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BEVEZETŐ 
 
Hőgyész nagyközség önkormányzata a 60/2014.(VIII.26.) számú képviselő-testületi határozatában 
döntött a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításának szükségességéről. A módosítás 
közvetlen oka a községközpontban lévő általános iskola tornaterem építésének támogatása az 
iskolatömb építési övezeti besorolásának változtatásával. 
 
A nagyközség komplett területrendezési terve 2000-ben készült (tervező: AEDIS Építészeti Stúdió 
Kft, Pécs), a településszerkezeti terv a képviselő-testület 2/2003.(I.30.) számú határozatával, a 
HÉSZ a 1/2003.(I.31.) önkormányzati rendelettel került megállapításra. A tervi munkarészek 
készítését a településfejlesztési koncepció kialakítása és elfogadása előzte meg (4/2002.(I.23.) 
számú határozat). 
 
A településrendezési terv 2010-ben kis mértékben módosult, a HÉSZ pontosításra került 
(26/2010.(III.31.) számú határozat, 2/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet). Mindkét dokumentum 
mellékletben sorolta fel a nagyközség műemléki védelem alatt álló épületeit, helyi védelemre 
javasolt 37 db épületet, ill. épületrészt (önálló rendelet nem készült), felsorolta a „Különleges 
Természetmegőrzési Terület”-nek jelölt ingatlanokat. 
 
A tervezési munka megkezdése előtt a képviselőtestület 

� 60/2014.(VIII.26.) számú határozatában döntött a módosítás szükségességéről, és a 
partnerségi eljárás szabályairól. 

 
Az aktualizált (módosított) HÉSZ-t az egyeztetésben részt venni kívánó szerveknek az 
önkormányzat megküldte (egyszerűsített eljárás). A dokumentációval kapcsolatban a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala megállapította, hogy a 
„településrendezési eszközök előkészítése során nem készült a településről örökségvédelmi 
hatástanulmány”, amelynek elkészítését szükségesnek tartja. 
 
Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a hatályban lév ő településrendezési eszközök 
figyelembevételével, azokra alapozva készült. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány a fejlesztési célok és területek ismeretében tárja fel az 
örökségvédelem témakörében szükséges tennivalókat, az örökségvédelem természeti, táji, 
régészeti és épített környezeti értékeinek védelmét szolgáló feladatokat. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány részletes tartalmát az örökségvédelmi hatástanulmányról 
szóló 39/2015 (III.11.) számú kormányrendelet 12. melléklete rögzíti. A hatástanulmány alapvetően 
a műemléki és a régészeti szakterületi munkarészekből áll. 
 
Hőgyész nagyközség önkormányzata a település közigazgatási területén lévő kulturális örökség 
feltárásának, feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának érdekében 
az előzőekben bemutatott elvárásoknak megfelelően készítteti jelen hatástanulmányt. 
 
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg. 
 
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg. A 
közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a régészeti lelőhely és a 
műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a 
lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM. 
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rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. 
rendelet szabályai szerint történhet. 
 
A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó. 
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 
törvények és rendeleteket ld. 1. mellékletben. 
 
1. VIZSGÁLAT  
 
a) A település története  
 
Hőgyész több, mint 3000 fő lakost számláló nagyközség Tolna megyében, a megye középső 
részétől kissé DNy-ra, a Tolnai Hegyhát D-i harmadában helyezkedik el, közel a Kaposhoz. A 
Tolnai-dombság három úgynevezett kistájra: Tolnai Hegyhátra, Völgységre és a Szekszárdi 
Dombvidékre tagozódik. A három egymáshoz közeli táj a történelem során különféle lehetőségeket 
kínált. A löszös dombhátakon kialakult barna erdőtalaj a növénytermesztésnek, ill. az 
állattenyésztésnek kedvezett. Nyugaton a Kapos, és a Kaposvölgy, Délen pedig a Sió és völgye, 
ill. a Duna nyitottak utat a közlekedésre. 
 
Ezt a kedvező helyzetet a történelem során minden korban kihasználták. A mai község területén 
talált bronz-, római és népvándorlás kori leletek bizonyítják, hogy ez a hely mindig lakott volt. Az 
Árpád-kori települést királyi szolgálónépek, a fejedelmi palástokhoz hermelinprémet adó vadászok, 
a „hölgyészek” lakták. Innen a község neve: Hőgyész .  
 
