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1.1. Vizsgálat 

 

1.1. Vi1.1. 
1.1.1. Művi és régészeti értékek védelme, örökségvédelem 
 
Ezt a tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 

készítettük el. A felhasznált adatok a hatályos településrendezési terv alátámasztó munkarészének 

értékvédelmi adataira és a településszerkezeti terv 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 

örökségvédeli hatástanulmány és a hatályos értékvédelmi rendelet szándékait figyelembe vettük. 

A tanulmány régészeti vonatkozású részei Dr. Türk Attila és Vágner Zsolt régész (Archeo-Art Bt) 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. 

1.1.2. Történeti leírás, régészeti örökség 

 
Kéthely régészeti öröksége 

 

Kéthely a Balaton dél-nyugati végét megközelítő balatonkeresztúri, illetve balatonberényi magas parttól 

Nagyatád térségéig húzódó Marcali-hát keleti szélén 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. 

 

Kéthely területén már a neolitikum korai időszakában megjelentek földműves életmódot folytató telepesek a 

Balatonújlaki vízfolyás partján a Felső-mező dűlőben, valamint a Baglyas-hegy platóján gyűjtött, a balkáni 

eredetű Starcevo kultúrához köthető leletek tanulsága alapján. Őket követte a Baglyas-hegy mellett a 

Balatonújlaki vízfolyásra néző domboldalakon, összesen hét lelőhelyen is megfigyelt nyugat-európai eredetű 

Dunántúli Vonaldíszes Kultúrához köthető népesség, melynek tagjai más feltárt települések tanulságai szerint 

jellemzően nagyméretű, hosszú, felszínre épített csarnokszerű, favázas házakban laktak. Az újkőkor végének 

legfontosabb dunántúli csoportja az ún. Lengyeli kultúrához köthető népesség vízparti megtelepedésére utal 

három lelőhely leletanyaga is.    

 

A Lengyeli kultúra népessége a rézkor elején is e vidéken élhetett. Azonban a korszak legfontosabb leletei a 

hozzájuk képest lényegesebben később megtelepedett, nyugati eredetű Pécel-Badeni kultúrához köthető. 

Kiknek leletei a Baglyas-hegyen, valamint két másik mélyebben fekvő, vízparti területek lelőhelyein került elő az 

Agyagbánya mellett és a Szedres-dűlőben. 

 

A bronzkor korai szakaszában történt megtelepedésekre a Somogyvár-Vinkovci kultúrának a Baglyas-hegyen és 

a Meleg-oldalon előkerült leletei utalnak. A középső-bronzkor egyik karakteres anyagi kultúrájával rendelkező 

népessége az ún. mészbetétes edények csoportjának leletei a Balatonújlaki vízfolyás mentén kerültek elő. A 

korszak legjelentősebb emlékei azonban a késő-bronzkori urnamezős kultúrához köthetőek. A Baglyas-hegyen 

egy magaslati erődített telepet hoztak létre, melynek föld sáncai (földvár), igaz lekopott töredékes formában, 

de máig megfigyelhető. A belterülettől északkeletre fekvő, a vizenyős területből kimagasodó Szilas-dombon egy 

másik településük is megfigyelhető. Ezekhez tartozhatott talán a korábbi Téglagyár területén Dráveczky Balázs 

által részben feltárt hamvasztásos temető. Ugyanitt a korszak másik jelentős népességének az ún. halomsíros 

kultúra településének és temetőjének nyomai is előkerültek. 
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A korai vaskorban is folytatódott a Téglagyár egykori területén és a Szilas-dombon a megtelepedés. Ezt 

követően csak korszak végéről ismerünk a nyugatról érkező kelta törzsekhez köthető leleteket szintén a 

Téglagyár, valamint a belterülettől délre, a mélyebben fekvő Karfás területén. 

 

A római korban az eddig ismert leletek alapján csak a Balatonújlaki vízfolyás mentén, annak két oldalán 

elhúzódva alakultak ki falusias települések a mai belterülettől északra a téglagyár és a Felső-mező-dűlő 

környezetében, valamint ettől nyugatra a Kúla-dűlőben. 

 

A Meleg-oldalon Költő László által feltárt népvándorlás-kori temető az ún. Keszthely kultúra népességéhez 

köthető. Ez a különleges népesség máig számos kérdést vett fel a kutatók számára, mert korábban többen úgy 

vélték, hogy ezek vagy a Balaton nyugati végében egykor itt működő késő-antik települések leszármazottjai, 

vagy esetleg egy az avarok által a háborúskodásaik során fogságba ejtett, idehurcolt és letelepített emberek és 

azok utódai lennének. A Meleg-oldallal szemben a Balatonújlaki vízfolyás északi oldalán fekvő domboldalon 

pedig egy a kései avarkorhoz köthető település nyomait figyelték meg. Honfoglalás-kori megtelepedésre utaló 

szórványos leletek, pedig szintén a Meleg-oldalon kerültek elő. 

 

Az Árpád-kor időszakából négy csomópontban ismerünk településekre utaló lelőhelyeket. A Balatonújlaki 

vízfolyás mentén, a Melegoldalon és vele szembe található Séd-dűlőben, a belterülettől északkeletre a Szilasi-

domb kiemelkedésén, valamint a belterülettől keletre a Szedres-dűlőben falusias településekre utaló leleteket 

gyűjtöttek. A Baglyas-hegy késő-bronzkori földvárának déli nagyméretű sáncán található mesterséges Paraplé-

dombon egy Árpád-kori kisvárat építettek, melyet egy kisebb nemesi udvarházként lehet esetleg azonosítani. A 

20x25 méter alapterületű domb felső platója 11-12 méter széles, melyet korábban árok vette körül egy külső 

sánccal, ennek maradványai már csak a nyugati oldalán maradtak meg. A fennmaradt részen az árok szélessége 

5-6 méter volt, de sajnos a sáncot itt is lefaragták a földművelés során. Dél felől az őskori sánc nagy árkát 

használták fel. 

 

A késő-középkorból az Árpád-kori településnyomokhoz hasonlóan több lelőhelyen ismerünk településrészre 

utaló leleteket. A legnagyobb csoportjuk a Balatonújlaki vízfolyás északi partjára néző domboldalon hosszan 

elnyúlva helyezkedik el. A belterülettől keletre és délre egy-egy vízfolyás mentén elszórva további három 

lelőhelyen kerültek elő késő-középkori településrészekre utaló leletek. 

 

A belterület nyugati szélén, az egykori zsidó-temető területén álló négyzetes alakú, kissé lekerekített sarkú 

Fáncsi-vár sáncai, vizes árkai máig jól láthatóak. A vár DK-i sarkánál megfigyelhető ovális kiugrás egy 

sarokbástyára utal. A 78x75 méter alapterületű vár külső sáncainak belső magassága 2-3 méter, a sánc lapos 

tetejének szélessége 5-9 méter között váltakozik.  A 10-12 méter felső szélességű várárok 2-3 méter mély 

jelenleg. A 1555 előtt épült castellum Fánchy János és György tulajdona volt. 1557-ben a várat mint magyar 

erősséget említik, melyet 1566-ban újjáépítettek és 1567-ben a rendi országgyűlés elrendelte, hogy a várat 

állandó lovassággal lássák el, így a magyar végvárrendszer egyik fontos elemévé vált 1588-ig, amikor is 

elfoglalták törökök. 

 

Forrás: 

Draveczky – Sági – Takáts 1964, Draveczky Balázs – Sági Károly – Takáts Gyula: A Somogy Megyei Múzeumok 

Régészeti Adattára. In: Somogyi Múzeum, Kaposvár 1964., 31. 

Magyar – Nováki 2005, Magyar Kálmán – Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. 

Kaposvár 2005., 80-81.; 31.,32.ábra 

Költő 1991, Költő László: A Kéthely-melegoldali Keszthely-kultúrás temető (Előzetes jelentés). MFMÉ 1984–

1985/2 (1991) 171–186. 
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Baglyas-hegy késő-bronzkori földvár és a Paraplé-domb Árpád-kori kisvár (Nováki Gyula felmérése) 

 

 
Paraplé-domb Árpád-kori kisvár (Nováki Gyula felmérése) 
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Fancsi-vár 16. századi castellum és végvár (Nováki Gyula felmérése) 

 

  
Fancsivár légifotója Civertan Bt felmérése 
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Kéthely feltehetőleg Árpád-kori település. Első írásos emléke egy 1274. szeptember 9-én keltezett oklevélen /a 

fejérvári egyház káptalanjánál készült adásvételi szerződés / olvasható: KEDHEL alakban. Ez azt bizonyítja, hogy 

nem két település egyesüléséből keletkezett, inkább a keddi piacnapból és a hely szóból eredeztethető. A 

segesdi főesperességhez tartozó plébániák 1332-37. évi ún. pápai tizedjegyzéke a községet KETHEL néven 

rögzíti. 1403-ban KEETHEL, 1455-ben KEDHELY formában fordul elő. Hosszú időn keresztül a Gordovai ancs 

család birtokában volt, váruk említésével a török időkben találkozhatunk. 

 

Kéthely neve a mondás szerint két település – Magyari és Sári – egyesítéséből keletkezett, azaz kettő hely. 

Egy másik elmélet szerint Kéthely az Árpádok korában piachellyel rendelkező település volt. A piacot a keddi 

napon tartották, ezért Kedhely nevet kapta. 

Az 1332-37 évi pápai tizedjegyzék szerint Kedhely a Rupolaújvári család tulajdona. A 15. század eleji Zsigmond 

király elleni lázadásban részt vett Kedhely tulajdonosa is, de ezt a lázadást a király elfojtotta, és a lázadókat 

megbüntette. Az újgazda a Gordovai Fancsi László bán lett. 

