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1.1. Vizsgálat
1.1. Vi1.1.
1.1.1. Művi és régészeti értékek védelme, örökségvédelem
Ezt a tanulmányt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Kormányrendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően készítettük el. A felhasznált adatok a
hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészének értékvédelmi adataira és a településkép
védelmi rendelet adataira alapulnak, azokkal szoros összefüggésben vannak. A munkarészben a felesleges
ismétlések elkerülése miatt a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeiben már szereplő
megállapításoknak csak a lényegi részeit emeltük át. A településre készült örökségvédelmi hatástanulmány
és a hatályos településkép védelmi rendelet szándékait figyelembe vettük.
A tanulmány régészeti vonatkozású részei Simmer Lívia régész bevonásával készült.
Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában
rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem
kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet.
Az alábbi régészeti örökségvédelmi hatástanulmány, illetve az alábbiakban felsorolt adatok és
megállapítások nem pótolhatják, helyettesíthetik az egy-egy földterületre, lelőhelyre vonatkozóan,
telekértékesítéshez vagy bármilyen földmunkával járó változtatáshoz kapcsolódóan a területileg illetékes
járási kormányhivatalok örökségvédelmi hatósága által az aktuális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát,
illetve szakhatósági véleményének, engedélyének kikérését. Bármilyen földterülettel kapcsolatos jogi ügylet
előkészítésének részeként, illetve bármilyen földmunka tervezésekor elkerülhetetlen az adott
örökségvédelmi hatóság hivatalos megkeresése, és hivatalos véleményének, szakhatósági állásfoglalásának
beszerzése.

1.1.2. Történeti leírás, régészeti örökség
Balatonújlak régészeti öröksége
Balatonújlak a Balatontól délre, Somogy megyében a Marcali járásban, a Marcali-hát keleti szélén
helyezkedik el. Keletről a Nyugati-övcsatorna határolja.
Balatonújlak területe már több ezer éve lakott hely, közigazgatási területén számos régészeti lelőhelyet
regisztráltak. A legelső közösségek már az őskorban letelepedtek a Nagyberekből egykor szigetszerűen
kiemelkedő magaslatokon, erről tanúskodik a Kéthelyi-patak nyugati partján található nyolc őskori lelőhely.
A késő rézkori badeni telepek a Balaton déli partja mentén elsősorban a Marcali-háton, a Nagyberek
mentén és a Somogyi parti síkon azonos geomorfológiai környezetben helyezkedtek el. BalatonkeresztúrRéti-dűlő késő rézkori településéhez hasonló falusias jellegű telepnyomokat lokalizáltak Balatonújlak-Felsődűlő (19729) lelőhelyen. Bronzkori megtelepedésre azok a kerámiatöredékek utalnak, melyet korábban
Honti Szilvia talált Alsó-rét III. lelőhelyen.
Római kori emléket Kuzsinszky Bálint már 1920-ban megfigyelt Balatonújlak területén; a község déli
végénél, az út keleti oldalán római telepnyomokat észlelt, míg az út nyugati oldalán melléklet nélküli
téglasírt említ. Sági Károly 1961-es közlése szerint egy nagyobb római telep nyomai észlelhetők a község
keleti szélén. Magyar Kálmán 1972-es helyszínelése arról tájékoztat, hogy a Petőfi u. 90. szám alatt, Sági
József vasutas kertjében, 1972 tavaszán falmaradványok kerültek elő. (8 m hosszú, 80 cm széles fal, K-Ny-i
irányban, kettő közöttük 3 összekötő fal maradványa. A falak között 18. századi leletanyag (vas mozsár,
sárgaréz kanál és kisebb méretű mozsár). A szomszédos telkeken és a kertek alatt húzódó földeken
kiemelkedő dombon szintén téglamaradványokat figyeltek meg. Ságiék közlése szerint a 88-as és 92-es
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számú telken a tulajdonosok még a 2. vh. előtt kiszedték az ott is húzódó falakat. Mózner László
balatonkeresztúri lelkész jelentése beszámol arról, hogy padlótéglákat és imbrexeket találtak a fenti
alapfalak körül. A Balatoni Múzeum gyűjteményében található 57. 1193. 2. leltári számú kőlap a község
keleti részén előkerült római sírhoz tartozhatott. 1965-ben Müller Róbert terepbejárás során a falu déli
végében az utolsó házaktól keletre viszonylag nagy területen Árpád-kori és nagyszámú római kori kerámiát
gyűjtött. Honti Szilvia, Németh Péter és Nyári Zsolt 1996-os terepbejárásuk során a község déli végétől
keletre, az Alsó-réten nagy területen elszórva, töredékes kő, tégla, tetőcserép és római kerámiadarabok
mellett egy 4. századi érmet is találtak.
A fent említett római kori emlékek zömmel az Alsó-rét I. elnevezésű lelőhely területéről származnak, mely
Balatonújlak és a Balatonújlaki-csatorna között, a kéthelyi határtól északra 200 méterre, a csatornától
nyugatra 650 méterre található. A település déli végén található Felső-dűlő lelőhely, mely részben Kéthely
közigazgatási területére is átnyúlik, valószínűleg az Alsó-rét I. lelőhellyel együtt egy római kori villagazdaság
és temető helyét jelzik.
A honfoglaló magyarság emlékanyagát tekintve kiemelkedő jelentőségű az Erdő-dűlőn feltárt honfoglalás
kori temető. 2003 nyarán az M7 autópálya építését megelőző régészeti feltárás a Marcali-hát északiészakkeleti szélén, egy Balatonra néző, nagyjából észak-déli irányú dombtetőn történt. A Siklósi Zsuzsanna
vezetésével feltárt 17 sírból álló temető egy középen megtörő észak-déli irányú sírsorból, valamint annak
déli végétől 11 méterre délkeletre két további temetkezésből állt. Hat sírban volt ló, két további sírba pedig
lószerszámot helyeztek. Két sír férfi koponyáján nagyméretű trepanálás nyomait figyelték meg. A
sírmellékletek közül kiemelkedik egy növényi indákban feloldódó állatalakkal díszített aranyozott
ezüstlemezből készült hajfonatkorongpár, négyzet és rombusz alakú aranyozott ezüst öntött veretekből álló
ruhaszegélydísz, palmettadíszes, valamint egy aranyozott ezüstlemezekkel ékesített nyereg maradványai.
Az írott források alapján a település középkori eredetű, azonban a régészeti leletek alapján már az Árpádkorban is lakott volt. A mai községtől keletre három, egymással szomszédos lelőhelyen – ÉK-i vég, Újlak,
Állomási-út – is előkerült Árpád-kori leletanyag, mely arról tanúskodik, hogy egykor ezen a területen egy
Árpád-kori falu helyezkedett el. Az okleveles forrásokban először 1403-ban feltűnő Vylak elnevezés arra
utal, hogy a tatárjárás után elpusztult települést újjáépítették. Ekkor Gordovai Francs László, a hűtlenség
bűnébe esett Francs Tamás fiainak, Jánosnak és Istvánnak Vylak-i birtokait nyerte adományul. Francs László
fiai: János, Imre, Bertalan és László osztoztak itteni örökségükön. A mai falutól keletre, a Nyugati-övcsatorna
és a belterület között, részben a belterület alá húzódóan először Müller Róbert figyelt meg intenzív
középkori telepjelenségeket. Valószínűleg ezt lehet azonosítani a középkori Újlak faluval.
1464-ben a Csányi családot iktatták be egy részébe, zálog címen. 1536-ig a Gordovai Fáncsy család birtoka
volt, akik várukat a szomszédos keetheli birtokukon építették fel. Az 1550. évi adólajstromban már
elpusztult helységként tűntetik fel. Az 1660. évi dézsmaváltság jegyzéke szerint Zankó Miklós jószága volt.
1715-ben 9 háztartását írták össze, majd a nápolyi alkirály kapja meg jutalmul. Ezt követően 1727-ben tőle
vásárolta meg a Hunyady család a falut, mely egészen 1945-ig a család birtokában maradt.
A község címerének jelképei a település két korábbi, meghatározó birtokosára – Fáncsy és Hunyady család –
utalnak. A fekete medve a Hunyadi család címeréből vett elem, a koronából kiemelkedő lombos ág pedig a
Fáncsy család címerének sisakdíszét képezte.
Az 1. világháborúban 32 balatonújlaki katona vesztette életét vagy tűnt el.
A 2. világháborúban a frontvonal (Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Marcali, Nagyszakácsi,
Nagybajom, Kutas, Szabás, Nagykorpád, Lábod, Rinyaszentkirály, Babócsa) miatt a lakosságot Vörs, Holád és
Tikos falvakba telepítették.
A településen – az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze alapján – 11 darab nyilvántartott,
általános védelem alatt álló régészeti lelőhely található.
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1.1.3. Természet, táj, tájhasználat –településhálózat és településszerkezeti
összefüggések
Balatonújlak község Somogy megye északnyugati részén található. Földrajzilag a Marcali hátság északi része,
illetve a Balaton-Nagyberek tájegység találkozásánál fekszik. A földrajztudomány a Dunántúli-domság
nagytáj nyugati felében elhelyezkedő belső-somogyi középtájnak nevezi ezt a területet. A település keleti
részén a Nagyberek helyezkedik el.
A kistérség számára kiemelten fontos az idegenforgalom mellett a közúti közlekedés fejlesztése. A megye
belső úthálózatára jellemző, hogy hiányosak, nehézkesek a városok közötti, többek között a Tab–
Lengyeltóti–Marcali, illetve a Kaposvár‐Marcali közötti kapcsolatok. A megyei területfejlesztési program a
kitörési pontok között a termál‐, gyógy‐és konfenciaturizmus fejlesztését említi, mint a marcali kistérség
egyik lehetőségét.
Balatonújlak térségen belüli szerepköre az elmúlt évtizedekben a következőképpen alakult ki: stagnáló
mezőgazdasági jelentőség, csekély helyi ipari és üdülési profil, teljeskörű alapfokú ellátás.
Az M7 autópálya kiépítése javította a Marcali térség és ezen belül Balatonújlak elérhetőségét, ami hatással
lehet a termelésre és az idegenforgalomra is.
A legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főútról leágazó Balatonkeresztúr felé vezető a 6707. j.
összekötő út.

