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Elhelyezkedés, települési szintű vizsgálat 

● Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Ózdi járás 
● Félév során 8 településből álló kistérség 

vizsgálata, javaslatok kidolgozása 
● A településeken hangsúlyos szerep a pincék 

megőrzése és fejlesztése 
● Kiemelt feladat az Upponyi pincesor 

fejlesztésén - felkérés 
● Uppony - települési szintű vizsgálat 

○ településen belüli súlypontok a 
sportpálya, a buszforduló, a kisbolt, 
valamint az IKSZT területén - közösségi 
élet, programok helyszínei 

○ Látványkapcsolat vizsgálata a 
település és a pincesor között - a 
legtöbb útról látható a pincesor 

○ Legforgalmasabb útvonalak vizsgálata 
a településen belül 
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Pincesor vizsgálata, értékelése 
● Pincék típusainak meghatározása – hagyományos, lapostetős, ráépítéses 
● pincék használhatóságának meghatározása 
● Beomlott pincék helyének meghatározása 
● Látványkapcsolat a környezettel – legérzékenyebb területek meghatározása 
● Zónák meghatározása – intenzíven használt, átmeneti, súlypontok, nem használt 

részek 
● Súlypontok – felső félkör, fogadó – pihenőtér, sütögetős - kiülős részek 
● Intenzíven használt utak – kék túra, település melletti útszakasz 
● Megtartandó, értékes fák meghatározása 

Készítette: Lach Bálint, Murvay Rebeka Anna, Nagy Viktória, Richter Noémi Alexandra, Szekeres Edina 

Beomlott pince 

Ráépítés a pince elé 

Félköríves felső pincesor 



Tipológia 

Támfalas pince Lapostetős pince Sátortetős pince Támfalas pince 



Fejlesztési célkitűzések, funkcionális zónák lehatárolása 
Célkitűzések - Vidéki életforma, csend, nyugalom megőrzése 
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felkészülés a klímaváltozásra 

kapcsolatteremtés a tájjal helyi gazdálkodók bemutatása 

közösségteremtés 

sütögetés a szabadban 

környező gazdálkodók bevonása 

kéktúra integrálása az attrakcióba 

szőlőtermesztés bemutatása (helyi hagyományok 
bemutatása) 

pincék egyedi bemutatása 



Programterv 

● A kéktúra útvonala és a település találkozásánál létrehoztunk egy intenzíven 
használt közösségi és fogadóteret - kóstoló lehetőségekkel 

● A nem használt pincék helyére egy bemutató szőlőültetvényt terveztünk 
● A középső zónában pincefülkéken keresztül történik a térség bemutatása 
● A felső részen kijelőltünk egy kilátópontot 
● A pincesor fölötti fenyves helyére egy gyümölcsös erdőt képzeltünk el, mely a helyi 

gazdálkodóknak kínál lehetőséget a helyi termékek létrehozására 
● A csendesebb részen egy sütögető zónát jelöltünk ki 
● A kéktúra útvonalának módosítására is javaslatot tettünk  
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“Egy kincs, amivel Uppony 
rendelkezik, csak engedni kell 

feltárni, és hagyni olvasni a 
sorai között! 

Once Uppony a time… Olvass a 
sorok között!”  
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Koncepcióterv - ideológia 

“Koncepciónkkal a hely szellemét megőrizve, a települési igényeket szem előtt tartva, a turizmust és a helyi 
gazdálkodókat bevonva egy olyan jövőképet alkottunk a bátor, de mégis stabilan álló javaslatainkkal, amely országos 
szinten egyedülálló, de mégsem vonz nagy tömeget. A pincesor adottságaira építve létrehoztunk egy ”kincses 
szigetet”, melynek minden sora a kalandvágyók feltárására vár! Résnyire van nyitva az ajtó?! Egy miniatűr lyukon 
szűrődik be a fény?! Esetleg megjött a kedved egy borkóstolóra?! Tán hegyet másznál?! Olvass a sorok között, és 
mindenre kapsz választ!” 
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Koncepcióterv - Gyümölcsös erdő 

● Klímaváltozás - pincesor feletti fenyves eltűnése - megoldás keresése a problémára 
● Gyümölcsfák és erdei fafajok vegyítése + gyepes területek - legeltetés - helyi 

gazdaságok támogatása/lehetőség a helyi termékek bemutatására, forgalmazása 
● Hálós pihenőhelyek elhelyezése - kellemes kikapcsolódás biztosítása, vidéki csend 

élvezete hálós pihenő 
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Koncepcióterv - Bemutató szőlőültetvény 
● A régóta használaton kívüli pincék többsége a terület északkeleti részen található 
● Ezeknek a pincéknek a helyére egy bemutató szőlőültetvényt terveztünk 
● Szintvonalakkal párhuzamos kialakítás, gyepes sorközök - erózió megelőzése 
● Lugasos padokkal - pihenés lehetősége 
● Nincs éles választóvonal a pincesor és a szőlő között - átmenet kialakítása - pincék befuttatása 
● Borkészítés folyamatának bemutatása a pincékben - látogatók bekapcsolódása a folyamatba 

lugasos pad 
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Koncepcióterv - Kilátópont, pihenő 

