesoron is ez figyelhető meg, de itt az 
épületek, bár a település szélén voltak, az egyes szőlőparcellák végében helyezkedtek el. Ma már 
azonban csak a Kecskegödörben és a Sóskúti úton látható az összefüggő pincesor, a másik két 
utcában jelentős pusztulás és átalakítás történt a múlt század második felében.” 
 
„A pincék hosszú évtizedeken, de akár évszázadokon keresztül történő építésére jó példa Etyek. 
Története mutatja azt is, hogy a szőlőművelés jelentőségével hogyan függött össze az építés. Itt 
GENG Antal szerint a legrégebbi terület a Sóskúti úti pincesor. Az első pincék az 1780-as, 1790-es 
években jelentek meg. O ekkorra datálja a Körpince első épületeit is. Ez azonban mai formáját 
legkorábban csak a 19. század utolsó negyedében nyerhette el, ugyanis az 1859-es második katonai 
felmérés, amely a településtől délnyugatra fekvő szőlőhegyen (Öreg szőlők) már nagyobb számban 
ábrázol pincéket, a Körpincét még nem jelöli. Ezt az 1882-es harmadik katonai felmérés térképén 
láthatjuk (6. térkép). A pincék száma a század utolsó harmadában is nyomon követhető, 1882- re az 
Újhegyen is megjelentek az épületek. Ezzel szemben a Kecske-gödör pincéi a századforduló után 
épültek, amikor a szőlőművelés a pezsgőgyártásnak köszönhetően jelentős mértékben fellendült. 
Mindezek az adatok jól mutatják, hogy az etyeki pincék és présházak száma jelentősen a 19. század 
utolsó harmadában növekedett meg. Ez összefüggésben volt a szőlőművelés jelentőségével, ugyanis 
itt ez az 1860-as évektől lendült fel igazán. 
A zárókövek, az épületek egyéb részein bevésett évszámok, valamint a térképek alapján 
megállapítható, hogy a vizsgált területen az épületek jelentős része a 19. században alakult ki, a 
század második negyedétől, de még inkább a 1830-as, 1840-es évektől élte virágkorát az ilyen jellegű 
építészet. Jelentősebb számban Budaörsön és Pátyon vannak korábbi épületek, amely minden 
bizonnyal annak köszönhető, hogy e két település borkultúrája kiemelkedett, a szőlőművelés 
korábban vált vezető, illetve jelentős ágazattá, mint a többi településen. A szőlő-borkultúra 19. 
század végi hanyatlását követően az épületek száma csak kisebb mértékben növekedett tovább. 
Újabb építkezések az 1910-es évektől történtek, elsősorban Etyeken, ahol ekkor a pezsgőgyártásnak 
köszönhetően ismét felvirágzott ez a művelési ág. Az épületek korának vizsgálata alapján tehát 
egyértelműen megállapítható, hogy sem az épületek kialakulási idejében, sem mennyiségükben 
nem figyelhetők meg etnikus jegyek, meghatározó tényezőnek a művelési ágazat jelentősége 
tekinthető.” 
 
2.1.2. Erdős Ferenc: Etyek Fejér Megyei Történeti Évkönyv (16. Székesfehérvár 1985) 
 
„Az abszolutizmus időszakában kibontakozó tőkés fejlődés nem maradt hatás nélkül; a paraszti 
társadalom igen jelentős átrétegződésére került sor, amelynek kezdete a jobbágyfelszabadítás 
kodifikálása volt, majd annak gyakorlati végrehajtását tartalmazó 1853. évi úrbéri pátens a kisparaszti 
gazdaságokat is megszabadította a feudális béklyóktól. Etyek földesura, a székesfehérvári káptalan 
és a tegnapi jobbágyok egyaránt érdekelve voltak az úrbérrendezés mielőbbi befejezésében, 
jóllehet elevenen élt emlékezetükben a harmincas évek második felében megkezdődött, s egy 
évtizeden át eredménytelenül folytatott elkülönítési per, most az érdekeltek igen gyorsan közös 
álláspontra helyezkedtek, földesúr és parasztok „békés egyezsége" azt eredményezte, hogy 1856-
ban már be is fejeződött az úrbérrendezés. Gazdasági eredetű indítékok is motiválták a 
birtokrendezést, egyrészt a krími háború ismételten tartós és jó piaci lehetőségeket biztosított a 
magyar gabonának, másrészt a termelés biztonsága elválaszthatatlan volt a birtok biztosításától, a 
feudális kötöttségektől mentes birtokforgalomtól. 
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1856-ban meg is kezdődtek a mérnöki munkák, eredményüket az 1859-ben megszerkesztett 
telekkönyv foglalta egybe. 

A gazdasági fejlődés hatására a helyi igényeket kielégítő iparos réteg is megerősödött. Földművelés 
és kézműipar ugyan nem vált élesen ketté, hiszen az iparosok jelentős része földműveléssel is 
foglalkozott, tevékenységük a község ellátására korlátozódott. 1863-ban 4 asztalos, 1 ács, 1 bognár, 
8 csizmadia, 3 kovács, 6 kőműves és 2 kádár, 3 szabó, 8 takács dolgozott a községben. A fellendülő 
kereskedelem bizonyítéka, hogy 7 izraelita kereskedő telepedett meg Etyeken. Felvásárolták a 
termékféleségeket és az olcsó ipari termékek árusításával komoly konkurenciát jelentettek egyes 
iparosoknak, így a takácsoknak és csizmadiáknak. 

