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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT
Sárpilis Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra
szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi, kulturális
örökségvédelemről szóló, LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi
hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. (II. 20) NKÖM rendelet 5. § (2)
bekezdésértelmében az 1997. évi, épített környezet alakításáról és védelméről szóló
LXXVIII. tv. 9 § (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek kötelező
alátámasztó munkarésze.
A hatástanulmány részletes tartalma A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti esetekben a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet
melléklete szerint készítendő.
1, Vizsgálat
a) A település története
Sárpilis község Tolna megye délkeleti részén fekszik,
megyeszékhelytől 14 km-re. A Sárköz legkisebb
települése. A település mai helyén a honfoglalás előtt
mocsár volt, régészeti leleteket sem a mai belterületen,
hanem távolabb, a dombokhoz közeli határában kerültek
elő. Az 1903-ig Pilisnek nevezett település már a XIV.
századból fennmaradt írásos emlékben szerepel, majd
Bakócz Tamás, váci káptalan birtokaként kerül említésre
a XVI. században. A török adószedők e század végéről 21
házat számláltak össze, míg a török hódoltság miatt a
XVII. század végén már csal 10 telket, és néhány zsellért
számláltak. A Rákóczi-szabadságharc idején a település
elpusztult és teljesen elnéptelenedett. Egyházi
feljegyzésből tudjuk, hogy a község református
templomát is lerombolták. 1728-as megyei összeírás 5
örökös jobbágy és 14 telepes családot jegyez fel. A
település lélekszáma a XVIII. század végén kezdett el
növekedni, 1828-ban már 570 főt számláltak.

cserépkályha 1930-as évekből
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A falu jelenlegi neve, egykor a határában folyó
Sárvízből
származik.
A
település
göröndre,
kiemelkedésre telepedett, körülötte mocsaras, vizenyős
rétek terültek el, amelyek határt szabtak a belterület
terjeszkedésének. Szántóterületei a falutól nyugatra, a
dombok alatt helyezkedtek el, ezeket ma is külső
földeknek nevezik. A folyóvizek szabályozásáig az
árvizek rendszeresen, néha évente többször is
elárasztották a területet, gyakran a belterületre is veszélyt
jelentettek. Az 1860-as évek utáni tagosítás lehetőséget
nyitott az egyéni gazdálkodásnak. A XIX. század végi
ármentesítés lehetővé tette a faluhatár egészterületének a
birtokba vételét. Az egyéni gazdálkodás és a termőföldek
megnövekedése miatt gyors ütemben erősödött a középés gazdag parasztság. Sárpilis a századfordulón éri
virágkorát, erről tanúskodnak a fent maradt épületek
építészeti gazdasága is.

1800-as évek végi vízhordó és
tároló edény

A Sárközi néprajzi művészet szintén ekkor a
legszínesebb, leggazdagabb. Az elszegényedéstől félő
sárközi parasztság körében, a vagyon megőrzése
érdekében
megjelent
az
egykézés.
Ennek
következtében a II. világháború után az őslakosság
30-35 % élt. Az eredetileg református település a
betelepülő katolikus vallásúak révén kisebbségbe
került. A község lakosságának száma a XX. század
során folyamatosan csökken, ezen még a szociális
otthon létesítése sem változtatott. 1968-tól Decs
társközsége lett, majd 1991-ben ismét önálló lett. Az
iskolát 1971-ben körzetesítették, jelenleg az 1993-ban
épített új, kétszintes épületben ismét folyik oktatás.
sárpilisi népviseletbe öltöztetett
baba, 1930-as évekből

A lakosság számának alakulása:

/Forrás:

1870-ben
1880-ban
1900-ban
1930-ban
1941-ben
1949-ben
1960-ban
1990-ben
2001-ben
2004-ben
2005-ben
2006-ban

BM Központi Adatfeldolgozó Hivatal
Népszámlálás 2001. KSH
Tolna megye kézikönyve, 2005. /

572 fő
635 fő
696 fő
894 fő
877 fő
918 fő
856 fő
630 fő
679 fő
703 fő
704 fő
706 fő
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A település szerkezetének alakulása
Sárpilis („Billis”) 1784-ben készített térképen (I. katonai felmérés)