1448-ban Fancsi László a keetheli birtokát megosztotta fiai között. 1550-ben a földesurak még Fancsi János és 

György voltak. Váruk romja a mai Vár utca végén emelkedő domb területén található. 

A kéthelyi Fancsi vár Szigetvár eleste után a török elleni vonal fontos végvára lett. Ekkor birtokosa Fáncsy János 

gorodvai, 1540-ben somogyi alispán és a nagytekintélyű Nádasdy szervitora volt. A végvárak kiépített rendszere 

megakadályozta a vidéken a török terjeszkedését. Kéthely 1587-ig magyar terület maradt, ennek ellenére a 

földesurán kívül a törököknek is adózott. 1587 elején a vár török kézre került, augusztusban Zrínyi serege 

megtámadta a Kanizsa környéki török sereget. A győzelem eredményeként Kéthely újra magyar kézre került. 

1591-ben, amikor elesett Segesd és Kiskomár, Kéthely újra a töröké lett, majd 1594-ben Zrínyi egész Csurgó és 

Berzence vonaláig visszaszerezte a vidéket. 

1588-89-ben a földesúr Enyingi Török István. 1596-ban Kanizsa elesett, ekkor Kéthely is ismét török kézre 

került. A nemesség elmenekült, a magyar földesúr helyébe török földesúr ült. 

Kéthely vidéke a 17. század közepére elpusztult. A török uralom alatt a táj jelentősen átalakult. 

1690-ben Kanizsa felszabadult, és ezzel a török uralom véget ért a megye nyugati területén is. A császár nem 

ismerte el a tulajdonjogokat és németeket helyezett a jobbágyok régi birtokaira. 

A Rákóczi-szabadságharc idején Kéthely földesura Zankó Boldizsár volt. 

1714-től újra lakott helység, plébániája volt. A plébániát Zankóházi Zankó Miklós földesuraság alapította. Ekkor 

két földesúr volt – Zankó Miklós és Zankóházi Zankó Boldizsár. 1714-ben Zankó Miklós építtette a templomot, 

ami azonos a mai templom kelet-nyugati fekvésű hajójával. 

1715-ben városi címet kapott és országos vásárok tartására nyert szabadalmat. 1726-ban a város birtokosa a 

gróf Harrach család. 1735-ben a Hunyady család kezébe került a Harrach család összes birtoka. 

1739-ben Hunyadi István földesúr megkezdte a templom kibővítését észak-déli irányban, mely 1750-re készült 

el, s nyerte el mai alakját. A 18. század közepén báró Hunyadi Nagy János felépítette a község közepén álló 

kastélyt. 

1773-ban felújították a templomot. Ebben az évben a bor szakszerű kezelése és tárolása érdekében az 

uradalom megépíti borpincéjét a Baglasban. 

A 19. század elején a hűbéri rendet újabb háborúra késztette Napóleon seregének betörése. A kéthelyi ősök 

közül nem harcolt senki Napóleon ellen, de a háborúk újabb anyagi áldozatot követeltek a jobbágyoktól. 

Az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc során Kéthely nem volt a csaták színtere. Jellasics 1848 

szeptemberében vonult át a falun. 1849. január 15-én a falu újra a császáriak fennhatósága alá került. Május 1-

én Noszlopy Gáspár vezette népfelkelés során Somogy felszabadult a császári uralom alól. 

A kiegyezés után 1893. október 22-én érkezett meg az első vonat a vasútállomásra. A milléniumi évek emlékét 

őrzik az akkor épült középületek és a módosabb gazdák lakóházai. Ezekben az években bővítették ki és nyerte 

el végleges alakját az 1760 körüli Hunyady-kastély Sáripusztán. 

Az I.világháború után a Nagyatádi Szabó István féle földreform következtében kialakították a mai Vár-, Május 

1.-, Kossuth- és Rákóczi utcákat. 

A II. világháború során a Sáripusztán lévő kastélyban a budapesti Rókus kórház orr-, fül-, gége-, és szemészeti 

osztálya nyert elhelyezést 1944 nyarán. A felszabadulás napját követően megindult az újjáépítés a faluban. 
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1945. április 15-én alakult meg a helyi földigénylő bizottság, amely a házhely- és földjuttatásokat irányította. Az 

újgazdáknak gazdasági felszereléseket osztottak. A háborúban megrongálódott házakat a volt uradalmi 

épületek anyagából építették újjá. Megalakult a Kéthely és Vidéke Földműves-szövetkezet, amely ugyancsak 

részesült a Hunyady-vagyonból. 1949-ben alakult meg a tsz 1956. novemberében oszlott fel. Az 50-es évek 

elején megállapodás született, aminek az eredménye az volt, hogy bevezették az áramot a faluban, de ennek 

fejében a Hunyady grófok 2 kastélyát átadták a Fővárosi Tanácsnak szociális otthon céljára. 

1960-ban alakult ismét termelőszövetkezet, ebben az évben jött létre a közös tanács is. (Somogyszentpált 

csatolták a helyi közigazgatáshoz). Az Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezethez 1973-ban 

Balatonkeresztúr, 1974-ben Somogyszentpál csatlakozott. A rendszerváltás óta önálló önkormányzat és 

jegyzőség működik. 

 

Helyi jelentőségű építészeti érték több lakó- és középület, 2 volt magtár, számos kereszt és szőlőhegyi lakó- és 

gazdasági épület, több szobor és az I. világháborús emlékmű, valamint a temetőben lévő régi sírkövek. 

Az országos és helyi védelem alatt álló művi értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a helyi 

építési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A helyi védett épületekkel kapcsolatos szabályokat a 4/2000. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet határozza 

meg, melyet a 16/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosított.  

A településen – az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze alapján– 31 darab nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek található, melyek közül 1 darab kiemelten, 3 darab fokozottan védett. E területeket a 

településszerkezeti és a szabályozási tervek egyaránt tartalmazzák. 

 

1.1.3. Természet, táj, tájhasználat –településhálózat és településszerkezeti összefüggések 

 

Kéthely 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. 

 

Kéthely térségen belüli szerepköre az elmúlt évtizedekben a következőképpen alakult ki: Csökkenő 

mezőgazdasági jelentőség, növekvő helyi ipari es üdülési profil, teljeskörű alapfokú ellátóközpont, valamint 

speciális ellátó funkció (fővárosi szociális otthon).  

Az M7 autópálya kiépítése javította a Marcali térség és ezen belül Kéthely elérhetőségét, ami hatással lehet a 

termelésre és az idegenforgalomra is. 

A legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főút, mely jelenleg észak-déliirányban szeli keresztül a 

belterületet. Erről az útról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. összekötő út, Somogyszentpál-Kisperjés 

felé a 67108. sz. bekötőút. A Balatonszentgyörgy-Somogyszob vonalon a vasútállomás a külterületre esik. 

Elkészült Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazóig vezető kerékpárút is. 
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Sáripusztán a Hunyadyak egykori barokk stílusban megépített kastélya. Tízhektáros parkjában több ritka fafaj is 

megtalálható, mint a kolorádófenyő, az ostorfa. Felújításra szorul, hasznosítása megoldásra vár. 

 

1.1.4. Településkép, utcakép 

 
Kéthely alapformája az úti- vagy utcásfalu, amely eredetileg általában egyutcás, vagyis egyetlen út két oldalán 

alakultak ki a telkek és rajtuk a házak. A további utcák részben azokból a dűlőutakból jöttek létre, amelyek 

hátulról feltárták, megközelíthetővé tették a kerteket. Az újkori, „mérnöki tervezésű" utcahálózat alakult ki. A 

mai településszerkezetben a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján nem elkülöníthető egymástól az ősi 

falumagnak nevezhető községrész, illetve az újkori településrész: a belterület szerkezetére a szabályosabb, 

vonalvezetésű utcahálózat illetve szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet alakult ki.  

 

A községben akadnak helyi védelemre érdemes épületek és egyéb művi értékek. A községközpont műemléki és 

helyi művi értékekben gazdag együttese meghatározó jelentőségű. A településkép kiemelt elemei a Fő téri 

kiskastély (Tsz-iroda), a varroda épülete, illetve a Hunyadi utcában több, zártsorúan beépített polgárház. A 

szőlőhegyen található régi pincék népi építészeti hagyományokat őriznek. A község településképének fontos 

elemei az idős fák, facsoportok, fasorok. Ezek közül is kiemelkedik az óvoda területén, a temetőben, az Ady 

Endre utca elején, az Arany utca elején es a Balatoni út északi végén található vadgesztenye fasorok. 

 

A település természeti, táji és domborzati adottságai változatosak -a közigazgatási terület igen nagy részét 

érinti természeti és tájkarakter védelem -legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főút, mely jelenleg 

észak-déli irányban szeli keresztül a belterületet. Erről az útról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. 

összekötő út, Somogyszentpál-Kisperjés felé a 67108. sz. bekötőút. 

-a településszerkezet és településkarakter sajátos elemei 

-a településközpontban található műemlékegyüttes (a római katolikus templom és környéke)  

-a Sári pusztai volt Hunyadi kastély és kertje (műemlék, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terület)  

-a helyi jelentőségű egyedi természeti és művi értékek  

-a még nagy számban meglévő nádtetős szőlőhegyi présházak -a szőlőhegyről feltáruló kilátás a Balaton felé. 
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1.1.5. Településszerkezet és területhasználat 

 
A Hadtörténeti Múzeum térképtárának katonai térképek segítik a szerkezeti kialakulásának és fejlődésének 
megismerését és elemzését. 