Etyek lakosságának több mint 90%-a földműveléssel foglalkozott. A földművelésből élő családok 
(449) mindegyike azonban nem rendelkezett földdel: 1863-ban 362 birtokos családfő élt a 
községben, 1869-ben számuk 335-re csökkent. A jelentős számú szabad munkaerőt részben az 
uradalom, kisebb részben a módos paraszti réteg foglalkoztatta, s mint idénymunkásokat a 
dinamikusan fejlődő Pest-Buda kötötte le. A fővárosban munkát vállalók számának gyarapodását a 
vasúti közlekedés lendítette fel, ugyanis a Torbágyon létesített vasútállomás lehetővé tette a 
személyforgalomba való bekapcsolódást. De pozitív hatást gyakorolt a település gazdasági 
viszonyainak alakulásában is, olcsóbb lett és időben is lerövidült a teherszállítás, s a kisparaszti 
gazdaságok árufeleslegének értékesítése is jövedelmezőbbé vált.  
Kedvező belső és külső feltételek segítették elő a kisparaszti gazdaságok megerősödését: 287-en 
rendelkeztek 1—10 hold, 84-en 10—25 hold és csupán 8-an 25—100 hold közti birtoktesttel. Szűk 
réteget alkottak tehát a módos családok,^ a 10 és 25 holdasok számának gyarapodása (1863-ban 
létszámuk 64) azt bizonyítja, hogy a kor gazdasági és kereskedelmi viszonyai mellett a 
legdinamikusabban fejlődő kisárutermelő réteget ők alkották.  
Fel kell figyelnünk arra is, hogy az 1860-as évek közepétől jelentős művelésiág-változás bontakozik 
ki a községben: nevezetesen a szőlőmüvelés. öt esztendő alatt 240 holdról 600 holdra nő a 
szőlőterület. A nagyarányú szőlőtelepítés korántsem a házi fogyasztás megnövekedésének, hanem 
a kedvező piaci feltételek kialakulásának következménye, s összefüggött a közepes minőségű 
legelőterület intenzívebb hasznosításával, valamint azzal is, hogy jelentős állattenyésztés — az 
igáslovak tenyésztésén kívül — nem honosodott meg.”  
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2.1.3 Etyek TAK (Etyek Község Önkormányzata 2017)  
A Horváthy utcai pincesor Etyek történeti településrészén található a Kálvária alatt. A 
vizsgált pince, egy 6db picéből álló pincesor 4. eleme. 
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2.1.4 MUSKOVITS ANDREA ANNA: Buda-vidék présház- és pincekultúrája, Építészeti és 
társadalomnéprajzi megközelítés (XIX–XX. század)  ELTE BTK Doktori disszertáció  
 

„A pincék hosszú évtizedeken, de akár évszázadokon keresztül történő építésére jó példa Etyek. 
Története mutatja azt is, hogy a szőlőművelés jelentőségével hogyan függött össze az építés. Itt Geng 
Antal szerint a legrégebbi terület a Sóskúti úti pincesor. Az első pincék az 1780-as, 90-es években 
jelentek meg. Ő ekkorra datálja a Körpince első épületeit is. Ez azonban mai formáját csak a XIX. 
század utolsó harmadában nyerhette el, ugyanis az 1859-es második katonai felmérés, amely már 
délen és délnyugaton is a hegyoldalon nagyobb számba ábrázol pincéket, a Körpincét még nem 
jelöli. Ezt az 1882-es harmadik katonai felmérés térképén láthatjuk. A pincék száma a század utolsó 
harmadában is nyomon követhető, 1882-re délkeleten is új épületek keletkeztek. Ezzel szemben a 
Kecskegödör pincéi a századforduló után épültek, amikor a szőlőművelés a pezsgőgyártásnak 
köszönhetően jelentős mértékben fellendült. Szintén ekkor építették az Öreghegyi és az Újhegyi 
dűlőkben látható felmenő falú présházas lyukpincék egy részét is. Mindezek az adatok jól mutatják, 
hogy az etyeki pincék és présházak száma jelentősen a XIX. század utolsó harmadában növekedett 
meg. Ez összefüggésben volt a szőlőművelés jelentőségével, ugyanis itt ez az 1860-as évektől lendült 
fel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Az adattárakban őrzött anyagok közül még a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban találhatók 
gyűjtések. Ezek közül is kiemelendő Földesné Györgyi Erzsébet 1981 szeptemberében, az etyeki Öreg- 
és Újhegyen végzett gyűjtése. Ennek során tíz épületet mért fel. Szintén itt kutatott Kecskés Péter. 
1981-ben a Nagy Gödör (Körpince) valamennyi épületéről fotódokumentációt készített, illetve tíz 
épületet részletesebben is leírt.” 
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2.1.5 Geoteszt Kft Komplex vizsgálat és beavatkozási javaslat Etyek Magyar, illetve 
Alsóhegy-Középhegy-Felsőhegy utcák által határolt terület pinceveszély elhárításához 
(1997 július, szakértői tanulmány) 2. és 4. fejezet. valamint Etyek község átfogó 
pinceprogram vizsgálat (1996) 3. fejezet és helyszínrajz 
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2.2 térképek forrás: mapire, nyomon követhetjük a keletkezés idejét, a beépítés változását 
és a környezet alakulását. 
2.2.1 Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérés 

 

Georeference method: Molnár, G., Timár, G., Biszak, E. (2014): Can the First Military Survey maps of the 

Habsburg Empire (1763-1790) be georeferenced by an accuracy of 200 meters? DOI: 

10.13140/2.1.1447.8724. Conference: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic 

Heritage Budapest, 4-5 September 2014, 127-132. 
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2.2.2 Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 

 

Georeference method: Timár, G., Molnár, G., Székely, B., Biszak, S., Varga, J., Jankó, A. (2006): Digitized 

maps of the Habsburg Empire – The map sheets of the second military survey and their georeferenced 

version. Arcanum, Budapest, 59 p. ISBN: 963-7374-33-7 
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2.2.3 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század)  

 

 

Data provided by  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
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2.2.4. Habsburg Birodalom kataszteri térképek Ettyek 1884 (hrsz 632D) 

 

Georeference method: Timár, G., Biszak, S. (2010): Digitizing and georeferencing of the historical cadastral 

maps (1856-60) of Hungary. In: Livieratos, E., Gartner, G. (eds.): Proceedings of the 5th International 

Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage, 559-564. DOI: 10.13140/2.1.3888.8967 

2.3 képek és tervek 

1965-ből légifelvétel. 
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1979-ben: 

 

1992-ben: 
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Etyek, Üdvözlet Etyekről; Kálvária látképe;  

Gyűjtemény Zempléni Múzeum, Szerencs - képeslapok  

Leltári szám 75356  

Cím Üdvözlet Etyekről; Kálvária látképe; Magyarkút 

Típus Képeslap  

Dátum 1918.06.30.  