A XVIII. században a település szerkezetét, terjeszkedési irányát még jelentősen
meghatározza a terület vízrajzi adottsága. Az ekkor még szabályozatlan Duna gyakori
árvizei, valamint a dombokról lezúduló csapadék a síkvidéki területen vizenyős, lápos
területeket hozott létre. A Sárköz területén település csak a magasabban fekvő,
úgynevezett göröndön alakulhatott ki. A település a mai Báta-vize (régen Sárvíz)
nevezetű vízfolyás mellett fekszik, keleti irányba lezárja azt. E melletti kiemelkedésen
helyezkednek el, jellemzően ovális formát alkotva a kőből épített lakóházak,
középpontban a református templommal. Kispilis területén ekkor még épületet nem
találunk.
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A második katonai felmérés során készített térképen Sárpilis Alsó Pilis néven szerepel,
Kispilis még ekkor sem alakult ki. Magyarország felmérését megszakításokkal készítették
1819 és 1869 között, Sárpilis községet 1856-1860 között mérték fel. A lakott területek
mérete növekedett, kialakult egy új, már szabályosabb utca délkeletre (mai Arany J. utca),
illetve a mai Dózsa Gy. utca környéke is beépült.
A Duna 1876-ban történt szabályozással megnyílt a lehetőség a község térbeli
terjeszkedésére. Az eddig termőföldekben szűkölködő sárközi parasztság annyi földhöz
juthatott, amennyit csak meg tud művelni. Az elegendő mennyiségű és jó minőségű
termőföld a parasztság gazdagodásához vezetett, amely az építészetben is tükröződik.
Az 1940-es években a település lakos-számát tekintve a fénykorát éri. A mai szociális
otthon egyik épületében működött az iskola. A Községháza körüli terület zöldterületként
funkcionált. A Jókai utca ekkor még csak egyoldali beépítésű, néhány házból áll.
Külterületen kialakultak a TSz gazdasági területei (állattartó telepek, terménytárolók,
szárítók), valamint Kispilis is kialakult már.
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b) Természet, táj, tájhasználat- településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A település a Dunamenti-síksághoz, azon belül pedig a Tolnai-Sárköz kistájegységhez
tartozik. Külterülete jellemzően síkság, amely a mezőgazdaságnak kedvező feltételeket
nyújt. Az összefüggő nagytáblás szántóföldeket a Szekszárdi dombságról lezúduló
csapadék elvezetését szolgáló sűrű árok és csatornarendszer szabdalja szét. A
vízelvezetők, utak és majorok mentén találunk csak kisebb méretű fás, bokros területeket.
Sárpilis településhálózat szerepkörét vizsgálva megállapítható, hogy a Szekszárdi
kistérségen belül, periférikus helyzete miatt nem tölt be jelentős szerepet. A községben
működő, megyei fenntartású szociális otthon jelenti az egyetlen kistérségi, illetve
bizonyos szintig megyei vonzáskörzettel rendelkező intézményét.
Sárpilis kettő belterületi részből áll, a központi részen kívül, attól északra, 500 méterre
találjuk a Kispilis nevezetű belterületet, amely 11 telekből és összesen 6 épületből áll.
c) Településkép és utcakép
A település utcakép, építészeti stílus,
beépítési mód alapján két részre
bontható: a régi településmagra és a
XIXXX.
században
kialakult
településrészekre.
A XIX- XX. században kialakult
lakóterületek esetében (Jókai, Arany,
Petőfi, Liliom, Dózsa utcák) lazább
beépítéssel találkozunk. Az oldalhatáron
álló, helyenként egytraktusos, de
általában már modern kialakítású
többtraktusos lakóházakhoz nagyméretű
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telkek tartoznak. A Jókai utcában
találjuk a település legújabb keletkezésű
településrészét, amely lakóházai már
zömmel tetőtéri kialakításúak. A
területen
jellemzően
széles
keresztmetszetű közterületek kerültek
kialakításra. A keskeny burkolt vagy
helyenként még földes, vagy zúzott
köves utak két oldalán füves sávval és
járdával.
A fent említett utcák viszonylag
egységes utcaképet mutatnak, védendő
építészeti
értéket
azonban
nem
képviselnek.
A régi településmag, amely még a Duna szabályozása előtt alakult ki, szerkezetileg,
beépítési intenzitását tekintve eltérő képet mutat. /lásd d) pontot/ Az itt található épületek
még őrzik a XIX. századig jellemzően épített sárközi lakóházakat, amelyek utcára
merőleges irányú, nyitott oszloptornácos kialakításúak. Az utcák itt keskenyebbek, az
utcakép az épületeket összekötő felfalazott kapubejárók, illetve a gazdasági épületek
utcafronti elhelyezése miatt zárt képet nyújt. Számos épület építészeti kialakítása miatt
védendő értéket képvisel.
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d) Településszerkezet és területhasználat
A település alaprajzára, kialakulására
jelentős hatással volt a domborzat, lévén, hogy a
Sárköz területét egészen a XIX. század első
feléig mocsarak és lápok borították. Az asztallap
simaságú Tolnai-Sárköz a Duna hajdani ártere
volt, amelyet évente akár többször is elöntött a
folyó vize. Az alig 2 méter magas teraszszigetre,
úgynevezett
göröndre
települt
falu
terjeszkedésének határt szabott a mocsaras
terület. Az ekkor kialakuló utcák és telkek
szerkezetileg jól elkülönülnek a későbbi
időkben kialakult részektől. E terület a Béke tér,
Kossuth és Zrínyi utcákkal körülhatárolható. Az
itt lévő telkek kis alapterületűek, a hely szűke
miatt
viszonylag
nagy
beépítettséggel,
hézagosan zártsorú, vagy zársorú beépítéssel
építkeztek. A hely minél előnyösebb
kihasználása megmutatkozik az épületeik
kialakításában is. Pl. a górét szinte kivétel
nélkül úgy alakították ki, hogy falazott
építménnyel megemelték, így ez egyben az állattartást is szolgálta.
A szabályos kialakítású, egyenes utcái (Arany, Jókai, József A utca) már a XX. század
során alakultak ki, viszonylag nagyméretű telkekkel, oldalhatáron álló épületekkel.
A község jellemzően falusias lakóterületekből áll, amely központjában áll a református
templom, illetve itt helyezkednek el az igazgatási intézményei (polgármesteri hivatal,
óvoda, általános iskola), valamint a szociális otthon. Az ősi településmagot keleti és
nyugati irányból is széles utca határolja. A belterületen, lakóterületekkel körbevéve
helyezkedik el a temető. A kihasználatlan és jelenleg mg kialakítatlan sportpálya telkét
pedig a külterületen találjuk, a községtől északra.
e) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A község XIX. század végéről,
XX. század elejéről fennmaradt,
elsősorban lakó funkciójú épületei a
Sárközre jellemző egyedi vonásokat
őriznek. A magas homlokzatú,
harmonikus nyílásrenddel kialakított
polgárias épületei egységes, zárt
utcaképet adnak. (Rákóczi, Petőfi
utca). Ezen a területen az osztott
ablakok mellett gyakran megjelenik a
megemelt
tető
padlásterének
szellőztetését szolgáló négyzet-alakú
nyílásai, amelyeket - az egykori
gazdagságot hirdetve - szintén fa zsalugáterekkel láttak el. A homlokzatok gazdagon
díszítettek népi motívumokkal, szőlő, levél és madár mintákkal. A gazdasági épületek,
terménytároló gyakran telekhatárra épültek, ezáltal meghatározó szereplői az utcakép
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kialakításában. Ezek kialakításában szintén megjelenik az őslakosság anyagi és
népművészeti gazdagsága. pl. a terménytárolók faragott korlátja, könyöklőfája. A telkekre
való bejutást hatalmas fa kapuk biztosítják, amelyeket gyakran az áthidalók fölé tett 2-3
tégla sor és cserépfedés zár.
Az 1910-30-as években kialakult utcái, elsősorban a Dózsa Gy. utca fésűs beépítésű.
hagyományos hosszházas, tornácos épületekkel. Tornácaikra jellemző a faragásokkal
díszített keskeny, oszlopsorok, valamint a szintén faragásokkal gazdagított, keskeny utcai
ajtó.
f) Védettségek: műemléki, területi és egyedi
Az építészet értékvédelem foka lehet országos vagy helyi szintű.
Országosan védett a műemlék, a műemléki jelentőségi terület és a műemléki
környezet. A település közigazgatási területén műemlékként nyilvántartott objektum a
református templom. A templom körül a jogszabályoknak megfelelően műemléki
környezetet kell kijelölni. Műemléki védelemre javasolt épület Sárpilisen nincs.
Helyi védettségen belül a jogszabály megkülönböztet egyedileg védett és területileg
védett értékeket. Területi védettségre javasolt terület a Kossuth –Béke tér- Zrínyi utcák
által határolt terület. Az egyedileg védett objektumok köre elsősorban lakóépületeket,
csűröket és górékat tartalmaz, összesen 29 db.
Sárpilis község képviselőtestülete a helyi építészeti értékek védelme céljából 7/2005. IV.
27.) számon rendeletet alkotott, amely melléklete alapján a Petőfi utca 2. épület helyi
védettség alatt áll.
g) Az örökségi értékek elemzése
A település jellemző értékét az épített környezet; lakóépületek, gazdasági épületek és a
kerítés kialakításában megmutatkozó sárközi jelleg adja. Az épületek gazdagon
díszítettek, elsősorban virágmintával. A helyi lakosság egykori gazdagságát mutatja, hogy
még az állattartó és egyéb melléképületek elemeit is faragások díszítik. Jellemző
épülettípusa Sárköznek és így Sárpilisnek is az L-alakú lakóépület, magas utcai
homlokzattal, rangos megjelenéssel. A községben még találunk a 19. század elejére
jellemző tornácos lakóépületeket is.
2, Változtatási szándékok
a) Településhálózati és tájhasználati változások
Sárpilis településhálózati szerepkörében változtatás nem várható.
A település külterületének túlnyomó részét mezőgazdasági célra hasznosítják, és mivel
Sárpilis mezőgazdasági település volt és jelenleg is az, ezért jelentős tájhasználat változás
nem várható. Jelentős tervezett szerkezeti elem az M6 gyorsforgalmi út, amely a
közlekedési kapcsolatok javítása miatt várhatóan a gazdasági területek kis mértékű
növekedését eredményezhetik, amelyet a meglévő kivett területekhez kapcsolódva
célszerű kijelölni.
Az épített környezetre hatással lévő változtatás nem tervezett.
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változtatások
A helyi területi védettségre javasolt területen javasolt a kialakult állapot megőrzése,
illetve az építési előírások illesztése a meglévő beépítési módhoz, építménymagassághoz,
beépítési értékhez.
A település egyéb területén rendezési tervben javasolt változtatások, fejlesztések az ősi
településmagot nem érintik, annak külső megjelenésére hatással nem lesznek.
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c) Infrastrukturális változás
A település infrastruktúra ellátottságában jelentős változást jelent a községtől
nyugatra haladó, ÉD-i nyomvonalvezetésű tervezett M6 gyorsforgalmi út. A belterülettől
1200 méter távolságban haladó útnak tervezetten Sárpilis község közigazgatási területén
leágazó csomópontja nem létesül.
A községtől keletre fekvő állattartó telephez tervezik, a község lakott részét elkerülő út
kiépítését, melynek tervei már elkészültek.
A község közművesítési ellátottságában jelentős változások nem várhatók. A szennyvíz,
víz és gázellátottsága Sárpilisnek megoldott, Kispilis esetében hiányos a
közműellátottság, megvalósítása az épített környezetre nézve jelentős hatással nem jár.
d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
Sárpilis lakossága öregedő, a fiatalok más településeken próbálnak megélhetést
keresni. Az itt élők számára helyben szórakozási lehetőség csak kevés van. Anyagi
helyzetük az épületek állapotán tükröződik. A háztáji állattartás és mezőgazdaság
háttérbe szorulásával a funkciójukat vesztett gazdasági épületeket elhanyagolják, illetve
lebontják.
3, Hatáselemzés
a) Történeti településhálózati következmények
A község Sárköz egyik települése, amely a Duna szabályozásával hatalmas és jó
minőségű termőterülethez jutott és mezőgazdasági jellegű településsé vált. A lakosság
főbb megélhetését hosszú ideig kizárólag a mezőgazdaság képezte, amely azonban a
megváltozott gazdasági szerkezet és háttér miatt a népesség kis hányadának ad munkát.
b) Természeti, táji hatások
Épített környezetre hatással lévő természeti és táji változásokkal nem kell számolni.
c) A településkép feltárulásának változásai
A kialakult településkép értékeinek, jellegének megőrzése tervezett. Új lakóterületek a
meglévő utcák mentén, a településszerkezet tömbjeinek megváltoztatása nélkül
tervezettek. Új gazdasági területek pedig csak a külterületen, az ősi településmagtól távol
kerültek kijelölésre. A belterületen tervezett csónakázó tó parkosított környezettel a
falukép látványát emeli, várhatóan pozitív hatással lesz az épített környezet elemeire.
d) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A falu műemléke, a református templom a település jelképe, a település-sziluett
leglényegesebb eleme. A templom kiemelkedő helyzete továbbra is fennmarad, mivel a
templom környezetében továbbra is csak földszintes lakó- és intézményi épületek
építhetők. A templom telkének keleti részét, amelyet jelenleg is közterületként
használnak, és az önkormányzat tartja rendben, külön telekké kívánják nyilvánítani, amely
azonban változást nem eredményez.
e) Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