Tájkép a szőlőhegyről

1.1.4. Településkép, utcakép
Balatonújlak egy Balaton-melléki kisközség. A telkek szalagszerűen fűződnek fel a lakóutcákra. A fő funkciójú
épületek az utcafronton, csekély előkerttel vagy előkert nélkül épültek oldalhatáros beépítéssel. A Kossuth
L. utcában és a Petőfi S. utcában szép számban megőrződtek a közel 100 éves parasztházak és polgári
lakóházak. Közöttük elszórtan helyezkednek el a XX. század közepétől épült úgynevezett kockaházak, s az
ezt követő időkben épült lakóházak. A Balaton utca északi felén szinte kizárólag az utóbbi 50 évben épült
épületek találhatók, legnagyobb részt kocka házak alkotják az utcaképet. Mindhárom utcában tetőtér
beépítéses házak tarkítják az utcaképet. A Balaton utcában a közterület nyugati oldalon kiszélesedik, az
ingatlanok szerviz útról közelíthetők meg.

6

BALATONÚJLAK KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

2018.

A település központja a Templom utca és a Kossuth L. utca csomópontjában kialakult teresedés és az azt
körülvevő épületek. Itt található a templom, az önkormányzat és a közösségi ház épülete is. Nagyon szépen
parkosított pihenőpark és játszótér is helyet kapott itt.
A község nagy kiterjedésű szőlőheggyel, vagy más néven zártkerttel rendelkezik. A présházak többsége nádvagy natúr cserépfedésű boronaház. Az utak a domborzat rétegvonalait követve kanyargósak, s ebből is
adódik, hogy az épületek elszórtan helyezkednek el.
Balatonújlak építészeti karaktere a dél-balatoni népi építészet jellegzetességeit tükrözi némi helyi
sajátossággal, újkori épületekkel tarkítva. Településközpont a Templom körül alakult ki. A községben nagy
számban találhatunk a XIX. században vagy a XX. század elején épült ún. parasztházakat, annak nemes
értelmében. Az idők folyamán természetesen színesedett a település épületállományának összetétele,
hiszen a mindenkori építészeti stílusnak és divatnak megfelelően épültek az újabb házak. Néhányan
megőrizték a helyi hagyományos épületstílus jegyeket, s új épületeiken is megjelennek értékőrző
motívumok. A községet vegyes utcakép jellemzi. Állattartó és egyéb melléképületek a lakóépületekkel
többnyire egybeépülve a hátsókert felé sorakoznak.

1.1.5. Településszerkezet és területhasználat
A Hadtörténeti Múzeum térképtárának katonai térképei segítik a község szerkezeti kialakulásának és
fejlődésének megismerését és elemzését.
Az 1763-1787 között készült első katonai felvétel:
A térkép tanúsága szerint „Uilak” település egy utcás kis község volt. Ez az utca a mai Kossuth L. utcának felel
meg. Az épületeket kertek vették körül. A falu keleti oldala tavakkal tarkított mocsaras rét lehetett, nyugati
felén szántók, szőlők és erdők terültek el.
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A 19. század közepéről való második katonai felmérése (1806-1869):
Jól látszik a település fejlődése. Neve is megváltozott: „Balaton-Újlak” Új vonalas elemek jelennek meg rajta: új
út Balatonszentgyörgy és Kéthely között, ami a mai 68 sz. főútnak feleltethető meg; a korábbi utakra merőleges,
és a réteket felszabdaló utak. A mai Kossuth L. utca déli végén módosult a közút nyomvonala, megjelent egy
párhuzamos utca, aminek déli szakasza beépült. Ez a mai Petőfi S. utca. Feltüntették a temetőt és a Sziget
majort. Közöttük szintén új utat jelöl a térkép. A szőlő területen megjelentek épületek.

