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Domborzati adottságok -szintvonalak
(10 méterenként)

A Bokros-hegyet sokszínű dombor-
zat jellemzi. Domboldalak és völgyek, 
emelkedők és ereszkedők váltják egy-
mást, amely a látvány a térérzet folya-
matos változását eredményezi.
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Közlekedési útvonalak

Az útvonalak a domborzat adta lehe-
tőségekhez igazodva alakultak ki. A 
fő feltáró utak a völgyek legmélyebb 
vonalán haladnak végig, a róluk nyí-
ló földutakkal együttesen zegzugos 
rendszert alkotnak.

Telekstruktúra

Az utakra merőlegesen felfűződő kes-
keny, hosszan elnyúló telekosztás jel-
lemzi.

Épületállomány

Pince-, gazdasági épületek. Tájolásuk 
a mindig aktuális domborzati viszony-
hoz igazodik. 

Műemléki vagy helyi védelem alatt 
álló épület és telke

A hegyen 22 db védett épület találha-
tó. Ezek jellemzően vályogfalú, nádfe-
deles pinceépületek. 

A BOKROS-HEGY KÉT ARCA

A VÖLGY

A PANORÁMA

140 m
150m

130 m

160m



Má

Mk   C1

Mk   C1 - Kertes szőlő- termőhelyi kataszteri terület

telek területe: 10875 m2

Balatonkeresztúr - barokk 
templom

a hegy legmagasabb pontjá-
ban elhelyezett kőkereszt

A hegy 153 m-es legmagasabb pontja egy kőkeresztnél található, 

ahonnan méltóságteljesen tárul fel az északi oldal panorámája. 

Ennek a keresztnek a közelében helyezkedik el a tervezési telek. A 

telket egyik oldalról egy szőlőtelepítés, a másikról egy mezőgaz-

dasági művelés alatt álló föld határolja. A hegy ezen része észak, 

északnyugati irányba lejt. Ennek köszönhetően a telken állva, és 

körbepillantva szemünk a település templomtornyától kezdve az 

északi oldal hegyvonulatáig egy széles és nyugodt panorámán 

tekinthet végig. 

szőlő
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Bokros-hegyi adottságok

A helyszín 

A CSALÁD
családi vállalkozás
gyümölcstermesztés és feldolgozás
kézműves termékek előállítása

A HELYI GAZDÁK
a borkészítésből származó melléktermék, 
a törköly feldolgozása
közösségi alkalom teremtése

A KIRÁMDULÓK
a pálinkafőzés technológiájának megismerése
kóstolás
alternatív  kirándulás, program

PÁLINKAHÁZ
GYüMöLCSöSKERT

IRéN (48), PéTER (52)
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rézlemez párkányfedés

keményfa könyöklő

bitumennel átitatott
kenderkötél légzárás

facsap a nyíláskirekesztő
és fal együttdolgozására

ékelés és kiegészítő
farostlemez hőszigetelés

fa ablakszerkezet hőszigetelő
üvegezéssel egy külső kemény és
két puha ütközéssel

cementtel stabilizált vert falazat

dekompressziós horony

égetett cserép vízvető
és díszítőelem

duzzadószalag

rugalmas tömítés és habzsinór háttámasz

68/80
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fa ablakszerkezet hőszigetelő
üvegezéssel egy külső kemény és
két puha ütközéssel

dekompressziós horony

bitumennel átitatott
kenderkötél légzárás

cementtel stabilizált
vert falazat

keményfa takaróelem

gerendából és pallóból összeszeszerelt
zsaluzáskor bekerülő nyíláskirekesztő elem

égetett cserép vízvető
és díszítőelem

duzzadószalag

rugalmas tömítés, habzsinór háttámasz
vakolópro.l
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15 15 15 1 5 2

15/15 cm fa koszorú
vertfalba horgonyozva

acéllemez és önfúró csap
kötőgerenda - talpszelemen
kapcsolat

égetett bontott
kerámiacserép

2,5/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

10/15 cm szarufa / 15 cm kender hőszigetelés

horg. acél
ereszcsatorna

horg. acél csatornatartó
vas 60 cm-ként

rovarháló

ereszdeszka a szarufák
végéhez rögzítve

égetett cserép vízvető
és díszítőelem

R10

cementtel stabilizált
vert falazat

vízcseppentő 2

5

10

5

5

2

7

R7

R13

belső oldali deszkázat

kender hőszigetelés

deszka homlokzatburkolat

belső oldali párazáró fólia

fenyő léc hátszerkezet

3 5 5 10 3 3

8 7 1 7 3 3

tokszerkezet kiékelése

bitumennel átitatott
kenderkötél tömítés

Hofstadter fa tolóajtó, kettős,
hőszigetelő üvegezéssel

kötőgerenda nézete

15/15 kiváltó gerenda

11
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1
3

0
1

5

2 5 5 10 3 3

5
5

3
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15
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Hofstadter fa tolóajtó,
kettős, hőszigetelő üvegezéssel

rugalmas tömítőkitt a dilatációban

melegen hengerelt
Jacélszelvény

0,8 m-enként elhelyezve

méretre vágott habüveg lemez

szigetelés felvezetése és
rögzítése az ajtótokon

fa tolóajtó tokszerkezete

R1
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5 4 32
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15
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5