Az 1763-1787 között készült első katonai felvétel:  
A régi faluközpont a mai Hunyadi utca környezetében kezdett kialakulni, mint egyutcás falu, majd a mai Béke 
utcával folytatódott. A templom épülete már látható. 

 
A 19. század közepéről való második katonai felmérése (1806-1869):  
Megfigyelhető, hogy a település északi irányába növekedett tovább és megjelent a mai Hegyalja utca is 
Megjelennek a szalagtelek oldalhatáron álló beépítésű nyeregtetős lakóépületek, mögöttük a kertekkel. 

 
Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvétel:  
A második katonai felvételhez képest újabb területi bővülés az Ady E. utca kialakulásával figyelhető meg. 
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A régi faluközpont a mai Hunyadi utca környezetében kezdett kialakulni, mint egyutcás falu, majd a mai Béke 

utcával folytatódott. A település északi irányába növekedett tovább és megjelent a mai Hegyalja utca is 

megjelennek a szalagtelek oldalhatáron álló beépítésű nyeregtetős lakóépületek, mögöttük a kertekkel. Újabb 

területi bővülés az Ady E. utca kialakulásával figyelhető meg. 

Az I.világháború után a Nagyatádi Szabó István féle földreform következtében kialakították a mai Vár-, Május 

1.-, Kossuth- és Rákóczi utcákat. 

A II. világháború során a Sáripusztán lévő kastélyban a budapesti Rókus kórház orr-, fül-, gége-, és szemészeti 

osztálya nyert elhelyezést 1944 nyarán. A felszabadulás napját követően megindult az újjáépítés a faluban. 

Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a 

domborzati viszonyokhoz, terepadottságokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település 

lakóterülete jellemzően egy típusba sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi 

és kelet-i irányba, fejlődött és nőtt tovább jellemzően szabályozott utcaszerkezettel, oldalhatáron álló 

beépítéssel. 

Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 

udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jelege, a telekméretek és az 

életmódváltozás függvényében. 

A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 

jelen a település életében.  

A település vonzerői elsősorban a környék természeti környezetében és kulturális látnivalóiban találhatók meg. 

A hegyes-dombos természetvédelmi szempontból is értékes és részben országos védelem alá vont, erdőkkel, 

rétekkel, ligetekkel tarkított környéken kiváló adottságai vannak az öko-, a bakancsos- és a kerékpáros 

turizmusnak. 
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1.1.6. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 

 
Meghatározó szerkezeti jelentősségű a település belterületét ÉD-i irányba átszelő 68. sz. II. rendű főút 

nyomvonala. A Hunyadi (főút)- Ady- Hegyalja út mentén találhatók azon értéket képviselő éptmények, melyek 

az eredeti településkaraktert képviseli. 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 községrészek megőrizték az oldalhatáron álló beépítésű jelleget.  

Ezen településrészek viszonylag „fiatal” korúak: az épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. századból 

származó épületek alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát.  

 

Az Új községrészek szerkezetének kialakítását a mérnöki logika alakította ki, a beépítés karaktere - az 

oldalhatáron álló épületekkel a lakó funkciót kielégítő teleknagyságokkal. (Vár- Rákóczi út).  

Nagyobb mértékű beavatkozásra csak a községközpont intézményeinek és tereinek kialakítása során került sor, 

a térkialakítás további beavatkozásokat igényel: A központ jól kapcsolódik a közlekedési szerkezeti elemekhez, 

a környező beépítésekhez. A település turisztikai és kulturális szempontból értéket képviselő területei, 

építményei jellemzően jó állapotúak, gondozottak. 

Ipari és egyéb gazdasági területek, a belterülettől megfelelő távolságban helyezkednek el, ezért a település 

jelentős környezeti zavaró hatásoktól mentes. 

 

A település kialakult szerkezete és hegyvidéki és védett környezete, és a vizek által befolyásolt tájkarakter a 

település terjeszkedését erősen korlátozza, ezért a településfejlesztési iránya elsősorban a kialakult és beépült 

területekre korlátozódhat. 

A kialakult beépítés fejlesztésének fontos feltétele a természetvédelmi és 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 közel 2500 főt számláló 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 kulturális programok szervezése.  

 

A település épületeinek kialakult jellemzői: 

Beépítésük változatos képet mutat. Megtalálható a hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló hosszúházas, 

úgynevezett fésűs beépítés is. 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 hézagos zártsorú, 

de még mindig hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen előkert nélkül, egyes esetekben némi 

előkert megtartásával.  
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A település jellegéből, fekvéséből adódóan a hegyoldalt szőlők borítják, köztük a tájjellegű borokat értékesítő 

pincék, borházak építése is látható jelenség. 

A településen ismert építménytípus jellemzői az alábbiakban részletezve: 

A lakóépületek tipológiájában Kéthely 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. 

- Hézagos zártsorú hajlított házak 

- 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. A hézagos zártsorú építészeti elrendezés változatait az utcai homlokzat kialakítása, 

valamint a nyeregtető két végének kezelése hozza létre. A kisvárosias életmód sajátos divatjaként az utcai 

épületszárny kapu felőli végét néhol tűzfalként alakítják ki. Felvidéki hatásra vezethető vissza az épülettípus 

szimmetrikus homlokzati kialakítása. A háztípuson belül Kéthelyon mind a nyeregtetős családi házas forma, 

mind a hézagos zártsorú polgári lakóépületek megtalálhatók. 

 

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. 
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1.1.7. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi 

 
Régészeti lelőhelyek: 

Kéthely közigazgatási területén a Forster Központ adatszolgáltatása alapján összesen 31 darab azonosított, a 

közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van adat, melyek közül a Felső-dűlő (19729), és az Alsó-rét I. 

(47179) Balatonújlak területén van nyilvántartva a szöveges adatbázisban. A 47307 Baglyas-hegy és a 47311 

Paraplé-domb fokozottan védett régészeti lelőhelyek kettő-kettő darab, azaz duplum egymástól eltérő 

lehatárolással szerepelnek a Forster Központ nyilvántartásában az adatszolgáltatásuk alapján. Emellett a 47323 

Téglagyár lelőhely kettő darab egymást nem fedő lehatárolással szerepel a Forster Központ nyilvántartásában. 

Ez abból adódhat, hogy a Téglagyár elbányászott területének K-i szélén egy kisebb területen is megfigyeltek 

jelenségeket és azt nem külön lelőhelyként rögzítették.  

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ közhiteles 

örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt 

állnak. 

 

Jogszabály általi egyedi védelem 

Kiemelt régészeti védelem alatt álló lelőhely a 86231/1992. XX. MKM határozat alapján: 

20401 – Melegoldal: népvándorlás-kori ún. Keszthelyi kultúra temetője  

Fokozottan védett régészeti lelőhely a 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet alapján: 

47307 – Baglyas-hegy: későbronzkori földvár sáncai 

47311 – Paraplé-domb: Árpád-kori kisvár és sáncai 

47326 – Fancsi – vár: törökkori vár és sáncai 

 

Természetvédelmi terület 

Az 1996. évi LIII. Természet védelméről szóló törvény 23 § alapján a földvárak ex lege természetvédelmi 

terület hatálya alá tartoznak: 

47307 – Baglyas-hegy: későbronzkori földvár sáncai 

47311 – Paraplé-domb: Árpád-kori kisvár sáncai 

47326 – Fancsi – vár: törökkori vár sáncai 
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Kéthely területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 
 

Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. 
Balatonújlak 
Felső-dűlő 

19729   
095/3, 03/4, 03/3, 0104/8, 0104/7, 
0103, 03/5, 095/2 

2. 
Balatonújlak  
Alsó-rét I. 

47179   

093/1, 091/1, 091/4, 090, 03/5, 
059/21, 059/22, 061/1, 061/2, 
03/3, 187, 188, 183, 185, 184, 196, 
193, 194, 195, 059/30, 059/31, 
059/4, 02, 186, 204/1, 204/2, 
204/8, 192, 191, 189, 204/5, 204/6, 
204/3, 204/4, 211, 210, 207, 208, 
209, 213, 212, 204/7, 203/1, 203/3, 
203/2, 214, 190 

3. Melegoldal-dűlő 20401   
084/19, 075/1, 085, 071/2, 084/13, 
084/1, 084/12, 084/11 

4. 
Felső - mező - 
dűlő 

47298   
087, 088/10, 085, 084/10, 086, 
076/2 

5. Baglyas - hegy 47307   
059/17, 059/163, 059/165, 
059/164, 059/143, 059/114, 
059/166 

6. Baglyas - hegy, 47309   059/105, 059/121, 059/143, 
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Hunyady pince 059/144, 059/145, 059/154, 
059/155, 059/160, 059/161, 
059/17, 059/18, 059/20, 059/21, 
059/22, 059/53, 059/67, 059/69, 
059/70, 059/88, 059/89, 059/90, 
059/91, 059/92 