A templom helyreállítása elsősorban a tulajdonos egyházközség, másodsorban a
község feladata. A fenntartáshoz szükséges pénzügyi eszközök adományokból és
pályázati forrásokból is kiegészíthetők.
f) Településkarakter változásának hatásai
A településkarakter kis mértékű változása a változó igényekkel, illetve a megváltozott
életmód miatt (használaton kívül került gazdasági épületek elbontása) elkerülhetetlen. A
védelemre érdemes épületek levédése és az új épületek kialakításánál, meglévők
átalakításánál a meglévő településkarakterhez való igazodás, az illeszkedés szabálya
biztosítja a falukép értékes elemeinek megőrzését.
A védett épületek esetében a külső felújítását, átalakítását úgy kell megoldani, hogy az
épület tömegében, homlokzatainak megjelenésében, nyílások és díszek értékében, az
utcaképi szerepében változtatás ne történjen, vagy csak a lehető legminimálisabb. A
korrekciós javaslatok érvényre juttatását is figyelembe kell venni.
Az épületek belső korszerűsítése, átalakítása esetén a védettség – eredeti értékek
tiszteletben tartása mellett - nem jelent akadályt, sőt elő kell segíteni a mai igényeknek
megfelelően használható környezet kialakítását.
Az épületek elbontása csak a védelem megszüntetése után és csak akkor történhet, ha az
állapotuk a felújítás költségeit irreálissá teszi, vagy a műszaki állapotuk teszi
használhatatlanná.
g) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A településen jelenleg nincsenek az épített környezet értékeire káros hatást gyakorló
környezeti terhelések. A gépkocsiforgalom nem jelentős, ennek kis mértékű növekedése
sem okoz várhatóan műszaki állapotromlást az épületekben.
h) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága, kárenyhítési lehetősége, költsége
A település védelemre érdemes objektumai közül számos olyan épületet találunk, ahol az
átalakítások során az eredeti értékek közül számos eltűnt. Így pl. osztott ablakok
kicserélése simára, keskeny ablak kicserélése háromosztású, széles ablakra, simított
vakolat helyett fröccskölt, tornác befalazása, vagy üvegezése. Ezek az átalakítások
bizonyos mértékig visszafordíthatók, illetve a további építészeti értékcsökkenés pedig
elkerülhető. Ennek egyik eszköze a helyi építési szabályzat, amelyben rögzíteni kell az
épületek, illetve a védett területekre vonatkozóan az építési tevékenységek szabályait. A
védett épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek fedezésére az
önkormányzatnak támogatást javasolt nyújtania. Állami pályázatokon való részvétellel
lehet további pénzösszegekre szert tenni.
A település épített örökségének másik eszköze a külön helyi építészeti értékvédelemről
szóló rendelet, amelyet az önkormányzati testület 7/2005. (IV. 27.) sz. rendeletével
meghozott. Az ebben védelem alá helyezett objektum mellett a hatástanulmányban
szereplő épületek, építmények is védettség alá helyezendők.
4, Összefoglaló
Az örökségvédelmi hatástanulmány összegzése
A település rendezési tervének kötelező szakági munkarészeként készült el az
örökségvédelmi hatástanulmány építészeti értékvizsgálati része a Kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény és Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet figyelembe vételével.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda adatszolgáltatása alapján a
településen országosan védett objektum 1 van.
A település közigazgatási területének bejárása után a helyi értékek dokumentálásra
kerültek. Ezeket a szabályozási terven fel kell tüntetni.
A védett objektumokra vonatkozó építési előírásokat a Helyi Építési Szabályzatban kell
megállapítani, az építési tevékenységek esetén az értékvizsgálatban rögzítetteket kell
figyelembe venni.
5, Nyilatkozat
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági
előírásoknak.
Szekszárd, 2008. február 14.
Készítette:
Munkatárs:

Deák Varga Dénes, tervező
Tóth Dóra Kata, településmérnök

Helyi védettségre javasolt épülete, építmények, Sárpilis
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Lakóépület, góré
2.
Kossuth L. utca 5.
Lakóépület, gazdasági épület
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11.
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13.
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14.
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15.
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Lakó- és gazdasági épület
16.
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18.
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20.
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Lakó- és gazdasági épület
21.
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Síremlékek (kettő)
22.
Arany J. utca 12 mögött
Istálló
23.
Béke tér 13.
Lakóépület
24.
Dózsa Gy. utca 6.
Lakóépület
25.
Dózsa Gy. utca 15.
Lakóépület
26.
Dózsa Gy. Utca 16.
Lakóépület
27.
Zrínyi utca 14.
Góré
28.
Zrínyi utca
Lakóépület
29.
Zrínyi utca
Lakóépület utcai homlokzata
Műemléki védettségű épület
Törzsszám Megnevezés
Cím
4216
Református templom
28. Kossuth L. utca
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30.

Védettségi fok
M III

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

1.

5.

Kossuth utca 4.
Góré, lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Utcai telekhatárra épített, azzal párhuzamos nyeregtetős góré épület a terménytárolás emlékét
őrzi. Alsó szintje falazott, míg a felső rész fából készített. Mellette kontyolt, nyeregtetős
lakóépület, melynek utcai nyílásrendjét átalakították, tornácát beüvegezték. Megmaradt azonban
az építés dátumát (1901.) őrző faragott, kétszárnyú tornácajtaja.
Védendő: a góré és a lakóépület tömege, tornácajtó kialakítása
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a góré lábazatának fehérre festése. A lakóépület homlokzati nyílásrendjének eredeti
állapotba való visszaállítása javasolt. (Széles ablak helyett kettő, keskeny, osztott ablak
beépítésével)
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

2.

6.

Kossuth utca 5.
Lakóépület és gazdasági
szárnyak

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
L-alakú épület rangos megjelenését adja a
magas homlokzata, a megemelt padlástér
zsalugáterekkel
is
ellátott
nyílásai,
megemelt szemöldökpárkányos osztott
ablakai,
a
szőlőmintázattal
díszített
pilaszterei, valamint a homlokzat szélein
futó kvádersor és egyéb népi motívumokat
őrző díszei.
a
lakóépület
tömege,
Védendő:
homlokzatának megjelenése, az ablakok
részosztása, díszítettsége, valamint a
gazdasági épületek
KORREKCIÓS JAVASLAT
Feltételezhető, hogy a jelenlegi széles ablak
helyett ajtó volt, illetve a homlokzat bal
szélén is volt egy keskeny ablak. Javasolt
az épület nyílásrendjének átalakítása a
fentiek szerint.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

3.

7.

Kossuth utca 6.
góré

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Az utcával párhuzamos, nyeregtetős terménytárolót a telekhatárra építették. Falazott építményre
elhelyezett, fa szerkezetű góré.
Védendő: a góré
KORREKCIÓS JAVASLAT
A tetőszerkezet megerősítése szükséges, valamint a teljes felújítása javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

4.

14.

Rákóczi utca 12.
Góré, gazdasági épület,
kapu

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Telekhatárra helyezett, azzal párhuzamos
tetőgerinccel épített góré és gazdasági
épület az egykori gazdálkodás fontos
elemei.. Az épületek között elhelyezett
biztosító
fa
kaput
kocsi-bejárást
cseréppel fedett áthidaló zárja. Az
építmények egységes képét a végigfutó
lábazat és a fehérre meszelt felületek
adják.
Védendő: a góré és a gazdasági épület
teljes megjelenése, anyaghasználata,
valamint a kapu.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

5.