Hely Etyek 

mai kép: 
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3. részletes külső és belső építészeti leírás, 

A pince a Horváth utcai pincesor része, annak negyedik eleme a Kálvária felől.  

A pincesor a település történeti részén, az Öreg-hegy és Új-hegyi dűlő alatt helyezkedik 
el az egykori Káposztás-kertek közelében, a domboldalba vájt pinceként, kihasználva az 
Alcsúti út és Horváth utca közötti szintkülönbséget.  

Az Etyeki-patak medre a XIX.sz eleji térképen, a pincesortól nem messze kis tóként töltötte 
ki a később káposztás kerteknek nevezett, vélhetően mocsarassá váló patakmedret, a 
mélyedésből induló domboldal oldalán már a második katonai felmérés térképen is látható 
a mai Horváth utca két oldalán lakóházakkal beépülve, a Kálvária felől kis teresedéssel indul 
az utca, a teresedésben a harmadik katonai felmérésen vélhetően a pincéket ábrázolták. 
Az 1884-es Etyek kataszteri térkép elnagyoltan ábrázolja a vizsgált területet, a pincéket nem 
tüntették fel, míg a kevéssé részletes harmadik katonai felmérésen (1887) 4db pince 
ábrázolását lehet kivenni, amelyből talán a második lehet a vizsgált pince. 

A pince keletkezését tehát a XIX.század végére tehetjük, (Andrásfalvy) típusát tekintve a 
d. lyukpince, ahol a présház boltjára földet terítettek, szellőző lyukat építve a mennyezetre. 
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A bejárat körül a etyeki mészkő egyenes záródású támfalként áll, illetve a vizsgált pince 
bejárata felett leomlott. A felső út mellett a pince szellőző kő még áll. 

  

A bejárati ajtó egyenes 
záródású, egyszerű 
aszimmetrikus deszkaajtó, 
nagyobbik szárnya vaslemez 
borítású, pántja, zárja nem 
jelentős. A teljes nyílászáró 
cserélhető, műemléki értéke 
nincs.  

A pince előtt a leomlott 
mészkő kövek fellelhetők, az 
újjáépítéskor ezeket fel kell 
használni. 

A pince építőiről és 
tulajdonosairól nem sok 
információ lelhető fel, jelenleg 
az Etyeki Önkormányzat 
tulajdonában áll.  

Ulrich Péter építész felmérése 
(2021) 
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Tervezett felújítás: 

Tervezési program: 

A pince állagromlása az utca felé jelentős, a földdel fedett részek állékonyak, de a 
zsompban lévő víz a statikai szakértés alapján rétegvíz jelenlétére utal és a 
sárhabarcsba rakott kő állékonyságát a folyamatos vízpára veszélyezteti.  

Teljes támfal és pince rekonstrukció szükséges, új ajtóval. 

A pince felújítása során a szomszédos pincék állékonyságát folyamatosan fenn kell 
tartani. 

Az újraépítés során a meglévő ép elemeket fel kellene használni újra. A pince 
újraépítésére faragott sóskúti kő használható fel. A pinceszellőző megőrizendő érték. 

A víz távoltartását meg kell oldani. 

Az épület védett részei és értékei 

műemléki azonosító: nincs. 45-ös sorszám alatt nyilvántartott helyi jelentőségű egyedi 
védelem alatt álló pincesor részét képező pince. 

Értéket képviselő kőszerkezetek: a pince belülről vakolatlan kő fala, kő lépcső, a pince 
kívülről vakolatlan kőfala. 

Értéket képviselő fémszerkezetek: - 

Értéket képviselő faszerkezetek: - 

Értéket képviselő üvegszerkezetek: - 

Értéket képviselő vakolatok és festések: - 

Értéket képviselő épületszobrászati elemek: - 

Értéket képviselő egyéb burkolatok:- 
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4.I. Az értékleltár tartalmával kapcsolatos általános követelmények: 

a 68/2018 k.r. 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel 

4.I.1. Az értékleltár adattartalmát és felépítését a műemlék egészére vagy az eljárás tárgyát 

képező tevékenységgel érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni. 

4.I.2. Minden értékleltárba felvett elemhez meg kell adni az egyedi azonosító számát, 

megnevezését, leírását (jelleg, anyag, szerkezet, technológia, megközelítő méret), 

datálását, fotóját, valamint a lehetséges elemtípusok meghatározását, darabszámát, 

szükség esetén az állapotra, veszélyeztetettségre utaló megjegyzést. 

4.I.3. Az értékleltárnak ki kell térnie a védett műemléki érték tömeg- és térkapcsolatainak, 

homlokzatainak, a felszínen látható értéket képviselő összes szerkezeti elemének, 

tartozékának, díszének, berendezési tárgyának, továbbá az elpusztult vagy elbontott 

elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű leírására, datálására, továbbá a takart 

szerkezetekre, díszítésekre, másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok 

rögzítésére, a megfigyelt jelenségek alapján a feltárható rejtett műemléki értékek 

meghatározására, építéstörténeti szempontú rendszerezésére. 

Az értékleltárban a felújítással érintett helyiségek és a homlokzat értékvizsgálatával 
foglalkozunk, a beavatkozással érintett részével, ami a terv tárgya. 
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4.II. Az értékleltár adattartalma: 

AZONOSÍTÓ ADATOK: 

4.II.1. Helyszín megnevezése (építmény együttes esetén az építmények felsorolása) 

2091 Etyek,Horváth utca 632 hrsz.  pince 632/D helyrajzi szám, 45-ös sorszám alatt 
nyilvántartott helyi jelentőségű egyedi védelem alatt pincesor részét képező 4.sz 
bejáratánál beomlott pince 

4.II.2. Település, településrész; Etyek, történeti településrész  

4.II.3. Cím: Etyek, Horváth utca Hrsz 632,  

4.II.4. Helyrajzi szám 632  

4.II.5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták 

N 47°26'40.2" 