15

5
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5

acéllemez és önfúró csap
kötőgerenda -

talpszelemen kapcsolat

15/15 fa oszlop

gyűrűvel és fűzőcsavarral
a helyszínen összeszerelt
gerenda

"L" laposacél rögzítő
elem a fa gerendához
mechanikailag rögzítve

égetett bontott
kerámiacserép

2,5/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

10/15 cm szarufa

tolható fa harmonika árnyékoló
vízszintes lamellákkal

rozsdamentes acél pro.llal a fa
gerendához rögzítve

RHEINZINK horg.
acél ereszcsatorna

horg. acél csatornatartó
vas 60 cm-ként

rovarháló

15/15 cm talpszelemen

vízcseppentő

ereszdeszka a szarufák
végéhez rögzítve

51

5
5

3

5

zárt szelvényű, horganyzott acél konzol
 a vasbeton alapkoszorúba csavarozva

acél vezetősín

tolható fa harmonika árnyékoló vízszintes
lamellákkal rozsdamentes acél pro.llal a fa

gerendához rögzítve

monolit vasbeton talpkoszorú

R2 R2

15 cm kender hőszigetelés

kúpcseréprögzítő

kúpcserép

gerincléc

gerincléctartó

12/12 taréjszelemen

univerzális fésűs gerincelem

acéllemez és önfúró csapR7

5/5 ellenléc

12

7

3

5

5

10

5

2

R4 KOCKAKŐ BURKOLAT

5 cm nyers gránit kőburkolat homok hézagolással
3 cm ágyazóhomok
10 cm osztályozott zúzottkő 0/20
15 cm osztályozott zúzottkő 20/50 tömörített
 altalaj (tömörség 95 %)

R9 VERT VÁLYOGFAL RÉTEGREND

- 60 cm 5%-kal cementtel stabilizált vert vályogfal
látszó felülettel,  homlokzati oldalon 30 cm-ként a
döngöléskor behelyezett cserépsorokkal a vízerózió elleni
védelemre

R2 FA TERASZBURKOLAT

25 cm Finnforest Thermowood fa teraszburkolat, 5
 mm-s résekkel (2,5/15/200 cm)
10 mm nemesacél lemez furatokkal, M6 csavarokkal a
 párnafához rögzítve
10 cm murva terítés, benne 5/5 cm telített akác  
 párnafa
1 rtg geotextília
20 cm osztályozott kőzúzalék ágyazat ZK 0/45 
 tömörített altalaj (tömörség 95 %)

R1 DÖNGÖLT VÁLYOG PADLÓBURKOLAT

6 cm lenolaj és terpentin keverékével beitatott,  
 gyantával csiszolt  tömörített cementes
 agyag padlóburkolat
10 cm habüveg hőszigetelés
1 rtg 4 mm vtg üvegszövet hordozórétegű SBS  
 modi.kált bitumenes vastaglemez  
 talajnedvesség elleni szigetelés, teljes  
 felületén lángolvastássalfelületfolytonosítva
1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés, kb. 300 g/m2

10 cm beton aljzat
25 cm osztályozott kőzúzalék ágyazat ZK 0/45 
 tömörített altalaj (tömörség 95 %)

R7 TETŐ RÉTEGREND

 bontott kerámiacserép
2,5 cm lécezés (2,5/5 cm)
5 cm ellenléc  (5/5 cm)
1rtg páraáteresztő alátéthéjazat
15 cm szarufa közte 15 cm tömör kenderhőszigetelés
5 cm szaruzatra merőleges lécváz (5/5 cm) közte
 5 cm kender kiegészítő hőszigetelés
1 rtg PE3 szál erősítésű papír légzárás
2,5 cm belső oldali függőleges deszkázat
2 cm vályogvakolat 

R10  VERT VÁLYOGFAL RÉTEGREND 3 hőszigetelt

45 cm 5%-kal cementtel stabilizált vert vályogfal
 látszó felülettel,  homlokzati oldalon 30
 cm-ként a döngöléskor behelyezett  
 cserépsorokkal a vízerózió elleni védelemre
1,5 cm vályogvakolat
5 cm Thermolut DP 180 farost hőszigetelő tábla
2 cm vályogvakolat

R13 FALRÉTEGREND - terasznál

2,5 cm fenyő deszka homlokzatburkolat (2,5/12 cm)
2,5 cm  fenyő lécezés hátszerkezet
1rtg bitumennel átitatott, formaldehid mentes
 farostlemez páraáteresztő biztonsági fedés
15 cm  tömör kender hőszigetelés
5 cm lécváz (5/5 cm) közte 5 cm kender  
 kiegészítő hőszigetelés
1 rtg PE3 szál erősítésű papír légzárás
2,5 cm belső oldali függőleges deszkázat
2 cm vályogvakolat

ERESZ CSOMÓPONT HŐSZIGETELT FAL ÉS TETŐ CSATLAKOZÁSA SZERELT FAL ÉS TETŐ CSATLAKOZÁSA

EGYEDI FA BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK BEÉPÍTÉSE HŐSZIGETELT FAL ESETÉN

TERASZ FELÖLI ERESZ ÉS ÁRNYÉKOLÓ BEÉPÍTÉSÉNEK FELSŐ ÉS ALSÓ CSOMÓPONTJA

TETŐGERINC

TOLÓAJTÓ BEÉPÍTÉSE SZERELT FALBA
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RÉTEGRENDEK