17.

Rákóczi utca 1.
lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Zártorúan épített polgárias jellegű lakóépület díszei az egykori lakók gazdagságára utalnak. A
megemelt tető szellőztetését a térdfalban elhelyezett zsalugáteres, kisméretű nyílások biztosítják.
Az egyszerű kialakítása, faragott kapu kocsival is lehetővé tette az udvarra való bejutást. Két
oldalán lévő keskeny, osztott ablakait szintén zsalugáterek védik. Emelt szemöldökpárkányaik alatt
a fal síkjából kiemelkedő, festett motívumok díszítik.
Védendő: a lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, díszítettsége, nyílásrendje, az
ablakok részosztása.

KORREKCIÓS JAVASLAT
Az épület felújítása, renoválása javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

6.

18.

Rákóczi utca
Melléképület, kapu

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
L-alakú
lakóépület
folytatásában,
gazdasági
telekhatárra
épített
rendeltetésű
épület.
Az
istálló
homlokzatát íves záródású, keretezett
nyílások tagolják. Falazott kerítését fa
kapu szakítja meg, amelyet gerenda és
az arra helyezett téglasorok zárnak
felülről.
Védendő: a gazdasági épület tömege,
homlokzatainak megjelenése, tagolása,
valamint a kapu.
KORREKCIÓS JAVASLAT
A kerítés és a kapu elhanyagolt
állapotban van, szerkezetileg szükséges
megerősíteni és javasolt a jelenlegivel
megegyező kapu készíttetése.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

7.

19.

Rákóczi utca 2.
Lakóépület, góré, kapu

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
L-alakú polgárias lakóépület rangos megjelenését
a magas homlokzata, díszítettsége adja.
Négyzetes alakú, padlástéri szellőzőnyílását
kőrács zárja le. Megemelt szemöldökpárkányú,
osztott ablakait függőleges kvádersorok tagolják.
A pillérfejekkel tagolt falban félköríves záródású
kapunyílás látható, amelyen keresztül jutunk az
udvarba. Itt található a szintén gazdagságra utaló
góré. A fa szerkezetű építményt értékessé teszi,
hogy a korlát, sőt még a könyökfa is faragott
díszítésű.
Védendő: a lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, tagolása és díszítettsége, az
ablakok részosztása, a kapu kialakítása, valamint
a góré.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Az
épület
vizesedésének
megszüntetése
szükséges, valamint az összes építmény
felújításra szorul. Javasolt a rácsos kapu
átalakítása esetleg fellelhető fotók alapján, vagy
a helyi kapukat mintául véve.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

8.

22.

Rákóczi utca 3.
lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges
lakóépület
utcai
nyeregtetős
homlokzatának nyílásrendje és a udvari
homlokzatának megjelenése őrzi még az
épület egykori jellegét. A fejezettel és
lábazattal ellátott kör keresztmetszetű
oszlopokra támaszkodik a nyitott tornác.
A nagyméretű kaput cseréppel fedett
áthidaló zárja.
a
lakóépület
tömege,
Védendő:
homlokzatainak tagolása, a tornácajtó, és
a kapu kialakítása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt az ablakok redőnyének cseréje fa zsalugáterekre, a
homlokzat festése fehérre vagy sárgára, valamint a jelenlegi kapu
helyett a helyi mintákat mutató fa kapu beépítése.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

9.

23

Rákóczi utca 4.
góré

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Utcai telekhatárra helyezett, azzal
párhuzamos gerincű, nyeregtetős góré.
Fa
szerkezetű,
cseréppel
fedett
terménytároló falazott építményen áll.
Védendő: a góré

KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a festett felületek újrafestése. A jelenlegi bádogkapu helyett utcaképi szempontból
előnyösebb lenne faanyag használata.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

10.

27.

Rákóczi utca 5.
Lakóépület, gazdasági
épületek és kapu

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Az
L-alakú
épület
tömegével,
harmonikus
homlokzatmagasságával,
nyílásrendjével, osztott ablakaival még
őrzi az egykori polgárias lakóépület
jellegét.
Padlástéri
szellőzőnyílása
esztétikus bádogos munka. Az épülethez
gazdasági
szárnyak
hátrafelé
csatlakoznak
(terménytároló,
istálló,
ólak),
amelyek
őrzik
eredeti
megjelenésüket. Az udvarra a bejárását
az Iskola tér felöli fa kapu biztosítja,
amely szintén átalakítások nélkül maradt
fenn.
a
lakóépület
tömege,
Védendő:
homlokzatainak megjelenése, tagolása,
díszítettsége.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a bal oldali ablak kicserélése a
többihez igazodó, keskeny, osztott
ablakra.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

11.

30.

Kossuth utca
emlékmű

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
A Kossuth utca sarkán helyezkedik el
a település egyetlen templom,
amelynek udvarán helyezték el az I.
és II. világháborúban elesettek
emlékére állított műkő obeliszket.
Védendő: az emlékmű

KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a környezetének füvesítése.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

12.

34.

Béke tér 1.
Községháza

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A település központjában helyezkedik el,
a tér egyik meghatározó épülete.
Változatos alaprajzú és tömegű épület.
Rangos megjelenését a homlokzat
síkjából előreugró, íves vonalvezetésű,
pilaszterekkel és lizénákkal tagolt,
attikával megemelt fal adja.
az
épület
tömege,
Védendő:
homlokzatainak megjelenése, tagolása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt
az
épület
színének
megváltoztatása sárgára vagy mogyoróbarnára.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

13.

42.

Petőfi utca 23.
Lakóépület, gazdasági
épület, kapu

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
A lakóépület a sárközi lakóházakra jellemző
épülettömeggel
rendelkezik.
Eredeti
homlokzati nyílásrendje és díszítettsége az
átalakítások során teljesen eltűnt. A Béke tér
felöl csatlakozó gazdasági szárnyak és a kapu
szintén jelentős átalításokon esett át.
Védendő: a lakó- és gazdasági épület
tömege, és a cseréppel fedett kapuzat.

KORREKCIÓS JAVASLAT
A
lakóépület
eredeti
nyílásrendjének
visszaállítása, a Béke tér felőli gazdasági
beépített
kapujának
épület
utólag
megszűntetése javasolt, a jelenlegi kapu
kicserélése a helyben szokásos fa kapuzatra.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

14.

48.

Béke tér 4.
Lakóépület,
melléképület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Az L-alakú épület két utcasort átkötő, nyerstégla
felületű szárnyával, a Béke tér felőli, rangos
megjelenésű homlokzatával és díszítőelemeket
hordozó oromfalával jelentős faluképi szerepet
tölt be. Nyerstégla felületű gazdasági épülete
utcával párhuzamosan, hosszan húzódik.
Védendő: a lakó- és gazdasági épület tömege,
tagolása,
homlokzatainak
megjelenése,
nyerstégla felületképzése, díszítettsége.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt az oromfal ablakainak és bejárati ajtónak
a visszaépítése, illetve a vakolt homlokzatok
festése fehérre vagy sárgára. A redőnyök helyett
fa zsalugáterek használata, illetve a jelenlegi
kapuk helyett fából készítettek beépítése javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

15.

50/1.

Kossuth utca 9.
Lakó-és gazdasági
épület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Az U-alakban, telekhatáron körbefutó
épület zárt utcaképet hoz létre. Gazdasági
funkciójú hátsó része díszítetlen, kis
ablaknyílások és a kocsi behajtó fa kapuja
tagolja a fehér színű homlokzatokat. A
lakóépület rangos megjelenését a magas
nyerstégla
homlokzat,
a
tagolt
felületképzés, az íves záródású, faragott fa
kapu, valamint az osztott ablakok
keretezése adja.
Védendő: a lakó- és melléképület tömege,
homlokzatainak megjelenése, a lakóépület
díszítettsége, ablakok részosztása, a kapu
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt fa zsalugáterek használata a
jelenlegiek helyett, szükséges a falak
vizesedésének megszüntetése.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

16.

50/2.

Kossuth utca 10.
góré

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Telekhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős terménytároló alsó szintje
falazott, míg a cseréppel fedett
felépítmény fa szerkezetű.
Védendő: a góré

KORREKCIÓS JAVASLAT
Szükséges
a
tető
szerkezetét
megerősíteni.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

17.

54.