E 18°44'49.3 

4.II.6. Nyilvántartási azonosítója (együttes esetén az alkotórészek nyilvántartási 
azonosítójának  

műemléki azonosító: - 

4.II.7. Adatfelvevő neve, elérhetősége, aláírás; 

Fáy Piros, 1124 Budapest, Németvölgyi út 78/B, 30-464-6487 

 

 

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

4.II.8. Adatfelvétel dátuma: 2021.03.13. 
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4.III. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI  

Épület azonosítója:  

4. III.1. Épület/építmény megnevezése: pince 

4. III.2. Építményfajta: szőlőművelés tároló épülete 

4. III.3. Típus: lyukpince 

4. III.4. Jellemző stílus: népi 

4. III.5. Jellemző datálás: pince ~1880 

berendezés: nem kutatható 

4.III.6. Eszmei értékek: utcaképi megjelenés, lyukpince, beépítési mód, kőfal, kő szellőző, 
zöldterület, pincesor fa kapukkal 

4.III.7. Jelentőség: védendő településkarakteri elem része, az történeti településrészi 
beépítésben 

4.III.8. További védelem (országos, helyi védelem) helyi védelem  

Etyek Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 2/2019-es Rendelete a 
településkép védelméről, 3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez HELYI JELENTŐSÉGŰ EGYEDI 
VÉDELEM ALATT ÁLLÓ PINCÉK, PRÉSHÁZAK JEGYZÉKE Pincesorok 45-ös sorszám alatt 
nyilvántartva. 
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4.III.9. A HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS A DÍSZÍTMÉNYEK ANYAGAI, SZERKEZETEI 

rövidítések: rk:kőrestaurátori tétel, rü: üvegrestaurátori tétel, rl: fémrestaurátori tétel, 
ra:farestaurátori tétel, rf: falkép festőrestaurátori tétel (csak a felújítással kapcsolatban 
jelöljük, amennyiben szükséges), rfs: festmény festőrestaurátori tétel 

Előépítmények: - 

Tető és tetőfelépítmények:  

földdel fedett pince, füves gyep zöldterületben kő pinceszellőző 

Homlokzatok 

Kőfaragó szerkezetek: A bejárati homlokzat vakolatlan nyers rakott etyeki helyi mészkő, a 
lábazat is vakolatlan.  

Lakatos szerkezetek:  

Bejárati kapu egyszerű vasalatai. 

Asztalos szerkezetek:  

Az utcai bejárati ajtó aszimmetrikus, egyszerű deszka ajtó, nagyobbik szárnya 
vasveretben. 

Üvegművészeti szerkezetek: - 

Egyéb burkolatok: - 

Vakolatok és festések: - 

Épületszobrászati elemek: - 
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Fotók: 

Tető és tetőfelépítmények, homlokzatok: 
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főhomlokzat:     
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4.III.10.1. A helyiség neve: Pince 

helye (épületszint, épületrész): földszint 

száma: 1 

megnevezése: pincesor részeként pince 

aktuális funkciója: pince 

történeti rendeltetése: bor tárolás 

mérete, alapterülete, belmagassága: a pincesíp az út melletti előkertből indul, 2 lépcsőfok 
vezet le, a pince járószintje a Horváth u-i közforgalmi útkorona szintje alatt van kb 60-80 cm-
el. 
A pincebejárat hossza 2.1m, szélessége, 1.45. A lyukpince magassága a pincelejáratot 
követő ~2.1m-es szakaszon 1.70m, utána 1.85m-re nő. Szélessége faltól falig 2.6m. A pincesíp 
mögötti pincehossz 8.7m, a végén szellőzőakna. Függőleges oldalfalai szabálytalan-, a 
boltív részben faragott mészkő elemekből, helyenként tégla betoldással épült, sárhabarcs 
felhasználásával. A pincében rétegvíz áll. 

padlóburkolata: döngölt föld, 2db kő lépcsőfok  

falburkolat: mészkő, sárhabarcs 

mennyezet: mészkőboltozat 

nyílászárók: kőkeretbe illesztett fa deszka kapu, egyenes záródású, aszimmetrikus, kívül 
vaslemez borítású, kétszárnyú, középen felnyíló bejárati ajtó,  

tartószerkezet: mészkőből készült falazat, kő áthidalók 

beépített történeti berendezések: nem látható 

mobil történeti berendezések: nem látható 

Műemléki értéket képviselő alkotórészek: 

Kő szerkezetek: etyeki kőből készült falak, boltozat, sóskúti kő támfal 

Lakatos szerkezetek: - 

Asztalos szerkezetek: - 

Üvegművészeti szerkezetek: - 

Festések: - 

Egyéb burkolatok: - 

Stukkó díszek: -  

Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai: A bejárat mellett 
jobbra egy 60x120 cm alapterületű beton oldalfalú beépített kád látható, 
feltehetően a szőlő feldolgozás eszközeként. A pince hátsó részében található egy vízzel 
teli zsomp. 

Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai: -  
A helyiségben fellelt védett értéket képviselő bútorok: - 
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Fotó (Fodor Albert, 2021): 

utólagos téglapótlások a 
boltozatban 
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5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak 
leírásával, 

A Horváth utcai pincesor a mélyebben fekvő környékbeli házakhoz tartozott egykor. A  
lyukpince és pincesor az 1880-as években épülhetett a térképi adatok alapján.  

A pincesort az 1884-es kataszteri térkép már ábrázolja. 

A mai tulajdonos a felújítandó pince esetében az Etyeki Önkormányzat.  

6. felhasznált irodalom és források jegyzéke 

6.1 irodalom, ld. 2-es fejezet. 

6.2 térképek forrás: mapire 

6.2.1 Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérés 

6.2.2 Magyar Királyság (1819–1869) - Második katonai felmérés 
6.2.3 Habsburg Birodalom - Kataszteri térképek (XIX. század) 

6.2.4. Habsburg Birodalom kataszteri térképek Ettyek 1884  

6.3 képek és tervek 

- 

7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai, ld. 2-
es fejezet. 