7. Paraplé - domb 47311   
059/114, 059/143, 059/164, 
059/165 

8. Téglagyár 47323   
097/6, 1028, 1029, 1030, 1031, 
098/2, 652, 685/3, 685/4, 685/5, 
0106/4, 0104/2 

9. Fancsi - vár 47326   928 

10. Vártól délre 65538   1027/3, 1027/2, 1027/1 

11. Vártól északra 64090   
029/6, 039/4, 039/5, 039/6, 
078/11, 084/18, 077, 084/8 

12. Kulai-dűlő 65612   073, 072/2 

13. 
Sédi-dűlő, 
Újhegytől délre 

65622   074/3, 075/1, 075/2, 085 

14. 
Újhegytől DK-re, 
Sédi-dűlő kelet 

65626   074/3, 075/1, 075/2, 074/4 

15. 
Felső-mező-dűlő, 
nyugat 

65628   088/10 

16. 
Felső-mező-dűlő, 
közép 

65640   088/10, 087 

17. 
Körforgalom felé 
tartó úttól É-ra 

65652   
089, 088/5, 088/4, 093/1, 093/2, 
093/3 

18. Újlaki úttól K-re 65656   095/11, 095/10, 095/9, 095/8 

19. Sziget-major 65660   0115/3, 0116, 0115/2, 0115/5 

20. Rozs-domb 65664   
0104/5, 0104/10, 0115/3, 0108/1, 
0105, 0106/3 

21. Szilasi-domb 65666   0106/2 

22. Szedres-dűlő I. 65668   099/2 

23. 
Disznóhízlalótól É-
ra 

65672   099/2 

24. Nyulas-kert 65674   0258, 0259/5, 0259/4, 0259/3 

25. 
Agyagbányától 
Ny-ra 

65676   
749/1, 749/3, 759, 750, 076/2, 086, 
084/10 

26. Papp-rét 67503   0224/4 

27. Karfás 67505   0259/1, 0260 

28. Sári-dűlő 67507   0268/1, 0267 

29. Nyulas-kert 67509   
0263/15, 0263/17, 0263/14, 
0263/8 

30. Szedres dűlő II. 67511   099/2 

31. Újlaki út 68967   
095/6, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 
095/8, 089, 093/1, 093/2, 093/3, 
094, 088/3 
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A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ közhiteles 
örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti védelem alatt 
állnak. 
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Műemlék: 
 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő Műemlékek 

törzsszám azonosító név hrsz. cím bírság 
kategóri
a 

védési ügyiratok 

9226 12492 rk. plébániaház 127 Hunyadi utca 1 . II. 4471/1981. OMF 

9226 12493 kőkereszt 126 Hunyadi utca 1. II. 4471/1981. OMF 

4514 7955 R. k. templom 126 Hősök tere 1 . II. 
863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

4515 7954 
Szentháromság 
szobor 

647 Hősök tere II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

4516 7957 Hunyadi-kastély 0247/2 Sáripuszta II. 
863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

9226 7956 
rk. plébániaház 
és előtte álló 
kőkereszt 

127, 126 Hunyadi utca 1 . II. 4471/1981. OMF 

 
 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő Műemléki környezet 

törzsszám azonosító név HRSZ 

4516 17455 
Hunyadi-kastély ex lege 
műemléki környezete 

0247/1, 0243/1, 0244, 0246, 0249, 0251/14, 0255, 
0273/1, 0277, 0281/30, 0248/1 

4514 18866 
R. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

127, 647, 544/2, 568/1, 646, 550, 46, 124, 123, 122, 
545/2, 545/1, 299, 297/1, 125, 129 

9226 18867 

rk. plébániaház és előtte álló 
kőkereszt ex-lege műemléki 
környezete 

119, 120, 121, 122, 128, 129, 123, 124, 125, 297/1, 
299, 46, 544/2, 545/1, 545/2, 550, 568/1, 646, 647 

4515 29154 
Szentháromság szobor ex-
lege műemléki környezete 646, 568/1, 297/1, 545/2, 46, 124, 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÉTHELY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017. 

 

 20 

Kéthely műemlékei és műemléki környezet 
 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, műemlékek és műemléki környezetük, melyek 
országos védelem alatt állnak. 

 
 

1.1.8. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelme 

 
A fejezet összevonásra kerül a 1.1.9. fejezettel. 

1.1.9. Az örökségi értékek elemzése 

 

A Kéthely területén található 31 darab régészeti lelőhely közül a Meleg-oldalon végeztek kettő nagyobb felületű 

feltárást bányászat kapcsán 1988-ban. Emellett 1962-ben és 1967-ben a Téglagyár területén, bányászat és 

építkezés során került sor Drávecz Balázs, majd Maráz Borbála vezetésével egy-egy leletmentésre. A 

közelmúltban 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 a 2005-ben Virágos Gábor által készített örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán végzett 

helyszíni szemlék, valamint a fentebb említett gázvezeték tervezése során Stibrányi Máté terepbejárásai és a 

Németh Péter Gergely szakfelügyeleti megfigyelései kapcsán kerültek rögzítésre. Ezek mellett fontos 

megemlíteni, hogy Nováki Gyula felmérte a bronzkori Baglyas-hegy és annak sáncára később az Árpád-korban 

ráépített Paraplé-domb kisvárat, valamint a 16. századi Fancsi-vár sáncait és árkait. 
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A lelőhelyek többsége a külterületen található és elsősorban az intenzív mezőgazdasági művelés befolyásolja az 

állapotukat. A Téglagyár és a Meleg-oldal lelőhelyek többségét bányászat által sajnos már többségében 

elpusztították. A Baglyas-hegyen található bronzkori földvár, valamint annak végében a Paraplé-dombon fekvő 

Árpád-kori vár maradványait is elsősorban a mezőgazdasági művelések során bolygatják. A Fancsi-vár 

szerencsés módon a területén korábban itt működő temetőnek is köszönhetően nem került művelésbe, nem 

építették be. 

 

A Kéthely területén ismert régészeti lelőhelyek közül a Baglyas-hegyen található bronzkori földvár, valamint 

annak végében a Paraplé-dombon fekvő Árpád-kori vár maradványait és a törökkori Fancsi-vár még jelen 

állapotában is látványos maradványait fontos lenne egy-egy régészeti tanösvény, vagy park keretében 

bemutatni. A várak területén korábban régészeti feltárásra nem került sor, ezért azok későbbi kutatása fontos 

eddig nem ismert emlékek és ismeret előkerülését eredményezheti. 

 

Az alábbiakban bemutatunk néhány még védhető helyi értéket képviselő épületet, épületrészletet. 

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 védelméről 

szóló rendeletének kiegészítéséhez, vagy alkalmazható a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet: Településképi 

véleményezési eljárás megalapozására. 

 

A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek többsége a község főutcáján és a „hegy”oldalban 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, stb.).  

 

A 2004-évben a rendezési terv készítésének időszakában alapos terepbejárás nyomán megfelelő értékfelmérés 

készült, és az alábbi objektumokra tettek helyi védelmi javaslatot: 

A tanulmány egyedi helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok, Kéthely közigazgatási 

területén a 2004 évi javaslattal megegyeznek: 

Az értékvédelmi lista több alkalommal módosult. Az alábbi lista a hatályos rendelet védett értékeit tartalmazza. 

(KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 16/2015. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az 

egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 4/2000. (III.30.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉTHELY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017. 

 

 22 

A) Helyileg védett épületek, építmények: 

 

s.sz. NÉV CÍM HRSZ 

1. Megszüntetve   

2. Lakóépület Ady E.u.3. 45/3 hrsz 

3. Polgármesteri hivatal Ady E. u.1. 45/5 hrsz 

4. Kereszt Hősök tere 46 hrsz 

5. Lakóépület Ady E.u.9. 52 hrsz 

6. Lakóépület Ady E.u.11. 53 hrsz 

7. Lakóépület Ady E.u.13. 54 hrsz 

8. Lakóépület Ady E.u.17. 56 hrsz 

9. Kereszt Petőfi S.u.6. 98 hrsz 

10. Gyógyszertár Ady E.u.4. 123 hrsz 

11. Megszüntetve   

12. Flórián szobor Hősök tere 126 hrsz 

13. 3-as kereszt Hősök tere 126 hrsz 

14. Lakóépület Hunyadi u.21. 141/1 hrsz 

15. Kereszt Hegyalja u. 155/6 hrsz 

16. Keresztek, síremlékek Temető 164 hrsz 

17. Lakóépület Hegyalja u.12. 178 hrsz 

18. Lakóépület Hunyadi u.31. 184 hrsz 

19. Kereszt Jókai u.16. 246/2 hrsz 

20. VH emlékmű Hősök tere 297/1 hrsz 

21. Kereszt Sári u.-Hunyadi u. 329 hrsz 

22. Kereszt Arany J.u-Csaba u. 423 hrsz 

23. Zártsorú lakóépületek Hunyadi u.14-22. 535-539 hrsz 

24. Kiskastély Arany J.u.1. 545/2 hrsz 

25. Magtár Diófa u. 620/4 hrsz 

26. Lakóépület Magyari .69. 643 hrsz 

27. Magtár Malom u. 713/8 hrsz 

28. Lakóépület Kossuth L.u.49. 809 hrsz 

29. Kereszt Balatoni u.14. 905 hrsz 

30. Kápolna, kereszt Szőlőhegy 2094 hrsz 

31. Présház Szőlőhegy 2095/2 b hrsz 

32. Présház Szőlőhegy 2111 b hrsz 

33. Présház Szőlőhegy 2121/3 hrsz 

34. Présház Szőlőhegy 2124/1 a hrsz 

35. Présház Szőlőhegy 2142 hrsz 

36. Kereszt Szőlőhegy 2160 hrsz 

37. Présház Szőlőhegy 2180 c hrsz 

38. Présház Szőlőhegy 2184 a hrsz 

39. Présház Szőlőhegy 2186/4 a hrsz 

40. Présház Szőlőhegy 2212 d hrsz 

41. Présház Szőlőhegy 2295 a hrsz 

42. Szobor Szőlőhegy 2298/1 c hrsz 

43. Présház Szőlőhegy 2300 c hrsz 
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44. Présház Szőlőhegy 2312 c hrsz 