Az 1941-ben készült katonai felvétel:
Az eltelt közel 100 esztendőben újabb vonalas létesítmények épültek ki „Balatonújlak”-on és környékén. A
legjelentősebb az övcsatorna, továbbá a vasút. A község megállóhelyet is kapott. A település beépített területe
nem növekedett, továbbra is a mai Kossuth L., valamint Petőfi S. utca épült be. A zártkertben, mely erre az időre
Újhegy nevet is kapott, növekedett az épületek száma. A külterület művelése az adottságoknak megfelelően
továbbra is keleti részen mező, nyugati részen szántó, szőlő és erdő.
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1.1.6. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és
épülettípusok
Meghatározó szerkezeti jelentőségű a település belterületét ÉD-i irányba átszelő 6707. j. orsz. mellékút
nyomvonala. A Kossuth L. és Petőfi S. utcák mentén találhatók azon értéket képviselő éptmények, melyek az
eredeti településkaraktert képviselik. Ilyenek az egyedi arculathoz tartozó előkert nélküli beépítési mód,
falazott oromfalas lakóházak és a városiasodás jeleit hordozó polgári lakóházak utcával párhuzamos
nyeregtetővel.
A településközpont és környezete megőrizte a területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét,
beépítési karakterét, melyet az 1.14.6.1. fejezet ismertet.
A megmarad XIX. század végi és XX. sz. eleji lakóházak közül „számos” épület áldozatul esett az esztétikai
érzéket és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem
illő nyílászárók, színezések használatának.
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése,
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).
Az észak és nyugat felé terjeszkedő községrész megőrizte az oldalhatáron álló beépítésű jelleget.
Ezen településrész viszonylag „fiatal” korú: az épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. századból
származó épületek alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát.
Az új községrész szerkezetének kialakítását a mérnöki logika alakította ki, a beépítés karaktere - az
oldalhatáron álló épületekkel a lakó funkciót kielégítő teleknagyságokkal. (Balaton utca).
Ipari és egyéb gazdasági területek, a belterülettől megfelelő távolságban helyezkednek el, ezért a település
jelentős környezeti zavaró hatásoktól mentes.
A vizek által befolyásolt tájkarakter a település terjeszkedését erősen korlátozza, ezért a település fejlesztési
iránya elsősorban a kialakult és beépült területekre korlátozódhat.
A kialakult beépítés fejlesztésének fontos feltétele a természetvédelmi, vízvédelmi és kulturális
örökségvédelmi szempontok figyelembevétele.
A település fejlődése a mezőgazdaság fejlődésével indult meg erőteljesen. A települési profilhoz tartozik a
mezőgazdasági termelés, szőlő- és borkultúra.
Fontos cél, hogy a község mind jobban bekapcsolódjon az idegenforgalomba. A Balaton közelsége a
település földrajzi adottságaiból adódóan egyre fontosabb idegenforgalmi szerepet tölt be, melynek egyik
fontos része a szálláshelybővítés és a kulturális programok szervezése.
A település épületeinek kialakult jellemzői:
Az épületállomány szinte egységes képet mutat. Legjellemzőbb az oldalhatáron álló beépítés. A lakóépület
még ma is fellelhető formája a háromosztatú ház utcára merőleges tetőgerinccel, amit többé-kevésbé zárt
sorban követnek a gazdasági jellegű építmények. A típus továbbfejlődésének első változata az un. toldalék
tornác utca felőli szakaszának beépülése. Jelentős típust képvisel még az a változat, amikor ez utóbbi
épületbővítmény önálló szárnnyá épül ki útcával párhuzamos tetőgerinccel. Ez a hajlított házas típus első
változata. Míg ez utóbbi esetben az eredetre utaló oromfal még jelen van az utcai homlokzaton, az életmód
változása nyomán ez is eltűnik. Az ilyen kialakult hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen
előkert nélkül, egyes esetekben némi előkert megtartásával.
A település jellegéből, fekvéséből adódóan a hegyoldalt szőlők borítják, köztük a tájjellegű borokat
értékesítő pincék, borházak építése is látható jelenség.
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A lakóépületek tipológiájában Balatonújlak területén az alábbi jellemző épülettípusokkal találkozhatunk a
még fennmaradt épületeken belül:
- A térség legjellegzetesebb formajegye az oromfal megoldás.
- A zömmel kőből, téglából falazott oromfal e területen általánosan elterjedt.
A másik jellegzetesség a gazdálkodási típushoz köthető szőlőművelésre alkalmas lejtőkön, a
szintkülönbséget kihasználó pincékkel megemelt épülete jellegzetes tömegformálásra adtak módot.
- Az oromfal tipikusan szimmetrikus kialakítású. (Borházak)
- Két és három osztatú oldalhatáron álló lakóépületek
Oldalhatáron álló lakóházak homlokzatán kétablakosak voltak, falazott oromfallal vagy kontyolt
nyeregtetővel, egyedi díszítésekkel, és utcára merőleges nyeregtetővel.
- A hajlított ház tovább fejlődé nyomán jött létre az utcai front bővítésével.
A gazdálkodó életmód változatlan jelenléte, az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt az
utcai front nem épül be teljesen.
Az egyes típusokon belül a változatosságot az elemek eltérő kombinációja adja:
pince, egyéb alépítmény
homlokzati kiképzés
nyílászárók
oromfal és tetőfelépítmény
udvari homlokzat
kémények
kerítés, kapu
Tömegformálás
A területi fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe
illesztése, (mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).
Törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az általuk biztosított
településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját, mértékét lényegileg a
település anyagi lehetőségei fogják meghatározni.

Balatonújlak távlati képe
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1.1.7. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti adatait a hivatalos nyilvántartásra alapoztuk, amely a 2017.
szeptemberi állapotot tükrözi:
Régészeti lelőhelyek:
Balatonújlak közigazgatási területén a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának
adatszolgáltatása alapján összesen 11 db azonosított, a közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van
adat. Egy további lelőhely, Kéthely-Rozs-dűlő már Kéthely közigazgatási határán belül található, de
közvetlenül érinti Balatonújlak határát is. Balatonújlakon 77 helyrajzi számú ingatlant érint régészeti
lelőhely.
Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem
alatt állnak.
Kiemelt régészeti védelem alatt álló vagy fokozottan védett régészeti lelőhely nem szerepel a közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban.
A régészeti lelőhelyek határait a kapcsolódó digitális adatbázis poligonok útján jelöli, míg a táblázatos
adatok helyrajzi számos formában szerepelnek a következő táblázatban dokumentáltak szerint.
Balatonújlak területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája
Nr

Lelőhely
neve

Azonosító
szám

Korszak

Jelenség

1.

Rácsos-dűlő

19727

késő középkor
újkor

település
település

2.

Erdő-dűlő

19728

honfoglalás kor

település
temető

3.

ÉK-i vég

47165

4.

Újlak

19731

őskor
Árpád-kor
őskor
Árpád-kor
késő középkor
őskor
Árpád-kor
késő középkor
kora újkor

település
település
település
település
falu
település
település
település
település

5.

Állomási-út

47168

Védelem

Hrsz.

általános

023/18, 023/29, 023/31,
025/3
020/11,020/12, 020/15,
020/16, 020/17, 020/21,
020/25

általános

általános
általános

Alsó-rét I.

47179

7.

Alsó-rét II.

19732

8.

Alsó-rét III.

22913

9.

Felső-dűlő*

42041

őskor
római kor

település
település

őskor
bronzkor
római kor

település
település
település

őskor
római kor

település
temető

011, 012, 013, 95, 96, 97,
98

általános
011, 012, 013, 123, 124,
125, 126
általános

6.

011

általános
általános
általános

02, 03/3, 03/5, 059/21,
059/22, 059/30, 059/31,
059/4, 061/1, 061/2, 183,
184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 203/1,
203/2, 203/3, 204/1, 204/2,
204/3, 204/5, 204/6, 204/7,
204/8, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214
05/1, 05/7
05/8
059/21, 059/4, 061/1,
061/2, 204/1, 204/2, 204/3,
204/4, 204/5, 204/6, 204/7,
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Védelem

2018.

Hrsz.
204/8, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213

10

Felső-dűlő*

19729

őskor
római kor
középkor
újkor

település
villa, temető
település
település

11.