8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre; 

A pince helyi védett, telepítése és építészeti elemei karakteresen őrzik a XIX.századi, sváb 
pincesorépítészet jegyeit. Felújításához nem szükséges restaurátor, de olyan helyi iparos 
mester szükséges, aki a népi építészeti felújításokban jártas, ismeri a hagyományos 
anyagokat, régi technikákat és rendelkezik régi szerszámokkal.  

9. összefoglaló értékelés, 

Az értékleltárt felvettük a tervezett beavatkozások felülvizsgálata végett. 

A pince felújítással érintett területén található értékek és felújításukra javaslat: 

A szőlőhegy felől érkező csapadékvizeket feltárandó rétegvizet megfelelő vízelvezetéssel a 
pincesor két oldalán az utcára ki kell vezetni, hogy a pincét a bejutó víztől mentesíteni 
lehessen.  

Az épület és a környezetében lévő csapadékvizet el kell vezetni az épülettől min. 2m-re az 
utca irányában. A pince intenzívebb szellőztetését meg kell oldani. 

A belső térben és a homlokzaton ügyelni kell a megfelelő anyagválasztásra, a nyers 
kőszerkezetet impregnáló bevonattal védeni kell az időjárástól a későbbiek során is. 

Tervezett felújítások: 

- új pinceboltozat a régi helyreállításával 
- új támfal és áthidaló építése a meglévő kibontott ép kövek újra felhasználásával, a 

meglévő támfal magasságát folytatva (3-as pincével azonos magas fal) 
- új bejárati ajtó építése a meglévővel azonos aszimmetrikus kialakításban, egyenes 

záródású deszka ajtóból. 
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-      felszíni és rétegvíz elvezetése 
 

funkció egyenértékűséget 
meghatározó 
termék  

beépítés helye megjegyzés 

faanyag borovi fenyő ajtó ajtó kialakítás 
faanyagvédőszer Wolmanit CX-10 

Plusz 
új tetőelem 
esetében 

merített eljárással 
védett faanyag 

vakolóhabarcs MC OXAL RM/WP/ 
MC Exzellent 
historic/MC Historic 
feinputz 

belső vakolat kiváltható R 
falszárító 
minősítésű más 
gyártó 
termékével, pl, LB 
Knauf 

falazóhabarcs MC Oxal TKM kőfal kötőanyag kő falazó, fugázó 
habarcs, 
kiváltandó 
amennyiben más 
gyártó R vakolata 
kerül 
felhasználásra 

falazat és boltozat sóskúti mészkő pince szükség esetén 
pótlás 

A pince padlója kőburkolattal, vagy téglaburkolattal alakítható ki.  

A pincébe vezető lépcső faragott kőből készült, azonos kőre cserélhető. 

 

10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat.  

A felújítás után az épület folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

értékleltári elem helye karbantartási gyakoriság 
vakolatok  belső tíz évente felülvizsgálva az állékonyságot 

helyreállítás után 
új kő padlóburkolat padló száraz takarítás, kivitelezések alatti védelem 

(osb lap takarás) 
falazat anyaga falszerkezet a kő fal közepes állapotú, több helyen mállik, a 

vakolat helyreállítása szükséges külső- belső 
oldalon szakértő által javasolt módon, általános 
helyen meszes vakolattal, meszelés két évente 

egyszerű mész 
falfestés  

épületbelső karbantartó tisztító festés a belső térrel együtt 

ajtók nyílászárók eredeti forma megőrzése, olajozás két évente 
ajtó vasalatok bejárat olajozás kétévente 
kő lépcsőfokok lejárat sérült lépcsők helyreállítása kiegészítő pótlással 
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1. ELŐZMÉNYEK 

Előzetes egyeztetéseket követően Etyek Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében Wittek Krisztina, Etyek nagyközség főépítésze felkérte a 
DER Építő és Szigetelő Kft-t az Etyek, Horváth utcai (Hrsz.: 632/D) 
önkormányzati pince falszerkezetein történő mérések alapján a 
faldiagnosztikai vizsgálat, illetve eredményeket kiértékelő jelentés 
elkészítésére. A Megbízó a jelentés elkészítéséhez biztosította a 
mérésekhez és vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, valamint átadta 
az építmény felmérési tervlapjait. 

Jelen dokumentációnak nem képezik tárgyát egyéb diagnosztikai 
vizsgálatok, illetve szigetelési, vakolatfelújítási javaslatok megadása. 

1.1. A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE 

Az épület vizsgálata hazai iránymutatás hiányában a WTA* 4-5-99-D 
irányelv alapján „Falazott szerkezetek értékelése – faldiagnosztika” 
(WTA-Merkblatt 4-5-99-D Beurteilung von Mauerwerk – 
Mauerwerkdiagnostik) készült. Az eredmények kiértékelése 
összhangban van a 2/2019. (VII.1) ÉPMI „Falazott szerkezetek 
nedvesség- és sóvizsgálata” építési műszaki irányelvvel. 

* Német épületfenntartó és műemlékgondozó 
tudományos, műszaki munkaközösség 

2. AZ ÉPÜLET ISMERTETÉSE 

„A Horváth utcai pincesor Etyek történeti településrészén található a 
Kálvária alatt. A vizsgált pince, egy 6 db picéből álló pincesor 4. eleme. 
(…) A pincesor a település történeti részén, az Öreg-hegy és Új-hegyi 
dűlő alatt helyezkedik el az egykori Káposztás-kertek közelében, a 
domboldalba vájt pinceként, kihasználva az Alcsúti út és Horváth utca 
közötti szintkülönbséget. (…) A pince keletkezését tehát a XIX.század 
végére tehetjük, (Andrásfalvy) típusát tekintve a d. lyukpince, ahol a 
présház boltjára földet terítettek, szellőző lyukat építve a mennyezetre. 
(…) A pince építőiről és tulajdonosairól nem sok információ lelhető fel, 
jelenleg az Etyeki Önkormányzat tulajdonában áll.” 