● A pincesor legmagasabb pontján kilátóhely kialakítása 
● Fadeckek (pokrócot helyettesítő ülőalkalmatosság) elhelyezése - pihenés, látvány élvezete  
● Nagy sütögetőhely - közösségteremtés 
● Üvegtábla - a környező hegycsúcsok neveivel - ismeretterjesztés 

tájképet magyarázó 
információs tábla 
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Koncepcióterv - Sütögető, csendes zóna 

● A terület egy csendesebb északnyugati részén került ez a zóna kialakításra - csendesebb közösségi 
programok szervezése, tartása 

● Három különböző sütögető - az építménnyel ellátott, beülős sütögető bérelhető; a szabadon kialakított 
sütögetők korlátlanul használhatóak 

● Fatároló pincék kapcsolódnak hozzájuk, melyekben a tűzifa mellett a szükséges eszközök is 
megtalálhatóak 



● A helyi gazdálkodók támogatása a koncepciónk fontos részét 
képezi - termékbemutatók, helyi termékek kóstolása, borászati 
betekintés 

● Ide terveztük a helyiek számára is használható étkezési 
lehetőségekkel és kóstolóhelyekkel berendezett közösségi teret 

● Mosdó, valamint információs pont létesítését is javasoltuk, melyek a 
tematikus pincékre tesznek utalást rejtett formában 
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Koncepcióterv - Közösségi tér, intenzív zóna 

A tematikus útvonal nyitó információs táblája 
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Koncepcióterv - Fogadótér, pihenő 

● A kéktúra útvonala és a pincesor találkozása 
mentén terveztünk egy intenzív használatra 
szánt fogadóteret 

● A fogadótér belépőpontjánál elhelyezésre 
került egy kapu installáció, mely a pincesor 
régi kinézetét mutatja be üvegtábla 
segítségével 

● A lugas összekapcsoló motívum a 
szőlőültetvény és a fogadótér között 

● Elhelyezésre kerültek padok, valamint 
kerékpártárolók is 
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Koncepcióterv - “Olvass a sorok között” 

● A beomlott, nem használt pincék 
homlokzatát megőrizzük, 
belterükbe tematikus 
pincefülkéket tervezünk 

● Sejtelmes bemutatás - résnyire 
nyitott ajtók keltik fel az emberek 
kíváncsiságát - felfedezés öröme 

● Ismeretterjesztés - a környékre 
jellemző adottságok, történetek 
bemutatása 



Oportói út  

Fehér Delaware út  

Noah út 

információ (1 db)  – a tematikus pincesor kezdőpincéje, általános ismeretterjesztő tábla van benne elrejtve, 
amely utal a tematikus pincékre 

geológiai értékek (1 db) – a térség érdekes földtani szelvényei kerülnek benne bemutatásra 

Mátyás király története (1 db)  – Uppony és Mátyás király történetének elmesélése 

méhészet bemutatása (1 db) – a méhészkedés részleteit, folyamatát mutatja be 

helyi művészek termékei (1 db) – a helyi művészek által előállított művészeti alkotások bemutatása 

helyi borfajták ( 1 db) – a helyi termelők által előállított borok bemutatása 

Lázbérci víztározó története (1 db) – írásos ismertető a kialakításáról, értékeiről és jelenlegi 
hasznosításáról 

bányászat története (1 db) – a bányászat történetének bemutatása a térségben 

PINCESOR 
ÚTHÁLÓZATÁNAK 
ELNEVEZÉSE 
a térségben termesztett 
jellegzetes szőlőfajták 
alapján 

ISMERETTERJESZTŐ (8 db) 

PINCE TÍPUSOK 
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KONCEPCIÓTERV – Tematikus Pincesor, fülke típusok 1.  
– ISMERETTERJESZTŐ - 
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KONCEPCIÓTERV – Tematikus Pincesor, fülke típusok 2.  
– SZOLGÁLTATÓ, TERMÉKBEMUTATÓ - 

 

méz (1 db) – helyi termelők különböző méz fajtái árusítására és 
kóstolására kijelölt pince 

mézbor (1 db) – mézbor kóstoltatására és vételére kijelölt 

pince 

bor ( 3 db) – helyi borfajták kóstolására és vételére 

használható pince 

pálinka (1 db) – helyi pálinkák kóstolására és vételére kijelölt 

pince 

 “küvé” vagy “cuveé” *készítés (1 db) – több bor 

összeházasítására ad lehetőséget a pincében az ide 
látógatók számára 

sütögetés (6 db)  – bérelhető, sütögetésre kijelölt pincék  

könyvcsere pont (1 db) – már nem használt könyvek elhelyezésére ad 

lehetőséget, egy már kiolvasott könyvet cserélhetsz újra  

fatárolás (3 db) – a sütögetéshez szükséges eszközöket tárolja 

madárles (4 db) – madármegfigyelésre kialakított pince, az üveglap mögé 

a madár nem lát be, de a látogató zavarás nélkül figyelheti a madárvilágot 

illemhelyiség (2 db)  