Felsőmező

68965

Árpád-kor

település

Kéthely-Rozsdomb**

65664

őskor
római kor

település
település

általános
025/3, 03/4, 03/5
általános

általános

055/2, 056/1, 059/16,
059/23, 059/24, 059/25,
059/26, 059/27
0104/5, 0104/10, 0115/3,
0108/1,
0105, 0106/3

* A 42041 és 19729 nyilvántartási számú Felső-dűlő nevű régészeti lelőhelyek egy lelőhelyet jelölnek.
** Kéthely-Rozs-domb (65664) lelőhely Kéthely területén van nyilvántartva a szöveges adatbázis szerint, de mivel érinti
Balatonújlak közigazgatási határát, régészeti érintettséggel Balatonújlak területén is lehet számolni.

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában
szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt állnak.

Műemlék:
A Miniszterelnökség, Örökségvédelmi Hatósági Főosztály, Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály által kezelt
Örökségvédelmi Nyilvántartása alapján Balatonújlakon nem található műemlék.

1.1.8. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelme
A fejezet összevonásra kerül a 1.1.9. fejezettel.
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1.1.9. Az örökségi értékek elemzése
A Balatonújlak területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek kapcsán fel kell hívni a figyelmet arra, hogy azok
pontos kiterjedése, intenzitása pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárásos lelőhely lokalizáció) csak
hozzávetőlegesen állapítható meg. A felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció,
beépítés, elfedés, stb.) miatt számos esetben kizárólag a korábbi megfigyelésekre támaszkodhatunk a
régészeti érintettség meghatározásánál. A lelőhelyek pontosabb méretéről, intenzitásáról és jelentőségéről
csak régészeti feltárás után lehet pontos információkkal szolgálni.
A Balatonújlak területén található 11 darab régészeti lelőhely közül Erdő-dűlőn Siklósi Zsuzsanna
vezetésével végeztek nagyobb felületű megelőző régészeti feltárást 2003 nyarán az M7 autópálya Somogy
megyei szakaszának építése során. 2008-ban a Marcali-Balatonújlak között fektetett gázvezeték régészeti
szakfelügyeleteinek keretében került sor kisebb ásatásokra Németh Péter Gergely által. A nyilvántartott
lelőhelyek többsége azonban elsősorban terepbejárások révén vált ismertté. Honti Szilvia, Németh Péter,
Nyáry Zsolt 1996-ban Lengyeltótiban, Balatonújlak és Belegen, 2004-ben pedig Virágos Gábor által készített
örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán Marton Tibor végzett állapotfelmérő terepbejárást. Legutóbb
2009-ben Stibrányi Máté a 68. számú főút Segesd - Balatonújlak között épülő szakaszának nyomvonalán
végzett terepbejárás során azonosította a Felsőmező lelőhelyet.
Balatonújlakon az ismert régészeti lelőhelyek zöme külterületen helyezkedik el, főként szántóművelés alatt
területeken találhatóak. Az intenzív talajforgatásos művelés a régészeti lelőhelyeket veszélyezteti, hosszú
távon visszafordíthatatlan károkat okozhat.
A település déli részén lokalizált két lelőhely (47179, 19729) beépített környezetben helyezkedik el. A
terület beépítettségének jövőbeni fokozódása súlyosan veszélyeztetheti a lelőhelyeket, ezért itt bármilyen
földmunka, területhasználati változtatási terv előtt a 1.3.4. pontban leírtak szerint fokozott figyelemmel kell
eljárni.
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Az alábbiakban bemutatunk néhány még védhető helyi értéket képviselő épületet, épületrészletet,
műalkotást.
Minden olyan ingatlant, objektumot felvettünk a listára, amely fekvése, tömege miatt a településkép
szempontjából jelentősnek minősül. Rögzítettük a helyi hagyományokat őrző jellegzetes épületeket, olykor
egy-egy részlet kedvéért is. A lista segítséget nyújthat az önkormányzatnak az építészeti örökség helyi
védelmével kapcsolatos döntéseinek megalapozásához.
A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek többsége a község főutcáján és a „hegyen” találhatóak. Ezek
a települési múltra jellemző karakteres épületek (XIX.-XX. sz.), a népi építészeti emlékét őrző objektumok,
amelyekből néhány fennmaradt. A megmaradtak közül is „sok” esett áldozatul az esztétikai érzéket és
szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak.
A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése,
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, színezéssel stb.).
A 2017-évben a településképi arculati kézikönyv és településkép-védelmi rendelet készítésének időszakában
alapos terepbejárás nyomán megfelelő értékfelmérés készült, és az alábbi objektumokra teszünk helyi
védelmi javaslatot:
A) Helyi védelemre érdemes épületek, építmények:
s.sz.
NÉV
1. Templom
2. Feszület

CÍM
Templom tér
Templom tér

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kossuth L. u. 2.
Kossuth L. u.74/A.
Kossuth L. u.55.
Kossuth L. u.55.
Kossuth L. u. 28.
Kossuth L. u. 43.
Kossuth L. u. 37.
Kossuth L. u. 32/A.
Kossuth L. u. 27.
Kossuth L. u. 25.
Kossuth L. u. 15.
Kossuth L. u. 13.
Kossuth L. u. 11.
Kossuth L. u. 12.
Kossuth L. u. 7.
Kossuth L. u. 10.
Kossuth L. u. 1.
Balaton u. 5.
Petőfi S. u. 16.
Petőfi S. u. 38.
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy

Feszület
Feszület
Szentháromság Szobor
Lakóépület
Lakóépület
Feszület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Szobor
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Lakóház és melléképület
Lakóépület
Feszület
Présház
Présház
Présház
Présház

HRSZ
130/4
77/6
77/5
124
18/1
18/1
91
28/4
31/1
97
42/1
43/1
50/1
51
55
86
59
83
62/1
261
148
159
647
652
668
683
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s.sz.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

NÉV
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Présház
Feszület
Présház

CÍM

2018.

HRSZ

Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy

705/1
709
611
524
523

Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy

520
515
475
472
471
557
651
737

A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése,
(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).
Az építtetők befolyásolása a történeti hagyományok megőrzésére és az igényes építészeti kialakításra nehéz
feladat. Ennek egyik eszköze a helyi építési szabályzat, amely a telekalakítást, továbbá a településkép
védelmi rendelet, mely elsősorban az esztétikai megjelenést, és a tömegformálást is szabályozza.
A ma még esetleg védhető értékek fogyatkozása miatt tehát fontos feladat a település megmaradt művi
értékeinek védelme, majd a védelem lehetőségének és módjának a hatályos jogszabályi környezetbe
integrálása.
Javaslatunk szerint törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és
az általuk biztosított településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját,
mértékét lényegileg a település anyagi lehetőségei határozzák meg.

1.1.10. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség
összefüggésrendszerében
A meglévő átlagosan némileg növekvő intenzitású települési területhasználat az esetleges építészeti és
régészeti értékek megőrizhetőségének vonatkozásában jelenleg kedvezőtlen adottság, amely (beépítésre
szánt terület, egyéb beépített területek, illetve földmunkavégzéssel érintett más területek) okozhat helyi
konfliktusokat.
A helyi védelem szükségesnek tartott, de a védelem a szakmailag helyes szabályok megalkotásán túl csak a
pénzügyi források mellérendelésével lehet hatékony.