45. Kereszt Szőlőhegy 2314 hrsz 

46. Présház Szőlőhegy 2316 c 

47. Présház Szőlőhegy 2320/3 hrsz 

48. Présház Szőlőhegy 2329/1 b hrsz 

49. Présház Szőlőhegy 2428 b hrsz 

50. Présház Szőlőhegy 2429/1 b hrsz 

51. Présház Szőlőhegy 2506 c hrsz 

52. Présház Szőlőhegy 2508/2 c hrsz 

53. Présház Sárihegy 2569/1 a hrsz 

54. Kereszt Sárihegy 2613/1 hrsz 

55. Kereszt Sárihegy 2662 c hrsz 

56. Kereszt Somogyszentpál elágazás 05 hrsz 

57. Présház Baglashegy 059/2 hrsz 

58. Présház Baglashegy 059/14 hrsz 

59. Kereszt Baglashegy 059/38 hrsz 

60. Présház Baglashegy 059/39 hrsz 

61. Présház Baglashegy 059/40 hrsz 

62. Kereszt Baglashegy 059/69 hrsz 

63. Öregbaglas Baglashegy 062 hrsz 

64. Présház Baglashegy 065/9 hrsz 

65. Présház Baglashegy 065/10 hrsz 

66. Kereszt Baglashegy 068/20 a hrsz 

67. Kereszt Balatonújlak elágazás 094 hrsz 

68. Vasútállomás Külterület 0253 hrsz 

69. Magtár Sári puszta 0275 hrsz 

70. Lakóépület Arany János u. 2. 
567. hrsz 

 
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, 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. 



KÉTHELY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2017. 

 

 24 

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: 

A hatályos terv lakóterületfejlesztési törekvéseinek visszavonása a mezőgazdasági művelés szerinti 

telekhasználat céljára. (12,4 ha) 

 

- 2-es számú változással érintett terület: 

A hatályos terv szerinti zöldterületen (685/7 hrsz): Gip vagy Gksz gazdasági célú telephely kialakítása tervezett.  

(0,5 ha) 

 

- 3-es számú változással érintett terület: 

A jelenlegi mezőgazdasági területen borászat kiépítése, a meglévő présház és pince bővítésére alkalmas övezet 

kialakítása. (23 ha-on) 

 

- 4-es számú változással érintett terület: 

A jelenlegi erdő és mezőgazdasági területen (0263/17, 0263/2, 0263/5 hrsz.): komplex turisztikai szolgáltatás 

nyújtása (állattartás, állatsimogató, kápolna, színpad, vendéglátó hely, magtár, lovarda, géptároló stb.) 

tervezett különleges területen. (kb. 11 ha) 

 

- 5-ös számú változással érintett terület: 

0209 hrsz.-ú jelenlegi Gazdasági erdőterületen: vadászház építése kb. 460 m
2
 mértékben a meglévő irtáson. 

 

- 7-os számú változással érintett terület: 

Jelenlegi erdő és mezőgazdasági területen (0192/3, 0237/5 és 0237/8 hrsz) t: horgász turisztikai létesítmények 

építése a meglévő halastavakhoz kapcsolódóan tervezett különleges területen. (kb. 30 ha) 

 

- 8-es számú változással érintett terület  

A lakóterületi tömb szabályozási terven ábrázolt belső tömbfeltáró út visszavonása. 

 

- 9-es számú változással érintett terület –fejlesztési szándék 

Jelenlegi mezőgazdasági területen ipari gazdasági terület kijelöélése a szomszédos iparterülehez kapcsolódóan. 

(kb. 11 ha) 

 

További a kialakult területfelhasználási környezetben kialakítandó funkciók: 

Építési határvonalak, tetőhajlásszög előírás felülvizsgálata 

Kempingező hely kialakítása 

Művészeti tábor kialakítása 

Kerékpárút feltüntetése Mesztegnyőtől –Balatonig. 

Kézműves ill. őstermelői piac helyének biztosítás a /Fagylaltozó mögötti területre/ 
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Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt fejlesztési területek: Módosítással érintett területek térképi 
ábrázolása  
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A Településszerkezeti és Szabályozási terv változással érintett fejlesztési területei műemléket, helyi 
védettségre javasolt objektumot nem érintenek. Régészeti lelőhelyet közvetlenül a 3 fejlesztési terület 
érintenek.  

1.2.1. Településhálózati és tájhasználati változás 

 

A tervezett közlekedés-hálózati és területi fejlesztések következtében a település településhálózati szerepe, 

illetve kialakult tájhasználata lényegében nem változik: 

Kéthely legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főút, mely jelenleg észak-déli irányban szeli keresztül 

a belterületet. Erről az útról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. összekötő út, Somogyszentpál-

Kisperjés felé a 67108. sz. bekötőút. A balatontörvényben is szereplő országos főút belterületet elkerülő 

szakaszának kiépítését irányozza elő. Ennek mielőbbi megvalósítása lenne indokolt, mivel az út 

környezetterhelése már most is jelentősen meghaladja a határértékeket. Az elkerülő útnyomvonalat a 

szerkezeti terv tájékoztató jellegű, irányadó elemként jelöli a terv már a 2005-ös tervelőzményben is. Új 

útnyomvonal kijelölés nem tervezett. 

Vagyis a település közlekedéshálózati kapcsolatai és a területhasználat jelentős változása a közeljövőben nem 

várható. Kéthely övezetek funkcióinak részleges átalakulása, erősíti és változatosabbá teszi a helyi 

területfelhasználási lehetőségeket.  

1.2.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

 

Kéthely közlekedési hálózatának fejlesztése kis lépésekben halad. A meglévő, kialakult településszerkezet 

nem módosul, csak kiegészül. A település szerkezetében a terv távlatán belül jelentős változás nem történik 

majd, a meglévő jelentősebb utak a település ellátására megfelelőek. Érezhető léptékű településszerkezeti 

változást és intenzívebb beépítési változást a tervezett fejlesztések nem okoznak. 

A tervmódosításban az új területfejlesztési területek kijelölése emelhető ki változásként, kiegészítve azzal, 

hogy a változó intenzitású területhasználat egy része egyre növekvő intenzitásúvá válhat. A növekvő 

használati intenzitás elemei elsősorban a belterület É-i, K-i és NY-i határában megjelenő fejlesztési területei 

(ipari, különleges turisztikai) tervezett területei, valamint az egyes területhasználaton belüli funkcióváltások 

okozzák.  

1.2.3. Infrastrukturális változás 

 
A Kéthely 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 döntően nyílt árokrendszerrel 

megoldott, csupán a településközpontban – mintegy 400 m hosszan – van zárt csapadékvíz-elvezető csatorna. 

A településen a közművesítéssel kapcsolatos legfontosabb feladat belterületen az összközművesített 

ingatlanok arányának jelentős növelése. 

A 0118/1 hrsz-on működik a Balatoni III. szenyvízrégió központi szennyvíztisztító telepe. 

A Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztása elnevezésű KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0015 azonosítószámú projekt során a kéthelyi szennyvíztisztító telep fejlesztésének célja 

többek között a telep tápanyag eltávolításának kapacitás-bővítése és hatásfok javítása, valamint települési 

folyékony hulladék fogadásának biztosítása. 

 

A településrendezési tervi  változással érintett területek várhatóan minimális fogyasztásnövekedést okoznak, 

ezért a közműfejlesztési igény nem lesz jelentős. 
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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, kulturális élet, mint célkitűzés elérése és a 

hanyatlás elkerülése miatt. A település a tervezett ipari-gazdasági és különleges turisztikai fejlesztéseivel 

kulturális és idegenforgalmi látványosságokban gazdag településsé válhat.  

 

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 

 
Kéthelynek nincs közvetlen gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózati kapcsolata, a település megközelítését 

biztosító 68. sz. II. rendű főút csatlakozik a 7.sz. főúthoz és az M7 gyorsforgalmi úthoz. A Balaton törvényben 

rögzítetteknek megfelelően új összekötő utat kell kialakítani, melyet a településszerkezeti terv az országos 

főút belterületet elkerülő szakaszaként szerepeltet. Az 1.2.1. fejezet a település további településhálózati 

elemeit ismerteti. 

A katonai térképeken jól látható a mai 68. sz. főút nyomvonala, mely napjainkban is változatkan helyen 

haladva szeli ketté a település belterületét. 

A dűlőútból alakult ki a Somogyszentpál-Kisperjés felé a 67108. sz. bekötőút, mely keleti irányba biztosít 

településközi kapcsolatot. A település belterületének úthálózata alkalmas a települési forgalom 

lebonyolítására.  

A település Ny-i részén kialakult szőlőhegy településrész és a településközpont között a közvetlen kapcsolat 
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 is van, mely a 

községközponttól kb. 1 km-re fekszik. 

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 lehet. 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.  
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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 az 1., 2., 9. módosítások területei érintenek a Forster Központ 

nyilvántartásában szereplő azonosított régészeti lelőhelyet. 

 

1. módosítás 

A belterület nyugati szélén tervezett a hatályos tervben szereplő lakóterület visszavonása a 65538 számú 

Vártól délre nevű lelőhelyet teljes területét érinti. A korábban tervezett beépítési szándék visszavonása az ott 

megfigyelt régészeti lelőhely megóvását eredményezi, annak fenntartását segítheti elő. 