SZOLGÁLTATÓ (16 db) TERMÉKBEMUTATÓ (7 db) 

*“küvé” vagy “cuveé”: több bor összeháziasítása, lehet 2 fajta 

bor, 50%-50%ban összeöntik, de lehet több bor elegye 10%-

30%-60% 



KONCEPCIÓTERV – Tervezett arculati elemek 
összefoglalója – 
 

lugasos pad 
díszszőlővel futtatott, a tájba illően 
kialakított, pihenésre alkalmas objektum 

kapu 
a megérkezést, távozást szimbolizáló 
karakteres elem, melynek szerkezete és 
anyaghasználata illeszkedik a többi 
berendezési tárgyhoz 

nagy lugasos pihenő 
az elem a közösségi téren kapott helyet, mely 
árnyékot biztosít az alatta tartózkodók 
számára akár egy ízletes helyi termék 
fogyasztása közben 

hálós pihenő 
fa kerettel rendelkező, hálós 
kialakítású elem, melyre leheveredve 
lehet csodálni a tájat vagy a 
csillagos eget 

tájképet magyarázó  információs 
tábla 
az üveglapba vésett sziluettek  segítik 
a táj egyes elemeinek beazonosítását 
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installáció 
szőlősorok megszakításában kihelyezésre 
kerültek corten acél installációk, melyeken 
egykori szőlőfajták morfológiai bélyegei 
láthatóak 
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Cserje 
Árnyéki ⎻ keskenylevelű borbolya 

(Berberis x stenophylla) 
Napos ⎻ törpemandula (Prunus tenella) 

Pincetetők ⎼ varjúháj (Sedum) fajták ⎼ japán kövérke (Pachysandra terminalis) 

Évelő 
Árnyéki ⎼ harangláb (Aquilegia vulgaris) ⎼ törpe meténg (Vinca minor) 
Napos ⎼ bőrlevél (Bergenia cordifolia) 

Madár- (és lepke)barát kert ⎼ kökény (Prunus spinosa) ⎼ som (Cornus fajták ⎼ madárbirs (Cotoneaster fajták)  
─ (C. dielsianus) 
─ (C. divaricatus) 
─ (C. horizontalis) ⎼ vadrózsa (Rosa canina) ⎼ nyári orgona (Buddleia 

daviddii) 

Gyümölcsös erdő ⎼ cseresznye (Prunus avium) ⎼ alma (Malus domestica) ⎼ szilva (Prunus domestica) 

Nagyobb egybefüggő gyepfelületek ⎼ őszi vérfű (Sanguisorba officinalis) ⎼ réti kakukkszegfű (Lychnis flos-cuculi) 

KONCEPCIÓTERV – Növényalkalmazás – 
 



PAK – Pince Arculati Kézikönyv 
● beépítés szabályozása 

○ hozzá, ráépítések tiltása 
○ meglévő ráépítések felhasználása - figyelemfelhívás, 

jellegzetes funkciók  
● formavilág 

○ javaslatok a pincék formáinak megőrzésére 
○ nyílászárók szögletes formavilágának megőrzése 
○ kopogtatók alkalmazása az ajtókon - visszafogott 

formavilágban 
● színvilág  

○ színezetlen, hagyományos pincék népszerűsítése 
○ természetes fa színek, valamint a jelenleg jellemző szürkés, 

zöldes árnyalatok alkalmazása 
● anyaghasználat 

○ tájbailleszkedő anyaghasználat a falazaton és a tetőn, 
hagyományos anyaghasználat (homokkő) népszerűsítése 

○ nyílászárók fa anyaghasználat - deszkázat szabályozása 
● növényhasználat 

○ pince előterében (3-5 m) ültetett cserje maximum 
magasságának korlátozása 

○ pince tetőzetén növényhasználat előnyben részesítése 
● légvezetékek helyett földkábelek elhelyezése - esztétikus, 

zavartalan látvány érdekében 
● vízelvezetés megoldása - pincék hosszútávú megőrzése 
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Javaslatok, jó példák 



I.ütem  
● Pince Arculati Kézikönyv (PAK) elkészítése 
● Installációk kihelyezése 
● Kóstolóhelyek megnyitása 
● Fogadótér kialakítása 

 
 
II. ütem  
● Pihenőhelyek fejlesztése 
● Sütögetőhelyek kialakítása 
● Kilátó kiépítése 

 
 
III. ütem 
● Gyümölcsös és szőlő telepítése 
● Pincefülkék kialakítása 
● Illemhelyiségek létesítése 

Ütemezés 

installáció 

kilátóhely kialakítása 
pihenőhely 

pincefülke 

illemhelyiségek létesítése 

szőlő, gyümölcsös telepítése 

kóstolóház 
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