1.2. Változtatási szándékok
A módosítási szándékok a következő változásokra terjed ki:
Az Önkormányzat által megfogalmazott – a területfelhasználást érintő - változtatási szándékok:
1-es számú változással érintett terület:
Gazdasági terület bővítése az M7 autópálya csomópontja közelében, a 68 sz. főút mellett.
2-es számú változással érintett terület:
Védelmi erdő átminősítése közjóléti erdővé.
3-es számú változással érintett terület:
Védelmi erdő átminősítése a valós művelésnek megfelelően.
4-es számú változással érintett terület:
Falusias lakóterület Településközponti területté módosítása a faluközpontban.
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5-ös számú változással érintett terület:
Új falusias lakóterület kijelölése.
6-os számú változással érintett terület:
Új gazdasági terület kijelölése egy maglévő telephely köré.
7-es számú változással érintett terület:
Falusias lakóterület visszaminősítése mezőgazdasági területté.
8-as számú változással érintett terület:
A sportpálya átminősítése Zöldterületté.
9-es számú változással érintett terület:
Zöldterület megszüntetése.
10-es számú változással érintett terület:
Korábban tervezett új lakóutca visszaminősítése mezőgazdasági úttá.
11-es számú változással érintett terület:
Temető és mellette lévő közút valós használatnak megfelelő átminősítése.
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt fejlesztési területek: Módosítással érintett területek térképi
ábrázolása

A Településszerkezeti és Szabályozási terv változással érintett fejlesztési területei műemléket, helyi
védettségre javasolt objektumot nem érintenek. Régészeti lelőhelyet közvetlenül a 3 sz. terület érint.

1.2.1. Településhálózati és tájhasználati változás
A tervezett fejlesztések következtében a település településhálózati szerepe, illetve kialakult tájhasználata
nem változik:
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Balatonújlak legfontosabb közlekedési útja a 6707. j. országos mellékút, mely jelenleg észak-déli irányban
szeli keresztül a belterületet. Erről az útról ágazik le Templom utca. Új útnyomvonal kijelölés nem tervezett.
Vagyis a település közlekedéshálózati kapcsolatai és a területhasználat jelentős változása a közeljövőben
nem várható.
A kijelölt területfelhasználások továbbra is biztosítani fogják Balatonújlak csendes, barátságos
lakókörnyezetét.

1.2.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
Balatonújlak településszerkezete változatlan marad, új, szerkezetalkotó elemek nem tervezettek. A
területhasználat a meglévő állapotoknak megfelelő, jelentős változás nem várható.

1.2.3. Infrastrukturális változás
A Balatonújlak közműellátására a teljes közműellátás lehetőségét biztosító közmű bázisok és gerinchálózati
csatlakozások rendelkezésre állnak.
A település belterületén a közüzemi vízellátás, a villamos-energia és a vezetékes gázellátás valamint a
közüzemi szennyvíz-elvezetés egyaránt biztosított. A csapadékvíz-elvezetés nyílt árokrendszerrel megoldott.
A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat belterületen az összközművesített
ingatlanok arányának jelentős növelése.
A kéthelyi 0118/1 hrsz-on működik a Balatoni iII. szenyvízrégió központi szennyvíztisztító telepe, mely
biztosítja Balatonújlak szennyvizeinek tisztítását is.
A településrendezési tervi változással érintett területek várhatóan minimális fogyasztásnövekedést okoznak,
ezért a közműfejlesztési igény nem lesz jelentős.

1.2.4. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A település kistérség-közi kapcsolatai erősek, az intézményhálózat és az alap, közép és felsőfokú szolgáltató
infrastruktúra tekintetében a környéken (Marcali, Nagykanizsa) megoldott. Ezek a hagyományos (igazgatási,
oktatási, egészségügyi) kapcsolatok hosszútávon is megmaradnak. Emiatt a hagyományos társadalom, helyi
tradíciók és kultúra egységessége folyamatosan lazulhat.
Ugyanakkor hosszú távon a település népességmegtartó képességét erősíteni szükséges a megfelelő
életkörnyezet, magasabb jövedelmek és vonzó munkahelyek, a turizmus és a kulturális élet, mint célkitűzés
elérése és a hanyatlás elkerülése miatt.

1.3. Hatáselemzés
A rendezési terv a település tervezett helyi védelmet érintő tervezett területén nem irányoz elő nagy
változást, megőrzi az utcahálózatot, a településszerkezetet, a területhasználatot, törekszik a meglévő
értékek megőrzésére. A Helyi építési szabályzat újragondolásával a beépítési paraméterek módja és
lehetőségei felülvizsgálandó.

1.3.1. Történeti településhálózati következmények
A katonai térképeken jól látható a mai Kéthely – Balatonkeresztúr összekötő út nyomvonala, mely
napjainkban is változatlan helyen haladva szeli ketté a település belterületét.
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A település Ny-i részén kialakult szőlőhegy településrész és a településközpont között a közvetlen kapcsolat
a 68 sz. főútról lecsatlakozó földutak segítségével biztosított.
A település közigazgatási területének keleti részén É-D-i irányba áthalad a Balatonszentgyörgy-Somogyszob
vasúti mellékvonal, melynek fejlesztése nem tervezett. A településnek vasúti megállóhelye nincs, a
vonatközlekedés szünetel.
Térségi kapcsolatok szempontjából ugyancsak jelentős a Balaton partján húzódó Budapest-Nagykanizsa
vasúti fővonal.

1.3.2. Természeti, táji hatások
A tervezett fejlesztések megvalósulása a kialakult természeti állapotra némi hatással lehetnek. Nőnek a
beépítésre szánt területek, de jelentős számú, új beépítésre rövid távon nem lehet számítani. Az építési
célra igénybe veendő területeken szabályozott keretek között és mértékben a hasznosítás lehetősége
biztosított lesz. A változások a táj jellegére nem lesznek jelentős hatással, de a mai, kialakult építészeti
arculat némileg kiegészül. A beépített területeken várhatóan a kialakult állapothoz alkalmazkodó, azt
megőrző szabályozottan rendezett arculat lesz a meghatározó.

1.3.3. A településkép feltárulásának változásai
A tervjavaslatban olyan megoldások szerepelnek, amelyek igyekeznek biztosítani a településkép
hagyományos arculatának megőrzését és az új fejlesztések a kialakult állapothoz alkalmazkodva, azt
kiegészítve valósuljanak meg. A terv megvalósulásával várhatóan szabályozottabb arculat jelenik meg a
településre érkezők számára. Ebben a tekintetben mindig sarkalatos kérdés a települési szegélyek
feltárulása: a településre érkezők számára feltáruló kép nagyban függ a településen élőktől. Ilyenkor
nemcsak a főutcára kell gondolni, hanem a településhez közeledvén feltáruló telekvégek látványára. A
települési szegélyek rendezése tehát nem elsősorban önkormányzati feladat, az nagyban függ a
telektulajdonosok igyekezetétől is.

1.3.4. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának
vagy pusztulásának lehetőségei
A tervezett módosítások közül közvetlenül a 11. módosítás területe érinti a közhiteles örökségvédelmi
nyilvántartásában szereplő azonosított régészeti lelőhelyet.
11. módosítás
A belterület déli végén található temető és a mellette lévő közút valós használatnak megfelelő átminősítése
az Alsó-rét I. (47179) lelőhely északkeleti szélét érinti. Amennyiben felmerül a lelőhely földmunkával
történő bolygatása, akkor a beruházással érintett területen megelőző feltárás igényével kell számolni. A
megelőző feltárás régészeti megfigyelés, próbafeltárás, illetve teljes felületű megelőző régészeti feltárás
módszerével valósulhat meg, melynek költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás
szükségessé vált. Amennyiben az érintett területen a beruházás mellett születik döntés, akkor a kivitelezés
megkezdése előtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező örökségvédelmi hatóságot (Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya) és a területileg
illetékes múzeumot (Rippl Rónai Múzeum) is értesíteni kell.