Kossuth utca 13.
Melléképület, góré

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Telekhatárra épített, azzal párhuzamos
nyeregtetős melléképület és góré a
háztáji állattartás egykor nélkülözhetetlen
építményei voltak, amelyek épségben
maradtak fenn. A fa szerkezetű
terménytárolót
falazott
építményre
helyezték.
Védendő: a melléképület és a góré.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt az építmények között lévő kapu
helyett fából készítettet beépíteni.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

18.

55.

Petőfi utca 2.
tájház

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A zártsorú utcaképet adó volt lakóépület egykor a
telekhatár mentén a hátsó utcáig ért, rossz
állapota miatt lebontották. A megmaradt
épületrész azonban rossz állapota ellenére is
árulkodott az építtető gazdagságáról. A községre
jellemző négyzet alakú, zsalugáterekkel ellátott
szellőzőnyílásai, osztott hosszú ablakai, díszített
szemöldökpárkányai, pilaszterei és vakolati díszei,
falazott oszlopokon álló tornáca megőrzésre
érdemes. Az önkormányzat a közelmúltban az
épületet felújította és tájházat alakított ki benne.
Védendő: az épület teljes külső megjelenése,
homlokzatainak
tagolása,
nyílásrendje,
díszítettsége, az ablakok részosztása.

A homlokzat a felújítás előtt

KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

A felújítás után

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

19.

56.

Petőfi utca 3.
Lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős lakóépület utcai homlokzatán
keskeny ablakokkal, tornácra nyíló
keskeny ajtóval. A nyitott folyosóját
gazdagon díszített oszlopok határolják.
Hagyományos beépítése, épülettömege,
homlokzati tagolása miatt védendő.
a
lakóépület
Védendő:
homlokzatainak tagolása.

tömege,

KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt fa zsalugáterek használata a redőny
helyett, valamint simított vakolat és fehér szín
használata.

HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

20.

82/2.

Petőfi S. utca 20.
Lakó- és gazdasági
épületek

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
U-alakban elhelyezkedő lakó-, gazdaságiés terménytároló funkciójú épületek a
hagyományos falusi építkezés példája. A
magas lábazaton álló lakóépület befalazott
ajtónyílása ellenére mutatja még az eredeti
nyílásrendet. Udvar felőli homlokzatán
eredetileg végigfutó, mellvédes tornáca egy
rövid szakaszon még érintetlen állapotban
van. A góré érdekessége, hogy fa korláttal
határolt folyosót alakítottak ki.
az
épületek
megjelenése,
Védendő:
tagolása, a lakóépület díszítettsége.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a tornác-ajtó visszahelyezése az
oromfalba, illetve a drótkerítés eltávolítása
az épület elől. A gazdasági épületek
szerkezeti megerősítése szükséges az
állagmegóvás érdekébe, valamint teljes
felújításuk.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

21.

94/2.

Temető
síremlékek

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A temető területének szélén helyezkednek el a családi sírboltok, amelyek közül egyedi
megjelenésük miatt kettő emelkedik ki.
Védendő. kettő síremlék.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.

HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

22.

112/2.

Nyéki utca
istálló

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
L-alakú gazdasági épület, nyerstégla
felületképzésű, tagolt homlokzatokkal,
íves záródású, kisméretű ablakokkal,
tűzfalként a tetőzet fölé emelkedő
oromfallal.
Védendő: a gazdasági épület tömege,
homlokzatainak megjelenése, tagolása,
felületképzése.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

23.

199.

Béke tér 13.
lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Az 1912-ben épült lakóház nyerstégla
felületképzésű, a tetőzet fölé nyúló
oromfalával
értékes
épülete
a
településnek.
Szegmensíves faragott
ablakok és tornác-ajtó szintén míves
alkotások. Az épület belső elosztása,
berendezési tárgyai a múlt értékes
emlékeit őrzik.
a
lakóépület
tömege,
Védendő:
homlokzatainak megjelenése, tagolása,
díszítettsége, nyílásrendje, az ablakok
részosztása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
A fal vizesedésének megszüntetése
szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

24.

215.

Dózsa Gy. utca 6.
Lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Oldalhatáron álló, utcára merőleges, kontyolt
nyeregtetős lakóépület a XX. század elejéről.
Tornácát,
utcai
homlokzati
nyílásrendjét
átalakították, azonban megmaradt a felülvilágítós,
keskeny, faragott tornácajtó.
Védendő: a
megjelenése.

lakóépület

tömege,

tornácajtó

KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt az utcai homlokzat nyílásrendjének
visszaállítása eredeti állapotba, a jelenlegi széles
ablak helyett kettő, keskeny, osztott ablak
beépítésével.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

25.

226.

Dózsa Gy. utca 15.
Lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Oldalhatáron
álló,
utcára
merőleges,
csonkakontyolt nyeregtetős lakóépület a XX.
század elejéről. Tornácát, utcai homlokzati
nyílásrendjét átalakították, azonban megmaradt a
felülvilágítós, keskeny, faragott tornácajtó és a
gazdasági épületrész.
Védendő: a lakóépület tömege, tornácajtó
megjelenése, valamint a gazdasági épület
tömege és homlokzati megjelenése.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt az utcai homlokzat nyílásrendjének
visszaállítása eredeti állapotba, a jelenlegi széles
ablak helyett kettő, keskeny, osztott ablak
beépítésével.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

26.

227.

Dózsa Gy. utca 16.
Lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
lakóépület
eredetileg
nyeregtetős
tornácos kialakítású volt. Az átalakítások
során mára már csak a nyílásrend, az
ablakok részosztása és a faragott bejárati
ajtó utal eredeti megjelenésére.
Védendő: az épület tömege, utcai
homlokzat megjelenése, tagolása, az
ablakok részosztása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Javasolt a vakolati sávoknak és
keretezéseknek a fal felületétől eltérő
színt adni. (pl. pasztell sárga)
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

27.

233.

Zrínyi utca 14.
góré

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Utcai
telekhatárra
épített,
falazott
építményre elhelyezett góré. Az alsó rész
az álatok tartására, ólként funkcionál,
míg a felső, fa szerkezetű részben
tárolták a terményt.
Védendő: a góré.

KORREKCIÓS JAVASLAT
A kerítésként is funkcionáló építményt
vakolni és festeni szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

28.

234.

Zrínyi utca
lakóépület

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Telek teljes szélességében megépült L-alakú
megjelenésű
lakóépület.
polgárias
Harmonikus tagolású utcai homlokzata
gazdagon díszített. Osztott ablakait a fal
síkjából előreugró, népi motívumokkal
díszített emelt szemöldökpárkány keretezi. A
növénymintákat imitáló koronázó párkány és
a pilaszterek tagolják a homlokzatot.
a
lakóépület
tömege,
Védendő:
tagolása,
homlokzatainak
megjelenése,
díszítettsége, az ablakok részosztása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.

HELYSZÍNRAJZ

SORSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉGI FOK

29.

235/5.

Zrínyi utca
Lakóépület utcai
homlokzata

H

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
Oldalhatáron
álló
lakóépület
utcai
a
homlokzatának
nyílásrendje
elrendezést
mutatja.
hagyományos
Elhelyezkedésében utal az épület egykori
tornácos jellegére.
a
lakóépület
utcai
Védendő:
homlokzatának tagolása, nyílásrendje, az
ablakok részosztása.
KORREKCIÓS JAVASLAT
Nem szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

MŰEMLÉKI
TÖRZSSZÁM

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

VÉDETTSÉG

4216.

30.

Kossuth utca
Református templom

M

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A település lakossága eredetileg református volt, ma már
túlnyomórészt katolikus vallásúak. Ennek ellenére
egyetlen templomuk is református, amelyet 1797-ben
építettek késő barokk stílusban. Szabadon álló, egyhajós
templom. Keleti homlokzata elé kilépő toronnyal,
síkmennyezetes hajóval. Berendezése: 18. század vége,
orgonája 1899 (Szalay Gyula), toronysisakja 1948.
A templom jó állapotban van.
Védendő: a templom külső és belső megjelenése.

KORREKCIÓS JAVASLAT
Az épület környezetének rendezése szükséges, burkolt út
kiépítésével, füvesítéssel, utcabútorok elhelyezésével.
HELYSZÍNRAJZ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ

SÁRPILIS

Készült: Sárpilis településrendezési tervéhez
Megrendelő: Meridián Kft.
Készítette: Ódor János Gábor

2008. február 14.