Forrás: Értékleltár 

A vizsgált építmény falai, boltozatai etyeki kőből, a támfal sóskúti 
kőből, hagyományos technológiával készültek. A padló murva hintéses. 
Függőleges oldalfalai szabálytalan-, a boltív részben faragott mészkő 
elemekből, helyenként tégla betoldással épült, sárhabarcs 
felhasználásával. A pincében a padló mélyedésében a vizsgálat idején 
rétegvíz állt. Az építményen a kor építési szokásainak megfelelően 
vízszigetelés nem készült. 
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2.1. AZ ÉPÜLET FALSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTA 

A pincében a vakolatlan kőszerkezet helyenként beomlás határán van, 
az utcai homlokzati lehatárolás nagy felületen leomlott. Az elmúlt 
évszázad folyamatos nedvesség- és sóhatása következtében a 
kőszerkezet felülete mállik. Az építmény előtti, csapadékvizet a faltól 
távoltartani hivatott járda nem található. 

3. DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

Az építmény esetleges utólagos szigetelése, valamint az azt igény 
szerint kiegészítő felújító vakolatrendszer tervezésénél a falszerkezet 
nedvesség- és lehetőség szerint sótartalmának meghatározása 
szükséges. A méréseket az ÉPMI 2/2019. (VII.1) számú építési műszaki 
irányelv (Falazott szerkezetek nedvesség- és sóvizsgálata) 
figyelembevételével végezzük. (A két mélységből történő 
nedvességtartalom meghatározást jelen épület esetén nem tartottuk 
műszakilag szükségesnek, ezért jelentésünkben csak a mélyebb falzóna 
nedvességtartalmát vizsgáltuk.) 

3.1. NEDVESSÉGTARTALOM MÉRÉSEK 

A nedvességtartalom méréseket a hivatkozott irányelvben leírt CM 
(karbidos) módszerrel végeztük. A mérés elve, hogy a vizsgálandó 
szerkezetből vett, meghatározott súlyú furatpor mintát egy 0,5 vagy 
1,0 liter térfogatú nyomástartó üstbe helyezve, és összetört 
karbidampullával összekeverve acetiléngáz fejlődik, amelynek nyomása 
egy tömegszázalékra kalibrált skálájú nyomásmérő fejen leolvasható. A 
kémiai folyamat képlete: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2.↑ 

Az épületszerkezeteket alkotó anyagok pórusossága, ezzel 
nedvességfelvétele egymástól eltérő. Tájékoztatásul az alábbi értékek 
vehetők figyelembe: durva mészkő: 8-16 m%, mészkötésű homokkő: 6-
12 m%, vulkáni tufák: 8-35 m%, betonok: 2-8 m%, mészhomok tégla: 8-
12 m%, középkori tömör falazótégla: 14-22 m%, XIX. századi tömör 
falazótégla: 18-30 m%. A 2/2019. (VII.1) ÉPMI „Falazott szerkezetek 
nedvesség- és sóvizsgálata” építési műszaki irányelv alapján a levett 
minta relatív nedvességi fokozatai az alábbiak: légszáraz, ha a minta 
relatív nedvességtartalma alacsonyabb, mint 20 %. A vizsgált minta 
kissé nedves, ha telítettsége 20-40 % közötti; közepesen nedves, ha a 
minta telítettsége 40-60 % közötti, erősen nedves, ha a minta 
telítettsége 60-80 % közötti és vizes, ha a minta telítettsége 80 % 
fölötti. 

A mintavétel időpontja 2021. szeptember 22. A mérés helyén (pince 
belső tere) a levegő hőmérséklete 14,6 °C, relatív páratartalma 85,8 % 
volt. 
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Az alábbi táblázatok a CM (karbidos) nedvességtartalom mérések 
eredményeit mutatják. 

MINTA JELE ÖM1
MAGASSÁG PADLÓSZINT FELETT 150 cm 90 cm 30 cm
FALAZATI ANYAG mészkő mészkő mészkő
NEDVESSÉG TARTALOM (SÚLY) 2,8 m% 4,0 m% 3,7 m%
RELATÍV NEDVESSÉG TARTALOM 16,5 % 23,5 % 21,8 %
ÁTNEDVESEDÉSI FOKOZAT (2/2019. (VII.1) ÉPMI) légszáraz kissé nedves kissé nedves
NEDVESSÉG TARTALOM (TÉRFOGAT) 50,4 l/m3 72,0 l/m3 66,6 l/m3

 
MINTA JELE ÖM2
MAGASSÁG PADLÓSZINT FELETT 150 cm 90 cm 30 cm
FALAZATI ANYAG mészkő mészkő mészkő
NEDVESSÉG TARTALOM (SÚLY) 2,1 m% 4,5 m% 4,2 m%
RELATÍV NEDVESSÉG TARTALOM 12,4 % 26,5 % 24,7 %
ÁTNEDVESEDÉSI FOKOZAT (2/2019. (VII.1) ÉPMI) légszáraz kissé nedves kissé nedves
NEDVESSÉG TARTALOM (TÉRFOGAT) 37,8 l/m3 81,0 l/m3 75,6 l/m3

 

A mészkő korábbi mérések alapján becsült telítési víztartalma 17 m% 

A nedvességtartalom értékek a „légszáraz” kategóriától a „kissé 
nedves” kategóriáig sorolhatók be. 

3.2. SÓANALÍZIS EREDMÉNYEI 

A minták sótartalmának adatait össze kell vetni a nedvességtartalom 
értékekkel, mivel a vízoldható sók, többségében a falba szívódó 
nedvességgel jutottak a pórusokba, és dúsultak fel a párolgási 
zónában. Az ÉPMI 2/2019. (VII.1.) műszaki irányelv alapján 
meghatározhatók a falminta sószennyeződésének fokozatai. 