A régészeti örökség védelmével kapcsolatos kötelezettségek
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében
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A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése
alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre
való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi
jogszabályok figyelembevételével kell tervezni.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére
irányuló hatósági eljárásokban a 68/2018. (IV. 9.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a)
pontja és 1. számú mellékletének 15. pontja alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási
Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban: szakhatóság) kell
megkeresni.
A Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással
járó tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető.
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el
kell kerülni.
A Kötv. 22.§ (3) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos
földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti
megfigyelés, próba- és teljes felületű) feltárást kell végezni.
•
Régészeti megfigyelés
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett
tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti
örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos
földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott
régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás
műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A földmunkák közben
végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36. pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a
helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és
dokumentálása.
•
Próbafeltárás
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció
nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek
próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg,
illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.
•
Teljes felületű feltárás
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a
beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha
a beruházás történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja
szerint – ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A
hatóság a Kötv. 22.§ (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei
vonatkozásában eltérően is meghatározhatja.
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ (5)
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti
szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő.
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A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében a
régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti
dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonalkijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt
bízhat meg.
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a
feltárás szükségessé vált (Kötv. 19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F. § szabályozza a nagyberuházásokhoz
kapcsolódó megelőző feltárások régészeti feladatellátás idő- és költséghatárát.
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 22. § (5)
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 27-36 §-a határozza
meg. A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. §
(10) bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) bekezdése írja elő.
Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelet 37-45. §-ai alapján kell
eljárni.
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a
régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen
tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka
felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a
feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének
kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság
intézkedéséig gondoskodni.
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján
szankcionálják.

1.3.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása
A tervjavaslat szerint a belső településrészek közti kapcsolati fejlesztések minimális mértékben történnek,
és a település védendő értékeket képviselő területeinek viszonyai alapvetően nem változnak meg.
Balatonújlak területén a helyi védelemre javasolt épületek, művi értékek a belterületen találhatók, valamint
a szőlőhegyen helyezkednek el.

1.3.6. Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A műemlékek ismertetése az 1.1.7. fejezetben található.

1.3.7. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
Nem releváns.
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1.3.8. Településkarakter változásának hatásai
A tervezett változtatásokkal reményeink szerint a településkarakter a meglévő kulturális értékek megóvása
mellett a még rendezettebb települési környezet irányában mozdul el. A ma jellemző települési jelleg a
kialakult állapotra szervesen ráépülve, drasztikus változások nélkül, szabályozott keretek között fejlődhet
tovább. A táji környezetéhez alkalmazkodó és a település befogadóképességét meg nem haladó tágas,
(fokozatos szerves urbanizáció révén) rendezett arculattal is bíró település képe állhat elő. A tervezett
területfejlesztések az idegenforgalom és a gazdaság növekedésével járhat együtt.

1.3.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A település átalakulásával és változó paraméterekkel bíró területfelhasználások befogadásával a
környezetterhelés jelenlegi volumene várhatóan nőhet és összetétele is megváltozhat. A növekvő
környezetterhelés minden bizonnyal az épített örökség műszaki állapotára is valamelyest hatással van, de e
hatások jelentősége összességében elhanyagolható.

1.3.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A terv elhatározásai olyan önkormányzati településpolitikai konszenzusos döntéseken nyugszanak, amelyek
megváltoztatása nem reális, és amelyek a már eddig bekövetkezett települési folyamatok
eredményeképpen születtek meg. Emiatt a folyamatok visszafordíthatósága erősen kétséges. A jelenlegi
helyzetben azonban a folyamatok megfordítása tudomásunk szerint a tervezésben érdekelt felek egyikének
sem áll szándékában.

1.3.11. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A településen található művi értékek, - amelyek a tervben foglaltakból következően - jelentősebb
értékvédelmi károk keletkezésének az esélye nem valószínűsíthető, amennyiben valamilyen védettségi
kategóriába kerülnek, így a kárenyhítés lehetősége kicsi. A helyi védelemre javasolt művi értékek
fenntartásának anyagi lehetőségei több szempontból biztosíthatók. A helyi védelem alatt álló értékeket ért
esetleges károk költségeinek fedezése várható az egyháztól, valamint az önkormányzattól és
tulajdonosoktól. Adott esetben az önkormányzat anyagi lehetőségei alkalmasak lehetnek a helyi védelemre
javasolt művi értékek karbantartására is.

1.4. Összefoglaló
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (KÖH) műemlék-nyilvántartása
szerint Balatonújlak területén műemléki védelem alatt álló művi érték nem található.
A tanulmányban minden olyan ingatlant felvettünk a listára, amely fekvése, tömege miatt a településkép
szempontjából jelentősnek minősül, vagyis helyi értéket képvisel. A helyi művi értékvédelemre érdemes
épületek jórészt a régi településközpontban és környezetében, valamint a szőlőhegyen találhatóak. Ezek a
települési múltra jellemző karakteres épületek (XIX.-XX. sz.), a népi építészeti és egyéb meghatározó
központi karakter emlékét őrző művi értékek.
A Településszerkezeti és Szabályozási terv változással érintett fejlesztési területei műemléket, helyi
védettségre javasolt objektumot vagy régészeti területet … esetben érintenek.
A település jelenleg rendelkezik településkép védelmi rendelettel. Az újonnan készült Kulturális
Örökségvédelmi Hatástanulmány számba vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális szempontból
védendő értékeket, amit Településszerkezeti és Szabályozási tervlapon mutat be és ennek segítségével
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kerülhet sor a hatályos jogszabályi keretek között történő megfelelő védelmi mód kiválasztására és
kidolgozására.
A településszerkezeti tervben és az 1.7 fejezetben ismertetett, Helyi Építési Szabályzat javaslatba beépíteni
javasolt előírásokon keresztül biztosítható a művi értékvédelem lehetősége a település egészén. Ezzel a terv
a kármegelőzés, kárenyhítés lehetőségét általánosságban is magában hordozza, noha értékpusztulásra
várhatóan nem fog sor kerülni.
A fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy a tervjavaslat összhangban van a művi értékek
védelmének általános elveivel. A terv megvalósulása nincs káros hatással a terület védhető-védendő művi
értékeire.
Régészeti összefoglaló:
Balatonújlak területén 11 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adatunk jelenleg, melyek általános
védelem alatt állnak. A bemutatott régészeti lelőhelyek a történelem számos korszakára az őskortól kezdve
a török kor végéig keltezhetők. További lelőhelyek előkerülésével kell számolnunk.
A rendelkezésünkre bocsátott tervezett változtatási szándékok közül a 11. számú módosítás érint régészeti
lelőhelyet: a belterület déli végén található temető és a mellette lévő közút valós használatnak megfelelő
átminősítése az Alsó-rét I. (47179) lelőhely északkeleti szélét érinti. Amennyiben felmerül a lelőhely
földmunkával történő bolygatása, akkor a beruházással érintett területen megelőző feltárás igényével kell
számolni. A megelőző feltárás régészeti megfigyelés, próbafeltárás, illetve teljes felületű megelőző régészeti
feltárás módszerével valósulhat meg, melynek költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás
szükségessé vált. Amennyiben az érintett területen a beruházás mellett születik döntés, akkor a kivitelezés
megkezdése előtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező örökségvédelmi hatóságot (Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya) és a területileg
illetékes múzeumot (Rippl Rónai Múzeum) is értesíteni kell.
Felhasznált források:
Felhasznált adattári adatok:
- Miniszterelnökség Örökségvédelmi Nyilvántartási Főosztály közhiteles lelőhely-nyilvántartása
- Magyar Nemzeti Múzeum Központi Adattára
- Rippl Rónai Múzeum adattára
Felhasznált térképészeti adatok:
- EOV 1:10 000 topográfiai térkép, 32-241, 32-242 sz. térképlapok
- Első Katonai Felmérés. CD-ROM, Arcanum kiadó, 2004.
- Második Katonai felmérés. CD-ROM, Arcanum kiadó, 2005.
Felhasznált irodalom:
- Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. II.
- Gördülő idő. Régészeti feltárások az M7-es autópálya. Somogy megyei szakaszán. Zamárdi és Ordacsehi
között. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága – MTA Régészeti Intézete, 2007.
- Gráf András:Übersicht der Antiken Geographie von Pannonien – Diss.Pann. Ser. I. no. 5.
- Kocztur Éva: Régészeti Füzetek Ser. II. 13. Somogy megye régészeti leletkatasztere.
- Kuzsinszky Bálint: A Balaton környékének archaeológiája. Bp. 1920.
- Langó Péter – Siklósi Zsuzsanna: 10. századi temető Balatonújlak–Erdő-dűlőn. In: A honfoglalás kor
kutatásának legújabb eredményei - Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk.: Wolf Mária –
Révész László, Szeged, 2013. 143-161.
- Reiszig Ede: Magyarország Vármegyéi és Városai. Somogyvármegye. Bp. é. n.
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- Thomas Edit: Római villák a Balatonvidéken. Bp. 1961.