 

2. módosítás 

A hatályos tervben zöldterületként szereplő településrészen, az egykori téglagyár területénél tervezett ipari 

gazdasági és kereskedelmi gazdasági (GIP, GKSZ) területek érintik a 47323 Téglagyár nevű lelőhelyet. A 

tervezett módosítás miatt várható veszélyeztetés megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a területen a 

korábban végzett bányászat és építkezések a lelőhely jelentős részét megbolygatták, valamint annak egy-egy 

területén 1961-ben és 1967-ben leletmentésekre került sor. Sajnos ezek pontos helyét nem ismerjük, ezért az 

összes érintett területen legalább régészeti szakfelügyelet biztosítása szükséges várhatóan. Amennyiben a 

beruházás veszélyezteti a lelőhely megmaradt részét, akkor annak területén megelőző feltárás igényével kell 

számolni. 

 

9. módosítása 

A hatályos tervben mezőgazdasági területként szereplő rész ipari gazdasági (GIP) területbe történő átsorolása 

érinti és veszélyeztetheti a 65652 számú Körforgalom felé tartó úttól É-ra nevű, valamint a 68967 számú 

Úklaki út nevű lelőhelyeket. Ezt a későbbi tervezések során figyelembe kell venni és a régészeti emlékek 

bolygatásának elkerülésére kell törekedni. Amennyiben a lelőhelyek bolygatása elkerülhetetlen, akkor azok 

beruházással érintett területein megelőző feltárás igényével kell számolni. 

 

A régészeti örökség védelmével kapcsolatos kötelezettségek  

 

A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  11§-a 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 a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § 

a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64. §-ban foglalt szakkérdések 
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érvényesülése érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban szakhatóság) kell megkeresni. 

 

A Korm. rendelet 4.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó 

tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető. 

 

Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 

erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben 

és módon el kell kerülni. 

 

A Kötv. 22.§ (1) 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. 

 

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 nyomvonal-

kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat 

meg. 
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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 11-18 §-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. rendelete 19-25 §-a 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.  

Kéthely területén a helyi védelemre javasolt épületek, művi értékek a belterületen találhatók, valamint a 

szőlőhegyen helyezkednek el.  

A tervezett fejlesztések, és az ezzel járó kis mértékű forgalmi változások részben érinti a belterületet és a 

szőlőhegy területét. Ezeknek negatív hatásai elenyészőek a védendő épületekre nézve. 

 

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. 

A Kőkereszt, és a Római katolikus templom műemlék eszmei jelentősége a vallásból ered.  

A jelenleg üresen álló 18. századi eredetű Hunyady-kastély és kertje kulturális és turisztikai értéket képvisel. 

Településszerkezetre, vagy épített környezetére jelentős hatást nem gyakorolnak. Eszmei és esztétikai 

jelentőséggel bírnak és mind a 6 műemlék szerves része a község vallási és turisztikai látványosságainak. 

 

1.3.7. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 

 
A műemlékek jó állapotban vannak, műemléki szempontok érvényesülnek jelenleg is. 

A település műemlékének ismételt megújulására is jelentős esély van, mivel az egyház és a települési 

önkormányzat, is gondoskodik a település értékeinek megőrzéséről.  

A Hunyady kastély helyrehozatala az állapotára való tekintettel külső forrást igényel. 
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A településen tervezett turizmus fellendülésével várható, és jól összeegyeztethetők a települési 

nevezetességek és látnivalókat megóvás és karbantartása. 

Pályázati források elnyerése esetén többlet anyagi lehetőségek állhatnak az önkormányzat rendelkezésére, 

melyek révén a települési értékvédelem is erősödhet. 

 

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. Ezzel és a várhatóan 

bekövetkező fejlesztési iránnyal párhuzamosan a település térségi szerepe, jelentősége tovább nő, amely 

további belső fejlődést gerjesztő erő lehet. 

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. 
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1.4. Összefoglaló 

 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (KÖH) műemlék-nyilvántartása 

szerint Kéthely területén hat műemléki védelem alatt álló művi érték 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 a 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 3 esetben érintenek.  

A település jelenleg rendelkezik helyi értékvédelmi 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 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: 
 

Kéthely területén 31 darab nyilvántartott régészeti lelőhelyről van adatunk jelenleg, melyek általános 

védelem alatt állnak. További lelőhelyek előkerülésével kell számolnunk. 

A tervezett változtatási szándékok közül az 1., 2., 9. számú módosítások érintenek régészeti lelőhelyet. Az 1. 

módosítás a lelőhely megőrzését eredményezheti, a 2. módosítás esetében további vizsgálat szükséges az 

esetleges veszélyeztetés meghatározásához, mert az érintett lelőhely jelentős részben már elpusztult. A 9. 

módosítás esetében azonban számolnunk kell kettő darab régészeti lelőhely veszélyeztetésével, ahol a 

szükségtelen bolygatások elkerülését javasoljuk.  
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1.5. Nyilatkozat 

 
A Kéthely Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához szükséges 
Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 
39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett 
megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
 

  ..................................................................................   
   
Vágner Zsolt, okleveles régész ................................................................................ Dr. Türk Attila régész 
osz: 459/2002    .................................................................... szakértői szám2.3.1/575-6/2005 
 
Pécel, 2016. október 28. 
 
 
Nyilatkozat 
 
A Kéthely Településfejlesztési koncepcióhoz és Településrendezési eszközök kidolgozásához Örökségvédelmi 
Hatástanulmány Művi értékvédelmi fejezetét készítő településrendező tervező nyilatkozik, hogy a művi 
értékvédelmi tanulmányt 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette 
el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány 
elkészítésére jogosult. 
 

 
Makkai Krisztina 

Településmérnök, Városépítési- Városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 
 
Budapest, 2016. október 02. 
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1.6. Települési értékleltár 

 

Műemléki védelem alá eső épületek, építmények 

 

megnevezése Romai katolikus templom  

címe Hősök tere 1 . hrsz: 126 

jellemzői Műemléki védelem alatt áll a barokk stílusú katolikus 
templom. A kelet-nyugati hajó 1714-ben épült, melyet 
1740-ben kibővítettek az észak-déli hajóval. 
Berendezés: barokk, 18. sz 

Törzsszám: 4514 
Védési ügyirat: 863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 120344/1958. 
MM Védelem, bíróság kategória: II. 
 

datálása XVIII. század1714. Hatályos védelme: műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk  

műemléki 
környezet: 

 hrsz:127, 647, 544/2, 568/1, 646, 
550, 46, 124, 123, 122, 545/2, 
545/1, 299, 297/1, 125, 129 

 
 
 

 

 

Romai katolikus templom Hősök tere 1 . 
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rk. plébániaház Hunyadi utca 1 

  

megnevezése rk. plébániaház   

címe Hunyadi utca 1. hrsz:127 

jellemzői 

Az empire stílusú plébániaház 1830-31 között épült, az 1770 
táján emelt és 1828-ban leégett plébániaház felhasználásával. 
A plébánia és az előtte álló kereszt műemléki védelem alatt 
állnak. 

Törzsszám: 9226 
Védési ügyirat: 4471/1981. 
OMF 
Védelem, bíróság kategória: 
II. 

datálása XIX. század 1830-31. Hatályos védelme: műemlék 

datálás 
forrása 

Stílusjegyek: empire  

műemléki 
környezet: 

 

hrsz: 119, 120, 121, 122, 128, 
129, 123, 124, 125, 297/1, 
299, 46, 544/2, 545/1, 545/2, 
550, 568/1, 646, 647 
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kőkereszt Hunyadi utca 1 

 

megnevezése kőkereszt  

címe Hunyadi utca 1. hrsz: 126 

jellemzői 
A plébánia és az előtte álló kereszt műemléki védelem alatt 
állnak. A szobor és környezete karbantartandó. 
 

Törzsszám: 9226 
Védési ügyirat: 
4471/1981. OMF 
Védelem, bíróság 
kategória: II. 
 

datálása XVIII: század. 
Hatályos védelme: 
műemlék 

műemléki 
környezet: 

 

hrsz: 119, 120, 121, 122, 
128, 129, 123, 124, 125, 
297/1, 299, 46, 544/2, 
545/1, 545/2, 550, 568/1, 
646, 647 
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Szentháromság szobor Hősök tere 

 

megnevezése Szentháromság szobor  

címe Hősök tere hrsz: 647 

jellemzői 
Műemléki védelem alatt áll az 1790-ben állított copf stílusú 
Szentháromság-szobor. 
 

Törzsszám: 4515 
Védési ügyirat: 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM  
Védelem, bíróság 
kategória: II 

datálása XVIII: század.  
Hatályos védelme: 
műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: Copf stílus  

műemléki 
környezet: 

 
hrsz: 646, 568/1, 
297/1, 545/2, 46, 124, 
126 
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Hunyadi-kastély 

 
Sáripuszta 

 

megnevezése Hunyadi-kastély  

címe Sáripuszta hrsz: 0247/2 

jellemzői 

A műemléki védelem alatt álló barokk stílusú Hunyady-
kastély 18. századi eredetű (1760 körül épült), melyet 
1912-1920 közözz neobarokk stílusban átépítettek. Kertje 
természetvédelmi oltalom alatt áll. 
1986-ban az épület központi és nyugati részének 
tetőszerkezete tűzvész áldozata lett, jelenleg ideiglenes 
födém fedi. Az épületben a Fővárosi Önkormányzat 
Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthona működött, 
jelenleg üresen áll. Az ápoltakat a faluban, több szociális 
házban helyezték el. 