SÓSZENNYEZETTSÉGI FOKOZAT Vízoldható só mennyisége (mg/kg) Vízoldható só mennyisége (m%)

ALIG SÓSZENNYEZETT < 1.000 < 0,1
KISSÉ SÓSZENNYEZETT 1.000-5.000 0,1-0,5
KÖZEPESEN SÓSZENNYEZETT 5.000-15.000 0,5-1,5
ERŐSEN SÓSZENNYEZETT 15.000-25.000 1,5-2,5

KIEMELKEDŐEN SÓSZENNYEZETT > 25.000 >2,5

 

Az irányelv alapján az alábbi táblázat szerint sorolhatók be az egyes 

ionok sóterhelésére vizsgált minták: 

SÓFAJTA Csekély terhelés Közepes terhelés Magas terhelés

SZULFÁTOK < 0,5 m% 0,5-1,5 m% > 1,5 m%

KLORIDOK < 0,2 m% 0,2-0,5 m% > 0,5 m%
NITRÁTOK < 0,1 m% 0,1-0,3 m% > 0,3 m%  

A gyakoribb falazóanyagok kémhatása a lúgos tartományba esik (pH 7-12), de előfordulnak 
enyhén savas kémhatású (pH 5-7) falazatok is. Ez utóbbi esetnek az aktív elektrokinetikus 
falszárítási eljárásoknál van jelentősége, mivel a külső potenciálkülönbség hatása alatt a kapilláris 
rendszerben a híg oldat kívánt, lefelé irányuló áramlása (elektroozmózis) csak semleges vagy lúgos 
kémhatású felület mentén indul meg. 

Kémhatás (pH) tekintetében amennyiben 4,5 alatti a minta, akkor erősen savas, 4,5-5,4 között 
savas, 5,5-6,7 között pedig enyhén savas kategóriába sorolható. 6,8-7,1 között semleges, 7,2-7,9 
között enyhén lúgos, 8 felett lúgos a vizsgált minta kémhatása. 
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MINTA JELE ÖM1/90
KÉMHATÁS (pH) 8,4 lúgos

ÖSSZES VÍZOLDHATÓ SÓ 0,097 m% alig sószennyezett

KLORID ANION 0,008 m% csekély

SZULFÁT ANION 0,011 m% csekély
NITRÁT ANION 0,041 m% csekély

Értékelés az ÉPMI 

2/2019 szerint

 
 
MINTA JELE ÖM2/90
KÉMHATÁS (pH) 8,4 lúgos

ÖSSZES VÍZOLDHATÓ SÓ 0,063 m% alig sószennyezett

KLORID ANION 0,008 m% csekély

SZULFÁT ANION 0,007 m% csekély
NITRÁT ANION 0,026 m% csekély

Értékelés az ÉPMI 

2/2019 szerint

 

A sótartalom vizsgálat eredményei alapján általánosan kijelenthető, 
hogy a falszerkezetek a vizsgált zónákban az „alig sószennyezett” 
kategóriába sorolhatóak be, a legjellemzőbb épületkárosító anion 
fajtákat (szulfát, klorid, nitrát) igen kis mennyiségben tartalmaznak. Így 
az olyan, nedvesség és sószennyezés jelenlétében létrejövő, jelentős 
térfogatnövekedéssel járó épületkárosító korróziós jelenségek (pl. 
ettringit képződés) esélye is kisebb. Természetesen a nedves falak 
száradásával, az oldott sók transzportjával és fázisátalakulásával járó 
jelenségek (kristályosodási és hidratációs nyomás) továbbra is 
jellemzőek ezen építményre is, de a kő falazatok abszolút 
nedvességtartalma jóval kevesebb, mint például a tömör égetett 
agyagtégla falazatok esetében. Így ezen épületkorróziós jelenségek is 
kisebb mértékűek, mint a mesterséges falazóanyagú épületek 
esetében. 

4. MELLÉKLETEK 

4.1. MINTAVÉTELI HELYEK 

 
 
 
 
 

ÖM1 
 

ÖM2 
 
 
 
 
 

Alaprajz a mintavételi helyekkel 
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4.2. SÓTARTALOM VIZSGÁLAT LABORATÓRIUMI ADATLAPJA 

 



6 

 



Fodor Albert H-1111,  Budapest Bertalan Lajos u. 17.  TEL: +36-30-9494423 e-mail:  fodor.albert@gmail.com 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATIKAI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 AZ Etyek, Horváth u-i pincesor, hrsz.:632 alatti pince  

TARTÓSZERKEZETEIRŐL 
 

 

 

 

Budapest; 2021. augusztus 23. 

 ___________________________ 
 Fodor Albert 
 okl építőmérnök, 
 tartószerkezeti szakértő 
 SZÉS-1/T/01-7300 



Fodor Albert H-1111,  Budapest Bertalan Lajos u. 17.  TEL: +36-30-9494423 e-mail:  fodor.albert@gmail.com 
 

  

 
 

A megbízás tárgya 

Feladatom a címbeni pince tartószerkezeteinek vizsgálata a Népi Építészeti Program keretében való 

helyreállítási pályázaton való részvétel céljából.  

Az építmény leírása 

A létesítmény az Etyek Horváth u-i pincesor egyik lyukpincéje. Az építés pontos ideje nem ismert, 

kialakítása alapján XIX-XX. század fordulója környékére tehető a létesítése. A pincesíp az út melletti 

előkertből indul, mindössze 2 lépcsőfok vezet le, de mivel az előkert a bejáratnál magasabban található, így 

a pince járószintje a Horváth u-i közforgalmi útkorona szintje alatt van kb 60-80 cm-el.  

Kialakítása mészkőboltozatos lyukpince, döngölt földpadlóval. A pincebejárat hossza 2.1m, szélessége 

1.45. A lyukpince magassága a pincelejáratot követő ~2.1m-es szakaszon 1.70m, utána 1.85m-re nő. 

Szélessége faltól falig 2.6m. A pincesíp mögötti pincehossz 8.7m, a végén szellőzőakna. Függőleges 

oldalfalai szabálytalan-, a boltív részben faragott mészkő elemekből, helyenként tégla betoldással épült, 

sárhabarcs felhasználásával. A pince hátsó részében található egy vízzel teli zsomp. A bejárat mellett jobbra 

egy 60x120 cm alapterületű beton oldalfalú beépített kád látható, feltehetően a szőlő feldolgozás 

eszközeként. 