1.5. Nyilatkozat
A Balatonújlak Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához szükséges
Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt
a 68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett
megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Simmer Lívia régész
Szakértői szám: 18-002
Zalaegerszeg, 2018. május

Nyilatkozat
A Balatonújlak Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához
Örökségvédelmi Hatástanulmány Művi értékvédelmi fejezetét készítő településrendező tervező nyilatkozik,
hogy a művi értékvédelmi tanulmányt a 68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Továbbá
nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére jogosult.

Fercsák Ágnes
Településmérnök TT 20-0277
Bak, 2018. május
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1.6. Települési értékleltár

Műemléki védelem alá eső épületek, építmények
jelenleg nincs

megnevezése
címe
jellemzői
datálása
datálás forrása
műemléki
környezet:
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Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok

Római katolikus templom
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Templom
Templom tér
hrsz: 130/4
A Rózsafüzér királynéja római katolikus templom 1980-ban,
közadakozással épült. Megépítésével alakult ki a Templom tér, s
mondhatjuk, hogy a községközpont is teljessé vált.
A templom egy hajós, szentélye és oltára szerény. Ízléses és
konzervatív alapokon nyugvó épület némi modern elemmel
színezve. Formájában megőrizte a hagyományos templomok
formavilágát.
1980.
Javasolt védelme: helyi
Építés éve

Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Feszület
Templom tér
Kő anyagú vallási képzőművészeti alkotás 1853-ból.
XIX. század vége
Dátum

hrsz: 77/6

Javasolt védelme: helyi
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Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Feszület
Kossuth L. u. 2.
Kő anyagú vallási képzőművészeti alkotás 1886-ból.
XIX. század vége
Dátum

hrsz: 77/5

Javasolt védelme: helyi

Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Feszület
Kossuth L. u. 74/A.
Kő anyagú vallási képzőművészeti alkotás.
XIX. vége-XX. század eleje
Stílusjegyek.

hrsz: 124

Javasolt védelme: helyi
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Szentháromság szobor
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Szobor
Kossuth L. u. 55.
Kő anyagú Szentháromság szobor.
XIX. század vége
Stílusjegyek.

hrsz: 18/1

Javasolt védelme: helyi

Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 55.
hrsz: 18/1
Tömeg, nyílásrend, stílus, homlokzatdíszítés, tetőszerkezet,
anyaghasználat.
A
lakóépület
tömegével
és
homlokzatdíszeivel helyi jelentőségű építészeti érték.
XX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek.
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 28.
hrsz: 94
Előkert nélküli beépítés.
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges, tömegével,
kódisállásszerű bejáratával és nyílásrendjével védendő
építészeti érték.
A falazott oromfal, homlokzati tagozatok, vakolatdíszek
helyreállítandók.
XX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek.

Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Feszület
Kossuth L. u. 43.
Kő anyagú vallási képzőművészeti alkotás 1913-ból.
XX. század eleje
Dátum

hrsz: 28/4

Javasolt védelme: helyi
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 37.
hrsz: 31/1
Oldalhatáron
álló
egyszerű
nyeregtetős
épület
középtraktusban kódisállásszerű kiugrással. Tömegformálása,
anyaghasználata, nyílásrendje, arányai.
XX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 32/A.
hrsz: 97
Egyszerű nyeregtetős épület utcai homlokzatán
hagyományt
ápoló
vakolati
motívumokkal.
Tömegformálása, anyaghasználata, nyílásrendje, arányai.
XX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 27.
hrsz: 42/1
Hagyományos formavilágú, három osztatú, egyszerű
nyeregtetős, oromfalas lakóépület a szabadkéményből
következetve füstöskonyhával. Tömegformálása, nyílásrendje,
anyaghasználata megőrzendő.
XIX. század vége
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői, értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 25.
hrsz: 43/1
Hagyományos formavilágú, három osztatú, egyszerű
nyeregtetős, oromfalas lakóépület bejárata kódisállással
kiemelve. Tömegformálása, nyílásrendje, anyaghasználata
megőrzendő.
XIX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 15.
hrsz: 50/1
Hagyományos formavilágú, három osztatú, egyszerű nyeregtetős,
oromfalas
lakóépület
bejárata
kódisállással
kiemelve.
Tömegformálása, nyílásrendje, anyaghasználata megőrzendő.
Homlokzati színezése nem hagyományőrző.
XIX. század vége
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 13.
hrsz: 51
Hagyományos formavilágú, három osztatú, egyszerű nyeregtetős,
oromfalas lakóépület nádtetővel fedve. A kémények
szabadkémények, amik füstöskonyha meglétére utalnak.
Tömegformálása, nyílásrendje, anyaghasználata megőrzendő. Az
utcai oromfalon a redőnyös ablak helyett kettő szellőzőnyílás
helyezendő el. Az udvari homlokzatról a műanyag előtető
leszerelendő.
XIX. század közepe - vége.
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 11.
hrsz: 55
Polgári stílusú utcával párhuzamos gerincű, kontyolt nyeregtetős
épület, hajlított ház. Tömegformálása, utcai homlokzatának
kialakítása és díszítése helyi egyedi érték.
A konvektorok égéstermék elvezetőit javasoljuk megszüntetni az
utcai homlokzaton.
XX. század közepe
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Szobor
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Szobor
Kossuth L. u. 12.
Vallási tartalmú képzőművészeti alkotás.
XIX. század –XX. század
Stílusjegyek

hrsz: 86

Javasolt védelme: helyi
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 7.
hrsz: 59
Szimmetrikus kialakítású homlokzat, hajlított ház polgáriasodó
társadalomra utaló stílusjegyekkel. Az utcai homlokzat
kiugrása és díszítése helyi jellegzetesség.
XX. század közepe
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek.

Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 10.
hrsz: 83
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, falazott oromfal,
homlokzatdísz. Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű
nyeregtetős lakóépület tömegével védendő építészeti érték.
Utcai homlokzat felújítandó.
1939.
Javasolt védelme: helyi
Dátum olvasható az utcai homlokzaton.
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Kossuth L. u. 1.
hrsz: 62/1
Polgári stílusú utcával párhuzamos gerincű hajlított ház. Az utca
homlokzat középső traktusa timpanonszerűen kiemelt,
keresztirányú tetővel fedett.
Tömegalakítása, szimmetrikus homlokzati megjelenése, az utcai
homlokzat kialakítása helyi érték.
XX. század közepe
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Lakóház és melléképület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóház és melléképület
Balaton u. 5.
hrsz: 261
Hagyományos formavilágú egyszerű tömegű és nyeregtetővel
fedett épületek, a lakóépületnél a bejárat kódisállásszerűen
kiemelve.
Tömegaránya, homlokzatformálása, népi építészeti stílusa,
nyílásrendje, anyaghasználata.
XIX. század vége
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek
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Lakóépület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

datálása
datálás forrása

Lakóépület
Petőfi S. u. 16.
hrsz: 148
Oldalhatáron, előkert nélkül álló, utcára merőlegesen
telepített, kontyolt nyeregtetős lakóépület. Vélhetően
kettő lakást tartalmaz, a hátsó lakás bejárata kódisállással
hangsúlyozott. Tömegaránya, nyíláskiosztása, homlokzat
ritmusa értékes, színhasználata helyi jellemzőkkel bír.
XX. század eleje
Javasolt védelme: helyi
Stílusjegyek

Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Feszület
Petőfi S. u. 38.
Kő anyagú vallási indíttatású képzőművészeti alkotás.
XIX. század vége –XX. század eleje
Stílusjegyek

hrsz: 159

Javasolt védelme: helyi
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Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 647

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége - XX. század eleje
Stílusjegyek

hrsz: 652

Javasolt védelme: helyi
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Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 668

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége

hrsz: 683

Javasolt védelme: helyi
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Stílusjegyek

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 705/1

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz:709

Javasolt védelme: helyi
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Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Nádtetős, vályog falazatú gazdasági épület.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 611

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület, nádtetővel, vályog falazattal.
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 524

Javasolt védelme: helyi
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Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Vályog falazatú gazdasági épület, nádtetővel
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 523

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület nádtetővel, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége

hrsz: 520

Javasolt védelme: helyi
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Stílusjegyek

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület nádtetővel, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XX. század eleje
Stílusjegyek

hrsz: 515

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület nádtetővel, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége

hrsz: 475

Javasolt védelme: helyi
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Stílusjegyek

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület, nádtetővel, vályog falzattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 472

Javasolt védelme: helyi

Présház
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása

Présház
Szőlőhegy
Gazdasági épület, nádtetővel, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XX. század eleje

hrsz: 471

Javasolt védelme: helyi
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Stílusjegyek

Présház és melléképület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház és melléképület
Szőlőhegy
Gazdasági épület, nádtetővel, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 557

Javasolt védelme: helyi

Feszület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei

Feszület
Szőlőhegy
Kő anyagú vallási képzőművészeti alkotás.

hrsz: 651
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datálása
datálás forrása

XIX. század vége, felújítva 2000-ben.
Stílusjegyek

2018.

Javasolt védelme: helyi

Présház és melléképület
megnevezése
címe
jellemzői,
értékei
datálása
datálás forrása

Présház és melléképület
Szőlőhegy
Gazdasági épület, deszka oromfallal, vályog falazattal
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus
XIX. század vége
Stílusjegyek

hrsz: 737

Javasolt védelme: helyi
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1.7. Vonatkozó hatályos jogszabályok

























A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
2016. évi LXXIV. törvényre a településkép védelméről
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII.
1.) Korm. rendelet
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ eljárásaira vonatkozó
szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet (Hatályon kívül: 2013.01.01., lásd: 45/2012.
(XI. 30.) EMMI rendelet)
a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.)
EMMI rendelet
a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI
rendelet
az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM
rendelet
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (Kihirdetve: 2011.06.27.)
a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a
világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté
nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté
nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.)
NEFMI rendelet
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008.
(II. 15.) Korm. rendelet
a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti
védettségének megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI
rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet
a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
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1.8. Helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra vonatkozó javaslat
Művi értékek védelmének általános előírásai
(1) Az országos műemléki védelem alatt álló építményt és műemléki környezetét az SZT jelű szabályozási
tervlap jelöli.
(2) A helyi védelem építményeit és területeket az SZT jelű szabályozási tervlap jelöli.
(3) A helyi védettséggel érintett területek, építmények esetén a külön vonatkozó önkormányzati rendelet
állapít meg rendelkezéseket és követelményeket.
Helyi területi védelem előírásai
(1) A helyi területi védelemmel érintett területen a jellegzetes történeti településkép és utcakép
megőrzése érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén illeszkedni
kell a terület hagyományos beépítési és építészeti karakteréhez.
(2) Építési tevékenység esetén Illeszkedési vizsgálat szükséges. Illeszkedési vizsgálat keretében szükséges
meghatározni a tervezett épület tetőgerincének irányát, a tető hajlásszögét, az utcai
homlokzatmagasságot és az épület színezését és anyaghasználatát.
(3) Az illeszkedés biztosítása érdekében:
a) Megőrzendő az utcák, közök történelmileg kialakult rendszere.
b) A kialakult telekszerkezet megőrzendő, ezért ennek érdekében a meglévő telkek tovább nem
oszthatók. Telekösszevonással a jellemzőtől eltérő arányú/formájú/alakú telek, tömbtelek nem
alakítható ki. Telekösszevonás a telekszélesség növelése érdekében történhet, egy-egy telekhatár
megszüntetésével, a telekhatárok eltolása, tologatása nélkül.
c) A telkeken épület a kialakult beépítéshez illeszkedően csak oldalhatáron álló módon helyezhető
el.
d) Az utcai homlokzat síkjától minimum 5 m mélységig kell tartani az utcai homlokzatmagasságot.
(4) Lakóépület építése esetén a maximális földszinti beépített bruttó alapterület nem haladhatja meg a 250
m2-t.
(5) Helyi területi védelem alá eső területen lapostetős épület nem építhető.
Helyi egyedi védelem előírásai
(1)

(2)

Helyi egyedi védelem esetében az építéskor a területi védelemre vonatkozó előírások mellett a
következő előírások is betartandók.
a) A meglévő épületeken tervezett bármilyen építési munka esetén a kialakult, hagyományos
homlokzati és tömegarányok, a tetőforma, a párkány- és gerincmagasságok, a nyílásrendek, a
nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.
b) Az épületek úgy bővíthetők, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása
(utcaképi szerepe) ne változzon.
c) Az épületek, épületrészek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, hiány
esetén pótlandók.
Meglévő épület közterület felőli homlokzatának felújítása esetén
a) Az épületeken homlokzat-felújítás, homlokzat-átalakítás, portál ki- vagy átalakítás csak a teljes
épülethomlokzat figyelembe vételével történhet.
b) csak azonos megjelenésű nyílászárók alkalmazhatók,
c) a hagyományos épületszerkezetek, anyagok használata, az eredeti anyagok felhasználása az
irányadó.
d) A homlokzatnak a jelenlegitől eltérő vakolása, színezése színezési terv alapján valósítható meg.
e) az épületek közterületről látható homlokzatára parabolaantenna, klímaberendezés külső
egységei és szellőző, valamint kéménycsövek, vezetékek látható módon nem helyezhetők el.
Régészeti lelőhelyek védelme
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A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT jelű szabályozási
tervlap tartalmazza.
Régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló- törvény és a hozzájuk
kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók.
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