Az ő történetük 1277-ben lezárult, amikor Hőgyész legkorábbi oklevele már elnéptelenedett, 
megüresedett helyről beszél. Ez volt az első korszak. A második időszak a középkori Hőgyész 
magyar településének a története Simontornya várbirtokaként említhető, amelynek élete a török 
időkben való megszűnéssel áldozott le (1565). A harmadik, napjainkig tartó korszak 1722-ben, 
Claudius Florimundus Mercy birtokvásárlásával, és a lakatlan puszta németekkel való 
betelepítésével kezdődött. A kiépült uradalmi központ körül a környék többi falvától eltérő, városias 
jellegű település jött létre. Négy irányból Hőgyészen találkoznak a Hegyhát és a Völgység 
útvonalai, és innen ágaznak Gyönk, Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd irányába. Ezért 
Hőgyész mindig a szomszédos községeknek, (Dúzs, Szakály, Kalaznó, Diósberény, Szakadát, 
Murga, Mucsi, Felsőnána és Tevel) a vonzáskörzeti centruma volt.  
 
Hőgyész életében és fejlődésében jelentős állomás volt, hogy 1753-ban mezővárossá 
emelkedett , és országos vásártartási privilégiumot kapott. A mezőváros intézménye a kiegyezés 
után szűnt meg 1871-ben, így 1872-ben Hőgyész nagyközséggé lett, társközsége Dúzs volt, 
Hőgyészen körjegyzőség alakult.  
 
A mai nagyközség területén előkerült bronzkori cserepek, edények, kovapengék, kőbaltatöredékek 
bizonyítják, hogy a település már az őskortól kezdve lakott hely volt. A határban előkerült apróbb 
tárgyak (kelta fogadalmi oltár részei: ónkerekek, ón kakas, római téglák, agyagmécses, bronz 
pénzérmék) árulkodnak arról, hogy a kelta és a római korban is lakott volt ez a környék. A 
népvándorlás korából a községben, il. a környezetében ugyancsak szép számmal maradtak fenn 
emlékek. 
 
Az Árpád-korban a természeti gazdálkodás viszonyai között az udvartartás a saját szükségleteit 
nem vásárlás, hanem szolgáltatás formájában hajtotta be. Ezért a szolgálat-szolgáltatás szerinti 
beosztás a népek foglalkozásbeli rendszerének egész rangsorát teremtette meg, ahol minden 
csoportnak megvolt a helye és szerepe. A „hölgyészek” szolgálónépének sajátos feladata az volt, 
hogy hermelinre vadásztak, és a prémjét beszolgáltatták. Hőgyész azon szerencsés helységek 
közé tartozik, amelyek nevében fönnmaradt az ősi szolgáltatás. 
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A későbbi időkben ezt a kezdeti speciális kötelezettséget egyszerűbb, általában mezőgazdasági 
szolgáltatások váltották fel. A birtokosoknak már nem volt szükségük e népek különleges 
szolgálatára, ezért a birtokkal együtt vagy eladományozták őket, vagy ők kerestek maguknak 
méltányosabb körülményeket máshol. Így néptelenedhetett el a település. Hőgyész első 
fennmaradt oklevele ezt az állapotot rögzíti. Arról tudósít, hogy a király, az Árpád-házi IV. (Kun 
László) 1277. július 20-án keltezett adománylevelében Hőgyész megüresedett háromekényi 
(mintegy 250 hold) földjét Simon comes alországbírónak adományozza. A Simon Comes által újra 
betelepített község már mezőgazdasággal foglalkozott. 
 
A 150 éves török uralom alatt Hőgyész a simontornyai szandzsákhoz tartozott, és végig lakott hely 
volt. A felszabadító harcok végére viszont már, a környező településekhez hasonlóan, 
elnéptelenedett, lakatlan hellyé vált. 1700-ban a régi tulajdonos özvegye, Botka Ferencné eladta 
az immár néptelenné vált birtokot az osztrák Sinzendorf grófnak. A Sinzendorf család mindössze 
két évtizedes birtoklása szinte nyomtalanul múlt el a birtok életében. 
 
Változás, és a mai község története akkor kezdődött, amikor 1722-ben Claudius Florimundus 
Mercy (1666-1734) – német-római gróf, a Temesi Bánság kormányzója – megvásárolta a 
Sinzendorf örökösöktől az öt faluból és harminc pusztából álló, „Apari”-nak nevezett birtokot. Ekkor 
Hőgyész még csak egy a lakatlan puszták között. Egy évvel később, az 1723. évi birtokba 
iktatásnál már, mint kastéllyal rendelkező uradalmi központot említik. Az újkori H őgyész  
meglapítója, kialakítója Claudius Florimundus Mercy. Birtokszerzésének évében indult meg és 
1726-ig tartott az a Temesi bánság felé tartó német betelepülési hullám, amelynek ő volt az 
államilag kinevezett irányítója. Kedvező letelepedési feltételeket ajánlva saját birtokait is 
németekkel telepítette be. 
 