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

Régészeti hatástanulmány
Sárpilis község közigazgatási területéről
A tanulmány célja
Sárpilis Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra szóló
Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi, kulturális örökségvédelemről szóló,
LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges,
mely a 4/2003. (II. 20) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdésértelmében az 1997. évi, épített
környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. tv. 9 § (3) bekezdése alapján
véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen régészeti
tanulmány a rendelkezésemre bocsátott térképen jelölt területeket foglalja magába.
Jelen tanulmány a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem
illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti
lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra vagy
továbbadása harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM
rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (II. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet.
Törvényi környezet
A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken
követendő eljárás, jogok és kötelezettségek.
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb
jogszabályok listája:
1997. évi CXL. Törvény - ”A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről”, különösen a 38-49. §.
2001. évi LXIV. Törvény - „A kulturális örökség védelméről” – módosítva a 2005. évi
LXXXIX. törvénnyel.
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról.
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet „Az egyes szabálysértésekről”, 117/2003. (VII.30)
Kormányrendelet módosításával.
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet - ”A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa
Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről.”
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet - „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról.
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról, módosítva a 281/2005.
(XII. 20.) kormányrendelettel.
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet ”A kulturális szakértők működésének engedélyezéséről
és a szakértői névjegyzékek vezetéséről”.
10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó
szabályokról”.
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet „a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes
szabályairól”
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet - ”A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól”, módosítva a 21/2007.
((III. 26.) OKM rendelettel
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – ”a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes
szabályairól”.