Helyszíni vizsgálat megfigyelései 

A pince elhanyagolt állapotban van, valószínűleg évtizedek óta nem járt ember benne. Legfeltűnőbb 

károsodás a pince bejárat feletti részen látható, amelyet nemrég szét is szedtek, de a kézhezkapott 

adatszolgáltatás alapján már évek óta veszélyesen besüllyedt a bejárat feletti kő támfal szakasz. A bejárati 

ajtó mögötti kb. 50-60cm-es szakasz szintén elveszítette az állékonyságát, a boltozat elemei veszélyesen 

elmozdultak, a leesés határán állnak. Ez a rész életveszélyes!  

    

A pincelejárat további része állékony. Itt a boltozat elemei sokkal precízebb faragással készültek, 

összeillesztésük hézagmentesebb. Néhány kő itt is kismértékben megcsúszott, de egyelőre nem fenyeget 

állékonyságvesztés.  

A pince helyiség boltozatában a bejáratot követő 2.1 m-nél található egy szint ugrás. Az 1.7 m-es 

belmagasság megemelkedik 1.85 m-re, miközben a pince szélesség változatlan. Ránézésre úgy tűnik, 

mintha az elülső rész megroskadt volna, de az ív vezetés és a két rész közötti választóvonal túl szabályos 

egy spontán süllyedéshez. Nyilvánvalóan itt egy korábbi beomlást követő javítás, vagy esetleg toldás miatti 
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utólagos építés történhetett. A javítás látszik valószínűnek, mert az elülső szakasz boltozata kevesebb 

szabályos faragott követ tartalmaz, helyenként tégla kiegészítés is látszik. A szintkülönbség oka nem ismert 

de feltételezhető, hogy az újjáépítéskor sárba tapasztott kövek a földvisszatöltés terhelése hatására a sarat 

kiszorítva egymáshoz nyomódtak egészen addig, míg a kövek felületei találkoztak. Az így kialakult végső 

boltív stabilizálódott, de ezzel együtt kb. 15 cm-t süllyedt. Valószínűleg az eredeti lyukpince építésénél is 

lejátszódhatott egy hasonló konszolidációs boltív süllyedés, de a javítás idejére az már a végleges 

állapotában volt. Jó megoldás talán a javított boltív építéskori túlemelése lett volna. Az utólagos javításra 

utal a pince tetején látható terep gyanús szintkülönbsége is. 

    

Bár a javítás feltehetően később történt, a süllyedés miatti alakváltozás, az időközben kipotyogott sár, 

és a kövek szabálytalan állapota miatt lényegesen kockázatosabb és instabilabb benyomást kelt ránézésre is, 

mint a pince következő szakasza. A hátsó, régi rész állapota jobb, de ott is láthatóak több helyen a sár 

kihullása miatt hézagok, egyes kövek elmozdultak, helyenként több cm-t kilógnak. 

   

A zsompban látható víz a döngölt padló szintjéig emelkedett és mozdulatlan egyensúlyban van. Ez 

talajvíz jelenlétére utal, ugyanakkor a kb. 12 m-re található utcaszint és a mellette levő, mélyebbel fekvő 

árokban nem látható víz. Kb. egy hét elteltével újra ellenőriztem, a víz szintje ugyanúgy állt. Ezért 

valószínűleg olyan rétegvízről lehet szó, ami a pince alatti részen megreked. A viszonylag magas rétegvíz 
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erek jelenlétét valószínűsíti a közelben található Magyar-kút bőséges vízhozama is. A víz miatt a földpadló 

átázott, emiatt korábban murvával leszórták, de a murva is már részben besüllyedt a földbe, így már csak 

részben véd a sárosodástól.  Valószínűnek tartom, hogy a pincepadlót a víz miatt korábban feltöltötték, 

ennek köszönhető az alacsony belmagasság. 

Összegzés, javaslatok 

A jobb napokat megélt pince belső állapota jobb, mint ahogyan azt a bejáratnál látható beomlás miatti első 

félelmünkben gondolnánk. A bejárat mögötti közvetlen rész viszont életveszélyes, a közlekedés ott nem 

megengedhető! A belógó köveket minél előbb el kell távolítani, ha szükséges, a stabil részig visszabontani. 

A lyukpince első, alacsonyabb belmagasságú behajlott szakaszának állapota nem elfogadható, 

mindenképpen újjáépítést igényel. A hátsó, régebbi rész állékony, de a szerkezet elöregedett (egyes kövek 

kisebb bemozdulása látható). A belmagasság nem elegendő (1,7-1,85m), de a kiásás a víz újboli 

megjelenéséhez vezethet.  

Egy korszerű igényeknek megfelelő felújítás esetén a sárral való építési technológia meghagyása kérdéseket 

vethet fel, bár a statikai képességét az elmúlt évszázad bizonyította. Ugyanakkor az is látszik, hogy a látható 

kis elmozdulásokat, az időszakos víz befolyást a sár nem akadályozza meg, ezért a pince komfort szintje, 

majd idővel a boltív állapota gyengülni kezd.  

A fenti okok miatt az utcai támfal és a pince első 2.1 m-es szakaszának teljes kiásását, bontását és 

újjáépítését javaslom. A védett jelleg miatt kőboltozat beépítése szükséges (sóskúti vagy etyeki mészkőből). 

Megfelelő pontossággal faragott mészköveknél szorosan illesztett, akár vékony ragasztással, vagy 

hagyományos cementhabarcs felhasználásával építhető újjá. A pince elegendő távolságban található a 

szomszédos pincéktől így kiásása azoknak a stabilitását nem veszélyezteti. A pince hátsó szakasza 

statikailag állékony, ennek megőrzéséről népi építészeti és használati szempontok alapján lehet dönteni. 

Amennyiben a jelenlegi állapot megőrzése mellett születik döntés, a jelenlegi fugák eltávolítását és 

cementhabarcsra való cseréjét mindenképpen szükségesnek tartom.  A magas vízállás miatt járókő vagy 

tégla padlót javaslok, víztelenítő zsomp beépítésével. A pince alacsony belmagassága miatt a padló 

süllyesztése is indokolt, így különösen fontos a víztelenítés megoldása. A zsomp kialakítása előtt a 

vízhozamot ellenőrizni kell, ha a víz gyorsan pótlódik, akkor szükség lehet a pince víznyomás elleni 

szigetelése. 

 