Törzsszám: 4516 
Védési ügyirat: 863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 120344/1958. 
MM 
Védelem, bíróság kategória: II. 

datálása XVIII. század  Hatályos védelme: műemlék 

datálás forrása Stílusjegyek: barokk-neobarokk  

műemléki 
köenyezete 

 
hrsz: 0247/1, 0243/1, 0244, 0246, 
0249, 0251/14, 0255, 0273/1, 
0277, 0281/30, 0248/1 
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Helyi védelemre javasolt épületek, épületrészek, objektumok, Kéthely közigazgatási területén 

 

 
Lakóépület Magyari. u 12 

 

megnevezése Laképület  

címe Magyari. u 12. hrsz:40 

jellemzői, 
értékei 

Az oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős 
épület tömegével és nyílásrendjével védendő építészeti érték. 
homlokzat, tetőszerkezet 
Szimmetrikus kialakítású homlokzat, az udvar felé néző oromfal 
tűzfalként történő kialakítása „városias” jelleg. 

 

datálása XIX. század vége -XX. sz. eleje Javasolt védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  

 

 
Lakóépület :Ady E.u.3. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Ady E.u.3. hrsz: 45/3 

jellemzői, 
értékei 

Az oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős épület már korábban is 
helyi védelem alatt állt. A homlokzatok eredeti állapot szerinti 
felújításáról gondoskodni kell. 
Előkert nélküli beépítés, tömeg, tetőszerkezet 
 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Polgármesteri Hivatal: Ady E. u.1. 

 

megnevezése Polgármesteri Hivatal  

címe Ady E. u.1. hrsz: 45/5 

jellemzői, 
értékei 

Klasszicista stílusú épület. 
Tetőszerkezet, homlokzat, nyilásrend 
A polgármesteri hivatal kontyolt nyeregtetős épülete tömegével 
védendő építészeti érték. 
A homlokzattagozatok visszaállítása megtörtént. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  

 

  
2004 szobor: Hősök tere 2016 szobor: Hősök tere 

 

megnevezése szobor  

címe Hősök tere hrsz:46 

jellemzői, 
értékei 

Az egykori iskola előtt álló, „Könyörögjértünk. Az igaz 
ember...állíttatták özv. Csillag Péterné, Nagy Imre és neje 19 ... ” 
feliratú szobor védendő művi érték. 

 

datálása XIX. vége-XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Lakóépület: Ady E.u.9. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Ady E.u.9. hrsz: 52 

jellemzői, 
értékei 

Az oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű, 
nyeregtetős épület tömegével, homlokzatdíszeivel és 
nyílásrendjével védendő építészeti érték. 
Az elmúlt években felújított épület új tetőhélyalást és 
homlokzatfestést kapott. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  

 

 
Lakóépület: Ady E.u.11. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Ady E.u.11. hrsz:53 

jellemzői, 
értékei 

Tömeg, nyílásrend, stílus, homlokzatdíszítés, tetőszerkezet, 
A lakóépület tömegével és homlokzatdíszeivel helyi 
jelentőségű építészeti érték. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Lakóépület: Ady E.u.13. Lakóépület: Ady E.u.13. 

 
 

megnevezése Lakóépület  

címe Ady E.u.13. hrsz:54 

jellemzői, 
értékei 

Előkert nélküli beépítés. 
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges, tömegével, tornácos 
bejáratával és nyílásrendjével védendő építészeti érték. 
A falazott oromfal, homlokzati tagozatok helyreállítandók. 
Javasolt a redőny cseréje zsalura. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület: Ady E.u.17. 

 

megnevezése Lakóépület   

címe Ady E.u.17. hrsz:56 

jellemzői, 
értékei 

Előkert nélküli beépítés. 
Nyeregtető, falazott oromfal, nyilászárók 
homlokzat, nyílásrend, tömeg, tetőszerkezet 
Az oldalhatáron álló nyeregtetős épület tömegével és 
nyílásrendjével védendő építészeti érték. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Kereszt: Petőfi S.u.6. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Petőfi S.u.6. hrsz:98 

jellemzői, 
értékei 

A „Testvér küldj egy fohászt Istenhez meghalt őseid lelki 
üdvéért 1934” feliratú kereszt a korpusszal védendő művi 
érték. 

 

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Gyógyszertár: Ady E.u.4. 

 

megnevezése Gyógyszertár  

címe Ady E.u.4. hrsz: 123 

jellemzői, 
értékei 

 
A kontyolt nyeregtetős épület a középső traktus 
timpanonos kiemelésével helyi jelentőségű építészeti 
értéket képvisel. 
Homlokzat színezés és tetőhéjazat csere megtörtént. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 



KÉTHELY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2016. 

 

 44 

 
Iskola épület: Ady E.u.2. 

 

megnevezése Iskola épület:  

címe Ady E.u.2. hrsz:124 

jellemzői, 
értékei 

klasszicista stílusú épület 
A saroktelken álló csonka kontyolt nyeregtetõs épület – egykor 
katolikus fiúiskola – a középső traktus timpanonos kiemelésével, 
tömegével, nyílásrendjével és homlokzatdíszeivel 
településtörténeti és építészeti érték. 

 

datálása XIX. század vége  Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Flórián szobor 

 

megnevezése Flórián szobor  

címe Hősök tere hrsz: 126. 

jellemzői, 
értékei 

A templom és az egykori iskola között álló Szt. Flórián szobor –
melyet 1825- ben állítottak – jelentős művi érték. 
A szobor megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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3-as kereszt: Hősök tere 

 

megnevezése 3-as kereszt  

címe Hősök tere hrsz:126 

jellemzői, 
értékei 

A templom bejárata előtt álló hármas-kereszt a szobrokkal 
védendő művi érték. A talapzaton az alábbi feliratok olvashatók: 
„Jézusom édes szíve add, hogy mindig jobban szeressetek.”; 
„Páduai szent Antal könyörögj érettünk. Örök hálája jeléül 
állíttatta Lakatos János és családja 1912.”; „Mária édes szíve légy 
menedékem.” 

 

datálása XX. század eleje  Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület: Hunyadi u.21. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Hunyadi u.21. hrsz: 141/1 

jellemzői, 
értékei 

Klasszicista jellegű kocsmaépület, homlokzatdíszítés,Nyílásrend, 
homlokzat, tetőszerkezet,. 
A saroktelken álló, utcával párhuzamos gerincű nyeregtető tömeg 
ével, homlokzatdíszeivel és nyílásrendjével védendő építészeti 
érték. 

 

datálása XIX. sz vége. Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Kereszt: Hegyalja u. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Hegyalja u. hrsz: 155/6 

jellemzői, 
értékei 

A Hegyalja utcában álló, „1848 ember testvér nézd Krisztus mit tett 
lelkedért, el ne veszítsd hát aszt, e kereszt gondozója Kovács Pál 
1938” feliratú kereszt a korpusszal védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század közepe Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Temető: Keresztek, síremlékek 
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megnevezése Keresztek, síremlékek  

címe Temető hrsz:164 

jellemzői, 
értékei 

A temető területén álló keresztek, síremlékek védendő művi 
értékek. A kereszteken az alábbi feliratok olvashatók: „Isten 
dicsőségére állíttatta Farkas János 1873”; „Emeltette Kreskai 
János 1856”; „Adj Uram örök nyugodalmat nekik. Isten 
dicsőségére állította Balázs Mihály és neje Móricz Mária élt 63 
évet meghalt 1925.juni.29. Béke hamvaikra 1925.”. A 4. és 5. 
képen látható kereszten a felirat olvashatatlan. 
A keresztek, síremlékek és környezetük jókarban tartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század –XX. század Helyi védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Lakóépület: Hegyalja u.12. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Hegyalja u.12. hrsz: 178 

jellemzői, 
értékei 

Szimmetrikus kialakítású homlokzat, az udvar felé néző 
oromfal tűzfalként történő kialakítása „városias” jelleg. 
falazott oromfal, homlokzat, tetőszerkezet, nyilásrend, 
nyílászárók 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Lakóépület: Hunyadi u.31. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Hunyadi u.31. hrsz: 184 

jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, falazott oromfal, 
homlokzatdísz 
Az oldalhatáron álló, utcára merõleges gerincú nyeregtetõs 
lakóépület tömegével védendõ építészeti érték. 
udvari homlokzat felújítandó, redőny kiváltása javasolt 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Kereszt: Jókai u.16. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Jókai u.16. hrsz: 246/2 

jellemzői, 
értékei 

A Jókai utcában álló, „Isten dicsőségére állíttatták messze 
eltávozott fiunk emlékére Turcsi József és neje Molnár Erzsébet 
1959” feliratú kereszt a korpusszal és a talapzatán lévő Szűz 
Mária szoborral védendő művi érték. 
A kereszt és környezete jókarban tartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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VH emlékmű: Hősök tere 

 

megnevezése VH emlékmű  

címe Hősök tere hrsz: 297/1 

jellemzői, 
értékei 

A Hősök terén álló I.világháborús emlékmű védendő művi érték. 
Az emlékmű megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Kereszt: Sári u.-Hunyadi u. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Sári u.-Hunyadi u. hrsz: 329 

jellemzői, 
értékei 

A Hunyadi és a Sári utca kereszteződésében álló, 1833-ban 
állított kereszt a korpusszal és talapzatán álló szoborral 
védendő művi érték. 
A kereszt és környezete jókarban tartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  



KÉTHELY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2016. 