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet - „a kulturális örökség hatósági nyilvántartására
vonatkozó szabályokról”.
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet - ”Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról,
illetőleg régészeti védettség megszűntetéséről”.
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról.
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (vonatkozó paragrafusai 216/b, 316,
324, 325. §).
308/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet – „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról”, módosítva
a 201/2007. (VII. 30.) Kormányrendelettel
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. Ennek
alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet sorolni:
1. fokozottan, vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek.
1.) Védett régészeti lelőhelyek esetében:
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban KÖH) engedélye szükséges a védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó,
illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatáshoz, munkálatokhoz. A KÖH
határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyéb esetekben a KÖH
szakhatóságként jár el. Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet
elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat kell követni
és betartani.
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
2001. évi LXIV. tv. 11. §
A régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a minden eddigi használattól eltérő hasznosításhoz,
építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a KÖH előzetes
(szakhatósági, feltárások esetében hatósági) engedélye szükséges.
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés
A régészeti lelőhelyen végzendő, és a KÖH hatósági, illetve szakhatósági engedélyéhez kötött
tevékenységek esetén a KÖH - kérelemre - köteles az elvégzendő munkák engedélyezésével
kapcsolatos előzetes feltételekről 60 napon belül nyilatkozni (előzetes nyilatkozat).
Az engedélyezési eljárási idő hossza miatt célszerű már a tervezés előtt a KÖH előzetes
nyilatkozatát kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág
változtatása, halastó építése, stb.) hozzá fognak-e járulni, és ha igen, milyen feltételekkel. Így
a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kikerülhető, vagy előre számítható lesz.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdés
A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a KÖH által nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás
költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a
beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni.
2001. évi LXIV. tv. 22. § és 23 §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. §
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót
terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra
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vonatkozó szerződést a beruházónak minden esetben a területileg illetékes múzeummal kell
megkötnie. Ez általában a megyei, egyes területeken a helyi (városi) múzeum. A szerződés
érvényességéhez a KÖH jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, régészeti
feltárásra jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek erről megállapodásra
tudnak jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 2. §
sorolja fel.
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a KÖH hozzájárulásával végzett
tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem tervezhető örökségvédelmi érdek
merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A
KÖH-nek a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, vagy régészeti
védelem megindítására és kisajátítás kezdeményezésére.
2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 19/2001 Kormányrendelet
A régészeti lelőhelyben, vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását
eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság
a kötelezettségszegés vagy károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig
terjedhet.
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt
régészeti lelőhely előkerülése esetében:
2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont
Régészeti érdekű terület valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy
feltételezhető. Ez alapján ide kell sorolni minden talajbolygatással járó tevékenység végzésére
kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás
során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. Az
ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is feladatot kap.
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. §
Amennyiben ezeken a nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni,
és a helyszín, vagy a lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes
múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a
felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. A múzeum
24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges
beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a
helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni.
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. §
A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve
lelet feltáráson kívüli felfedezőjét vagy bejelentőjét anyagi elismerésben kell részesíteni,
amennyiben eleget tett bejelentési kötelezettségének. A nemesfémből készült, vagy
drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve
drágakőtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani. A
lelőhelyekben, vagy leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő
cselekmény (BTK hatálya alá esik).
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet
A KÖH a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány
elkészítéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez lényegében a már ismert
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lelőhelyek esetében a nagyobb felületet érintő, 1 ha területet, vagy 500 m² épület alapterületet
meghaladó méretű, illetve bizonyos nyomvonalas létesítményekre, vízügyi létesítményekre,
bányatelkekre és tereprendezésre vonatkozó beruházásokra érvényes bármely területen. A
tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak
vállalkozhatnak.
A 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi
követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet melléklete.
Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak felsőfokú
szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány készítője
jogosultságán túl egyben nyilatkozik is arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
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A 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények:
1. Vizsgálat (értékfelmérés)
a.) történeti leírás, régészeti örökség
Sárpilis községre egészére vonatkozóan nem készült eddig régészeti topográfia, így a
település történetének és régészeti örökségének értékelését illetően csak a szórványosan
rendelkezésre álló adatokra és a terepbejárási eredményekre támaszkodhatunk.
A Sárpilis község területéről ismert régészeti leletek és lelőhelyek relatív alacsony száma
elsősorban kutatási okokra vezethető vissza.
A középkorban Pilis néven ismert falu templomát a 14. században említik oklevelek.
Vélhetően ennek a templomnak kerültek elő alapjai a mai köztemetőben, pontosan még nem
behatárolható helyen. A község mai határa magába olvasztotta még Lak falu területének egy
részét is.
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A település területén igen nagy a mezőgazdasági művelés alá eső területek aránya, így az
ismert régészeti lelőhelyek többsége a szántott területekre esik. Fontos lelőhelyek esnek
azonban a belterületre is.
c.) településkép és utcaképek
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
d.) településszerkezet és területhasználat
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
f.)védettségek
- régészetileg védett területek:
A település közigazgatási határain belül külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten
régészetileg védetté nyilvánított lelőhely nem található.
g.) az örökségi értékek elemzése
- nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete:
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
- 3 őskori település
- neolit település
- rézkori (Báden-kultúra) település
- bronzkori település
- avar kori település
- Árpád-kori település
- Pilis középkori plébániatemploma (?)
- Lak középkori falu
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos
kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és
szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján jelenleg az
azonosított lelőhelyekkel érintett területek az alábbiak (lelőhelyenként a helyrajzi számok):
1.) 1.
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2.) 94/1-2.
3.) 0181/5.
4.) 0223/17; 0223/20-21; 0223/30-31.
5.) 0223/3; 0223/11-12.
6.) 0223/7-9.
7.) 0223/26-28; 0225/12-16; 0235/1.
Régészeti érdekű területek:
Mivel a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek egy része nem lokalizálható teljes
bizonyossággal, azokat a területeket, ahol ezek, továbbá a földrajzi adottságok és az
adatgyűjtés során szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők, régészeti
érdekű területként kell kezelni. Ilyen jelen ismereteink szerint a térképen régészeti érdekűnek
jelölt terület a 2. lelőhely, vagyis a középkori Pilis falu temploma. Ezen a területeken
tudomásunk van régészeti lelet előkerüléséről, a lelőhely pontos kiterjedése azonban nem
ismert.
A régészeti lelőhelyek elhelyezkedése szempontjából legfontosabb tényezőt, a vízrajzot a
következőképpen lehet jellemezni Sárpilis területén.
Sárpilis község a Sárköz középső harmadában található. A falu mai határában megtalálható
mind az egykori Sárvíz különböző ágai, mind a már szabályozott folyó egy szakasza. A
település a vízzel már nem érintett ún. „göröndökön” épült fel, amelyek a tengerszint felett
átlag 89-90 méterrel emelkednek ki (a Kossuth Lajos utca északi szakasza és a temető déli
része ilyen). A község belterületének keleti szélén folyik észak-déli irányban az ún. Bátafokapatak. A községtől északra található a Dár-foki-főcsatorna, amely az észak-déli irányú
Szekszárd-Bátai-főcsatornába folyik. Ettől nyugatra, Sárpilis nyugati határszélén van a Sárvíz
egyik egykori főága, amely ma már több helyen is kiszáradt.
Várdomb két tájegység, a Szekszárdi-dombság és a sík Sárköz határán található. Fő vízfolyása
a ma már szabályozott medrű Sárvíz, Újberektől keletre folyt. A Sárvíznek több, ma már
kiszáradt mellékága található a község belterületétől közvetlenül keletre.
Ugyancsak régészeti érdekű területnek minősül egy bizonyos területnagyságot meghaladó,
földmunkával járó beruházások. Sárpilis esetében elsősorban az M6-os autópálya
nyomvonalát kell ide sorolni, amely már így is két ismert lelőhelyet érint.
h.) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés illetve zártkertek
művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Különösen
veszélyeztetettek a beépített területekre, illetve beépített területek közvetlen közelébe eső 1-2.
lelőhelyek. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett
területek, ami minden lelőhelyet, vagy legalábbis azok egy részét hátrányosan érinti.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében a tájékozatlanság következtében ez már eddig is
nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az
intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú
távon pedig megsemmisülést eredményez.
2. Változatási szándékok
a.) településhálózati és tájhasználati változás
A megismert tervek alapján, a község belterületén újabb utcák nem kerülnek kialakításra.
Elsősorban a meglévő foghíj-telkek beépítésével számolhatunk, valamint a József Attila utca
északi oldalának beépítésére ezek azonban ismert régészeti lelőhelyeket nem érintenek. A
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külterületi és zártkerti részeken tervezett művelési ágváltásra a tervek szerint nem kerül sor.
Amennyiben ez mégis bekövetkezik, úgy ennek örökségvédelemmel kapcsolatos kihatásait
szakhatóságként a KÖH vizsgálja meg.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A település területére eső lelőhelyek közül egyiket sem érint nagyobb mértékű
területhasználati változás terve.
c.) infrastrukturális változás
Erre vonatkozóan nincs adatunk. A várható fejlesztések: gáz (rákötések), szennyvíz kiépítése,
utak aszfaltozása, televízió vagy telefon kábel árok ásása, földutak karbantartása, aszfaltozása
mind az 1., mind a 2. lelőhelyet érinthetik.
d.) népessség, életmód, társadalom, kultúra változása
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és javaslatok)
a.) történeti településhálózati következmények
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
b.) természeti, táji hatások
A régészeti lelőhelyekre új természeti, vagy táji hatások nem várhatók.
c.) településkép feltárulásának változásai
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
Sárpilis területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a fennálló veszélyeztetés nem
indokolja jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem.
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző
régészet kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges.
A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az
esetben van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos
jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű
területek esetében jelenthet átmeneti megoldást arra az időszakra, amíg az érintett terület
régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen kiderül. A településen helyi védelemre
jelenleg nem javasolunk területeket, de a régészeti lelőhelyeken javasolt a teljes építési
tilalom elrendelése.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő
munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikkor váratlanul régészeti lelet, vagy
jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) értesíteni kell, ez utóbbi
esetben a területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan. Tekintettel azonban a
törvényi szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti
feltárások költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek
kapcsán szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem
kellően motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek
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egy jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges
az előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során a régészeti pluszköltségek tervezése.
Sárpilis község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 7, ezek közül kettő belterületen
található. A belterületi, vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok,
melyek a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy kerítésalap ásása,
közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.) veszélyeztető
forrásnak minősülnek, ezért a jövőben a beépített területeken lokalizált lelőhelyek területén az
ilyen jellegű beavatkozásokat a KÖH előzetes engedélyéhez kötik a jogszabályok. A fentiek
mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás,
homok-, agyag-, vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) essen az belvagy külterületre, jelentős károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért ezek a tevékenységek minden
esetben a KÖH előzetes szakhatósági engedélyéhez kötöttek. A KÖH saját hatáskörében
mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező
visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban ezek
alapján engedélyezi, kikötésekkel (pl. a beruházó költségére történő megelőző feltárás vagy
régészeti felügyelet elrendelésével) engedélyezi, vagy elutasítja az engedélykérelmet.
A külterületi lelőhelyek, azaz a 3-7 lelőhely területe, illetve területének egy része jelenleg
szántóként hasznosított, így az intenzív talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztul.
A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz
az érintett lelőhelyekben. Tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes
megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az
eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a
művelési ág megváltása olyanmódon, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem
járó fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés
után kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének megfontolása. A gyep, rét,
legelő művelések a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése szempontjából
kifejezetten kedvezőek. Épp ezért törekedni kell e felületek megőrzésére és lehetséges
kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben.
A településrendezési tervben jelenleg nem szerepelnek további, különböző célú fejlesztések.
A jövőben esetleg felmerülő szándékokkal kapcsolatban megjegyzendő még, hogy kert, szőlő,
vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet a
régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő és kertműveléshez, illetve az
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek
részbeni megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. A
jelenlegi területhasználatok módosításához ezért javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának
beszerzése.
A nyilvántartott lelőhelyek egy részének pontos lokalizációja, kiterjedése és
bolygatottságának mértéke nem volt egyértelműen meghatározható, ezért legfeljebb csak
régészeti érdekű területként lehetett őket számításba venni. Ilyen terület például a belterületi
2. lelőhely. Régészeti érdekű terület továbbá a település közigazgatási területére eső
valamennyi vízfolyás, vagy állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található
víz. Mivel ezeken a részeken a lelőhelyek megléte valószínű, lokalizációjuk azonban
bizonytalan, a hatások is nehezebben kalkulálhatók. A jelen művelési ágaktól eltérni ezen
területeken nem kell, jelenségek, vagy leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által
előírt tennivalókon túl értesíteni kell a KÖH regionális irodáját is, hogy a lokalizáció alapján a
lelőhelyet fel tudja venni a nyilvántartásba. A lelőhely jellegétől függően a további teendőket
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a KÖH tudja majd meghatározni. A mennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül
a konkrét lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre
vonatkozó szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó beruházás vagy
változtatás ezért egyik ilyen területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül
régészeti érdekűként számon tartott terület, fel kell készülni régészeti leletek és régészeti
objektumok előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja.
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön
hatásvizsgálat készíttetése. Ez elsősorban a nem roncsoló módszerek (légifotó, terepbejárás,
geofizikai felmérés) és szondázó kutatások alkalmazásával a lelőhely azonosítása, kiterjedése
és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját
megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy a terv az
engedélyeztetési fázisban a KÖH által elutasításra, vagy nem várt mértékben módosításra
kerüljön. A hatásvizsgálat beruházó általi elkészíttetését ugyanakkor a KÖH is elrendelheti.
Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképpen értesíteni kell a KÖH illetékes
irodáját.
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy
jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni.
A lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely kialakítására.
e.) történeti térbeli rendszerek alakulása
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
g.) műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
h.) településkarakter változásának hatásai
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható, vagy legalább is megállítható
lenne, ha a területeken a talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi
adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (KÖH, Megyei Múzeum) és az érintett
magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező
esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb menthetetlenül a régészeti
lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet.
k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
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A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre,
ha terület tulajdonosát az előírásokból vagy a jogszabályokból eredő kötelezettségei miatt
hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden
esetben az érintett felek megegyezésétől függ.
A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében ingatlanok esetében megvizsgálandó annak
lehetősége, hogy a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű
ingatlan formájában történjen ellentételezés.
Összefoglaló
Sárpilis község területéhez viszonyítva viszonylag kis számban tartanak nyilván régészeti
lelőhelyeket. Ezek egy része azonban a településrendezés szempontjából fontos területeken
található. Fokozott figyelemmel elsősorban a belterületi két régészeti lelőhellyel kell lenni. Itt
a várható különböző típusú földmunkák – elsősorban az infrastrukturális fejlesztések –
bolygathatják a lelőhelyeket.
Akárcsak a belterület esetében, a külterületi fejlesztések tervezésénél is érdemes figyelembe
venni nyilvántartott lelőhelyeket. Az itt előkerülő régészeti emlékek szükségszerű feltárása
ugyanis szintén lelassíthatja, vagy megakadályozhatja a tervbe vett beruházások létrejöttét.
Tanácsos tehát a régészeti lelőhelyeket és régészeti érdekű területeket kihagyni a nagyobb
szabású fejlesztési tervekből.
A fentieken túl is elmondható, hogy mindenfajta változtatás, tervbe vett fejlesztés, beruházás
esetén számolni kell régészeti leletek előkerülésével, ez esetben pedig mindenki részéről
elvárható a törvények tiszteletben tartása és a nemzeti kulturális örökség iránti megfelelő
megbecsülés.
A község területére eső lelőhelyek igen fontosak tudományos szempontból, egyelőre azonban
sem tervszerű feltárásukat, sem külön védelmüket, sem bemutatásukat nem tartjuk a jelen
állapotok és a megismert fejlesztési szándékok alapján kiemelt örökségi szempontnak.
Állapotuk megőrzése azonban elkerülhetetlen feladat, s ezért a legtöbbet és a
leghatékonyabban a község lakói és vezetése tehetnek. Javasolt a gyepművelésre való áttérés
a szántott lelőhelyek esetében. Nagyobb beruházások (például útépítés) előtt a beruházás
nyomvonalára, helyére vonatkozóan külön régészeti hatásvizsgálat elkészíttetése indokolt.
Régészeti érintettség és tervezés:
A talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten vizsgálandó
területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, egyéb
beépítésre szánt területek, illetve az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett földrészletek.
Ezeken a területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés legelején javasolt a KÖH
előzetes állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal nyilatkozni tud arról, hogy az érintett
területeken időközben vett-e nyilvántartásba régészeti lelőhelyet, illetve hogy az adott
beruházás megvalósításához hozzá fog-e járulni, illetve ha igen, akkor milyen feltételekkel. A
KÖH állásfoglalásának kialakításához a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelettel összhangban
elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését.
A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján
készült. A település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett
beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.
A HÉSZ-be javasolt szövegrész
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„Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendeletek alapján kell elrendelni.
A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal hatóság.
Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt bolygató tevékenység, valamint a
művelési ág megváltoztatása esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes
(szakhatósági) engedélye szükséges.
A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.
Minden olyan esetben, amikor lelet, vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot
és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell.
A nagy felületeket érintő beruházások előtt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
hatásvizsgálat készítését írhatja elő.
A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban
foglaltak az irányadók.”
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1. melléklet
Sárpilis község ismert régészeti lelőhelyeinek listája
1. Sárpilis – Kossuth Lajos u. 1.
A lelőhely megjelölése: őskori település
A lelőhely leírása: Az egykori, ma már lebontott pilisi községháza udvarán, ahol jégverem
ásásakor népvándorlás kori csörgőt találtak, Wosinsky Mór ásatást végzett az 1890-es évek
elején. Az ásatáson kb. egy méter mélységben szórványos őskori cserepeket és állatcsontokat
talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: földmunkával járó közművek kiépítése, épületbővítések.
Hrsz.: 1.
2. Sárpilis – Temető
A lelőhely megjelölése: Pilis középkori plébániatemploma (?).
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór leírásából tudjuk, hogy a 19. század végén, a pilisi
temetőben keskeny téglákból épített „középkori kápolna” alapfala került elő. Az objektum
temetőn belüli elhelyezkedése jelenleg nem ismert, a szintvonalak alapján feltehetően a
temető déli, magasabb harmadában keresendő.
A lelőhely besorolása: azonosítatlan (régészeti érdekű terület).
A lelőhely veszélyeztetettsége: épületbővítések, sírgödrök ásása.
Hrsz.: 94/1-2.
3. Sárpilis – Arankaszeg
A lelőhely megjelölése: rézkori (Báden-kultúra) települése
A lelőhely leírása: Mészáros Gyula feljegyezte, hogy 1955-ben, a község belterületétől kb. 1
km-re délre rézkori (Báden-kultúrára) utaló cserepek kerültek elő az Alsónyékre vezető úttól
keletre.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás).
Hrsz.: 0181/5.
4. Sárpilis – Szilfa-dűlő (Sárköz 49. lelőhely)
A lelőhely megjelölése: Lak középkori falu.
A lelőhely leírása: A Sárpilis-Várdomb közúttól délre található egy észak-déli tengelyű
középkori faluhely, feltehetően az oklevelekben „Lak” néven említett település. A lelőhelyet,
amelynek északi széle Várdomb határába esik, az 1980-es évek közepén lokalizálták.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás).
Hrsz.: 0223/17; 0223/20-21; 0223/30-31.
5. Sárpilis – Poszáta-dűlő I. (M6/40. lelőhely)
A lelőhely megjelölése: őskori település
A lelőhely leírása: A Sárpilis-Várdomb vasútállomástól délre, a Szekszárd-Bátai-főcsatorna
nyugati oldalán található dombon az M6-os út terepbejárásakor Gaál Attila és Ódor János
kevés és jellegtelen őskori kerámiákat talált 2004. őszén. A 2006 tavaszán végzett ásatás
negatív eredménnyel zárult.
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A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), M6 autópálya építése.
Hrsz.: 0223/3; 0223/11.
6. Sárpilis – Poszáta-dűlő II. (M6/42. lelőhely)
A lelőhely megjelölése: őskori település
A lelőhely leírása: Sárpilis belterületétől délnyugatra, a Szekszárd-Bátai-főcsatorna nyugati
oldalán lévő dombon 2004. őszén, a Gaál Attila és Ódor János vezette terepbejárás egy kevés
és jellegtelen őskori kerámiával és kovapengével jellemezhető lelőhelyet lokalizált. A 2006
tavaszán végzett ásatás negatív eredménnyel zárult.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), M6 autópálya építése.
Hrsz.: 0223/7-8.
7. Sárpilis – Országúti-dűlő (Sárköz 48. lelőhely, M6/9. lelőhely)
A lelőhely megjelölése: neolit, rézkori, bronzkori, kelta, római, avar és Árpád-kori település,
őskori temető.
A lelőhely leírása: Várdomb községtől délre, az egykori Sárvíz mély medre nagy
kanyarulattal egy kimagasló fennsíkot vesz körül, az ún. Országúti-dűlőt, ahol a medret kifli
alakban körülvéve egy nagyobb kiterjedésű lelőhely található. Wosinsky Mór az 1890-es évek
közepén kisebb próbaásatást végeztetett itt és őskori települési objektumokat (házak,
kemencék) tárt fel. A bronzkorinak tartható kerámiák közül több volt mészbetétes díszű.
Ugyanitt Wosinsky hullámvonaldíszes népvándorlás kori és Árpád-kori cserepeket
(cserépbogrács darabokat) is gyűjtött. Az 1980-as évek közepén folytatott topográfiai célú
terepbejáráson Gaál Attila és Szabó Géza lokalizálták a lelőhelyet. Rajta neolit, bronzkori és
avar cserepeket találtak és Sárköz 48. lelőhely néven vették nyilvántartásba. A lelőhely keleti
szélét érint az M6-os autópálya nyomvonala. Gaál Attila és Ódor János 2001-ben a lelőhelyen
bronzkori, neolit és kora római kori (1-2. század) cserepeket találtak. A 2006-tavaszán
megkezdett ásatások során neolit (DVK), késő rézkori (Baden-kultúra), bronzkori, kelta,
római, avar és Árpád-kori településhez tartozó objektumokat: gödröket, házakat, edényégető
kemencéket, valamint egy zsugorított csontvázas rítusú őskori temetőt tártak fel.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott.
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), M6 autópálya építése.
Hrsz.: 0223/26-27; 0225/12-16; 0235/1.

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
RÉGÉSZETI HATÁSTANULMÁNY

NYILATKOZAT

Alulírott Ódor János Gábor, régész, nyilatkozom, hogy a 4/2001 (II. 20.) NKÖM rendelet 6.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi
területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a nevezett jogszabályi hely (2)
bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú végzettséggel.
Régész diploma száma: 954/96 (ELTE BTK)
Szakértői engedély száma: Sz-77/2003. (NKÖM)
Az általam jegyzett örökségvédelmi hatástanulmány (Sárpilis), illetve annak általam jegyzett
részei az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készültek, a
tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben
megfelelnek.

2007. június 18.
Ódor János Gábor