 

 51 

 
Kereszt: Arany J.u-Csaba u. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Arany J.u-Csaba u. hrsz: 423 

jellemzői, 
értékei 

Az 1800-as évek végén állított, „Imádunk téged Krisztus és áldunk 
téged mert a te szent kereszted által megváltottad a világot. Isten 
dicsõségére állíttatta Farkas Mihály és neje Ritecz Rozália” feliratú 
kereszt a korpusszal és talapzatán álló szobrokkal védendõ múvi 
érték. A kereszt megtisztításáról és környezete jókarban tartásáról 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 

 
Zártsorú lakóépületek: Hunyadi u.14-22. 
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megnevezése Zártsorú lakóépületek  

címe Hunyadi u.14-22. hrsz: 535-539 

jellemzői, 
értékei 

soros udvaros beépítésű lakóházak 
(homlokzati elemek: bejárati ajtó, ablaknyílások ) 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet,  
A Hunyadi utcában álló zártsorú beépítésű lakóházak védendő 
településképi és építészeti értékek. 
Az eredeti homlokzattagozatok helyreállítandók. Az épületek és 
környezetük jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  

 

 
Kiskastély: Arany J.u.1. 

 

megnevezése Kiskastély  

címe Arany J.u.1. hrsz: 545/2 

jellemzői, 
értékei 

A 18. század közepén épült Hunyady kastély – az ún. „Kiskastély” 
– településtörténeti és építészeti szempontból védendő érték. A 
Hunyady utca felőli bejárat felett lévő előtető elbontandó. 
Tetőszerkezete felújítva. 

 

datálása XVIII. század közepe Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Magtár: Diófa u. 

 

megnevezése Magtár  

címe Diófa u. hrsz: 620/4 

jellemzői, 
értékei 

A nyeregtetõs magtár településtörténeti és építészeti 
szempontból védendõ érték. 
A magtár felújításáról és hasznosításáról, valamint környezete 
jókarban tartásáról gondoskodni kell. 

 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület: Magyari  u. 69. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Magyari . u.69. hrsz: 643 

jellemzői, 
értékei 

Falazott oromfal, nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, 
stílus 
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű nyeregtetős 
lakóépület tömegével, nyílásrendjével és homlokzat tagoló 
elemeivel helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel. 

 

datálása XIX. század vége-XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Magtár: Malom u. 

 

megnevezése Magtár  

címe Malom u. hrsz: 713/8 

jellemzői, 
értékei 

homlokzat, tömeg, stílus, falazott oromfal, nyílásrend 
A nyeregtetős magtár már korábban is helyi védelem alatt 
állt. Hullámpala-fedés helyett cserépfedés, valamint az 
utólagos toldalékok és bővítmények elbontása javasolt. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 
 

 
Lakóépület: Kossuth L.u.49. 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Kossuth L.u.49. hrsz: 809 

jellemzői, 
értékei 

homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, nyílásrend, tornác, nyílászárók 
Az oldalhatáron álló, utcára merõleges gerincú nyeregtetõs 
lakóépület tömegével és nyílásrendjével helyi jelentõségú 
építészeti érték. 
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Kereszt: Balatoni u.14. 

 

megnevezése Kereszt  

címe Balatoni u.14. hrsz:905 

jellemzői, 
értékei 

 
A Balatoni utcában álló, „Varjaskéri János 1836” feliratú kereszt a 
korpusszal és talapzatán Szűz Mária szoborral védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század közepe Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 

 
Lakóépület 

 

megnevezése Lakóépület  

címe Arany János u. 2. hrsz:567 

jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, tetőszerkezet, tömeg, stílus  

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Kápolna, kereszt 

 

megnevezése Kápolna, kereszt  

címe Szőlőhegy (Kéthelyi-hegyen) hrsz: 2094 

jellemzői, 
értékei 

Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 
A szőlőhegyen álló kápolna 1870-ben épült. A kápolna előtt álló 
kereszten az alábbi felirat olvasható: „Imádunk téged Krisztus és 
áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.” 
A kápolna és a kereszt, valamint a környezetük jókarban tartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell. 
1993-ban kívül és belül is felújították. A Mária-napi búcsút ma is 
itt tartják. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2095/2 b 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2111 b 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2121/3 

jellemzői, 
értékei 

Felújított gazdasági épület, cseréptetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2124/1 a 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2142 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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megnevezése Kereszt  

címe Szőlőhegy hrsz: 2160 

jellemzői, 
értékei 

szőlőhegyen álló, „....Idli János és neje Nagy Katalin 1901” 
feliratú kereszt védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz:2180 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, kontyolt nyeregtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2184 a 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2186/4 a 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház Présház 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2212 d 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cseréptetővel, homlokzatdíszítéssel, faragott 
tornáccal, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 
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megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2295 a 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
szobor 

 

megnevezése Szobor  

címe Szőlőhegy (útleágazás) hrsz: 2298/1 c 

jellemzői, 
értékei 

Vallási eredetű  

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2300 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2312 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, falazott oromfallal, homlokzatdíszítéssel, 
lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Szőlőhegy hrsz: 2314 

jellemzői, 
értékei 

A szőlőhegyen álló, „Isten dicsőségére állíttatta Csillag Péter 1913. 
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged mert...” feliratú kereszt a 
korpusszal és talapzatán álló szobrokkal védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról és környezet jókarban tartásáról 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2316 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Szőlőhegy hrsz: 2314 

jellemzői, 
értékei 

A szőlőhegyen álló, „Isten dicsőségére állíttatta Csillag Péter 1913. 
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged mert...” feliratú kereszt a 
korpusszal és talapzatán álló szobrokkal védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról és környezet jókarban tartásáról 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2320/3 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület,tornáccal, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2329/1 b 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2428 b 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, falazott oromfallal, 
lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2429/1 b 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádtetővel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2506 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, falazott oromfallal, 
lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Szőlőhegy hrsz: 2508/2 c 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Sárihegy hrsz: 2569/1 a 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, tűzfallal, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Sárihegy hrsz: 2613/1 

jellemzői, 
értékei 

1864-ben állított kereszt, talapzatán Szűz Mária szoborral védendő 
művi érték. 
A kereszt környezetének megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Sárihegy hrsz: 2662 c 

jellemzői, 
értékei 

A Sárihegyen álló kegyhely védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról és környezete jókarban tartásáról 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Somogyszentpál elágazás hrsz: 05 

jellemzői, 
értékei 

A somogyszentpáli elágazásban álló, „Felújítva 2000” feliratú 
kereszt, talapzatán Krisztus és Szűz Mária szoborral védendő művi 
érték. 
A kereszt és környezete jókarban tartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 059/2 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, tűzfallal,  
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 059/14 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, cserépfedéssel, tűzfallal, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Baglashegy hrsz: 059/38 

jellemzői, 
értékei 

A Baglashegyen álló kereszt védendő művi érték. 
A kereszt helyreállításáról és környezete jókarban tatásáról 
gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 059/39 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádfedéssel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 059/40 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádfedéssel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Baglashegy hrsz: 059/69 

jellemzői, 
értékei 

Baglashegyen álló, 1803-ben állított kereszt a korpusszal és a Szűz 
Mária szoborral védendő művi érték. 
A kereszt megtisztításáról gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
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Öregbaglas 

 

megnevezése Öregbaglas  

címe Baglashegy hrsz: 062 

jellemzői, 
értékei 

Az 1773-ban épült borház és alatta a pince védendő 
településtörténeti és építészeti érték. 

 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek .  
 

 
Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 065/9 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádfedéssel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
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Présház 

 

megnevezése Présház  

címe Baglashegy hrsz: 065/10 

jellemzői, 
értékei 

Gazdasági épület, nádfedéssel, lakófunkcióval 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek:  
 

 
Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Baglashegy hrsz: 068/20 a 

jellemzői, 
értékei 

Baglason álló kereszt a korpusszal és talapzatán Szúz Mária 
szoborral védendõ művi érték. 
A kereszt helyreállításáról és környezete folyamatos jókarban 
tartásáról gondoskodni kell. 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Kereszt 

 

megnevezése Kereszt  

címe Balatonújlak elágazás hrsz: 094 

jellemzői, 
értékei 

A balatonújlaki út elágazásban álló, „1.Atyám bocsáss meg nékik 
mert nem tudják mit cselekszenek. 2. E szál fiam ma velem lészesz a 
paradicsomban. 3.Ime a te fiad. 4. Én Istenem! Én Istenem! Miért 
hagytál el engemet. 5. Szomjúhozom. 6. Beteljesedett. 7. Atyám a 
te kezeidbe ajánlom az én lelkemet. Isten dicséretére állítatták Kis 
László és neje Pintér Julia 1901. B.U.” feliratú kereszt a korpusszal 
és talapzatán Szűz Mária szoborral védendő művi érték. 

 

datálása XX. század eleje Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
 

 
Vasútállomás 

 

megnevezése Vasútállomás  

címe Külterület hrsz: 0253 

jellemzői, 
értékei 

vasútállomás épülete településtörténeti védendő művi érték. 
Nyílásrend, homlokzat, tetőszerkezet, tömeg, stílus 

 

datálása XIX. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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Magtár 

 

megnevezése Magtár  

címe Sári puszta hrsz: 0275 

jellemzői, 
értékei 

A Sári pusztán álló magtár tömege, nyílásrendje építészeti 
szempontból védendő érték. 

 

datálása XVIII. század vége Hatályos védelme: helyi 

datálás forrása Stílusjegyek.  
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1.7. Vonatkozó hatályos jogszabályok 

 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

 39/2015. (III. 11.) 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 
m

2
-t. 

(5) Helyi területi védelem alá eső területen lapostetős épület nem építhető. 
 

Helyi egyedi védelem előírásai 
(1) 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. 

(2) 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 
 

(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT jelű szabályozási 
tervlap tartalmazza. 

(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló- törvény és a hozzájuk 
kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 
 

 