 
 
Mercy örökbefogadott fia, Anton Mercy-Argenteau (1734-1767) már ténylegesen itt élt, és folytatta 
az uradalom nagyszabású kiépítését. Gazdasági, uradalmi épületek, a kastély kápolnájának 
létesítése, a Hőgyészhez tartozó csicsói templom építése kötődik ehhez az időszakhoz. 
Kérelmezte Hőgyész mezővárossá nyilvánítását és az országos vásárok tartásának 
engedélyezését. 1753-ban Hőgyész megkapta a mezővárosi rangot, és Mária Terézia 1753. május 
21-ei keltezéssel megjelent privilégiuma után június 29-én megtarthatták az első hőgyészi 
országos vásárt. A mezőváros intézménye a kiegyezés után szűnt meg 1871-ben, az addigi 
mezővárosok közül néhány város lett. 
 
Az Apponyiak másfélszázados (1773-1927) birtoklása és működése más irányú. Tevékenységük 
inkább szellemi irányzatú. Latin- és zene-iskola létesítésével Hőgyész szellemi központja is lett az 
uradalomnak. 
 
Hőgyész faluképének ma is lényeges meghatározói azok az épületek, amelyeket e két család 
idejében emeltek. Az újabb kori utcák és középületek ezek köré települtek, így Hőgyész 
központjában – a környéken, egyedülálló módon – ma is rá lehet ismerni egy késő középkori térre. 
 
Mercy 1722-ben épített első kastélyáról  nem tudjuk, hogy mikor bontották le. A mai központban, a 
buszmegállóval szemben állt. A második kastélyt  az 1730-as évek elején építtette Mercy.  
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1784-ben a birtok megvásárlása után, Apponyi Antal felújítást végeztetett a kastélyon, és a 
későbbi generációk is folyamatosan alakíttatták. Így többek között Ybl Miklós tervei szerint is 
restaurálták az épületet. Mai formája az Apponyiak alatt alakult ki, ezért ez az épület Hőgyészen 
és országosan Apponyi kastélyként ismert. 1939-ben az akkori örökös, Apponyi (II.) Károly eladta 
a kastélyt az OTI-nak, ezáltal az épület országos funkciót töltött be. 
 
Az Apponyi kastély parkjában, a Széchenyi utcai oldalon álló emeletes épületet nevezték 
kiskastélynak. Építéséről, és rendeltetéséről nem maradt fenn pontos adat. Az 1800-as évek elején 
épült. Ma általános iskoláskorú gyermekotthon működik benne. 
 
A község központjában, a Kossuth téren álló uradalmi középületet , amelyben az uradalom 
irattára, archívuma volt hg. Liechtenstein Alfréd 1927-ben lakássá alakíttatta át, és a családjával 
ott lakott 1945-ig. Ezért ezt „hercegi kastély”-nak hívták. 1945-ben államosították, egy ideig az 
állami gazdaság irodaháza volt, ma magántulajdon. A Széchenyi-terv segítségével felújították, és 
konferenciaközpontot alakítottak ki benne (Liechtenstein kastély). 
 
A község központjában álló római katolikus templomot  1798-ban építtette gr. Apponyi Antal. A 
késő barokk, klasszicista stílusban épült 44 m toronymagasságú épület a környék kimagaslóan 
szép temploma. 
 
Mercy tulajdonában levő településeken, így a birtokközpontban Hőgyészen is korán megjelentek a 
zsidók. A ma is meglévő második zsinagóga  a Fő u. 23. szám alatti telek belső részén áll. 1815-
ben épült klasszicizáló, késő barokk stílusban. 1969 óta a magyar állam tulajdona, 1989 óta 
műemlék. A jelenleg üres épületet egy jó évtizeddel ezelőttiig az egyik helyi textilipari vállalat 
használta. 
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A község központjában álló 1927-ben elkészült impozáns épület polgári iskola  céljára épült. Az 
iskolák államosítása óta általános iskola, óvónőképző, óvodás korú nevelőotthon, 1964-től 1967-ig 
gimnázium működött itt. 
1927-ben épült a Fő utcában levő óvoda  épülete. Az ötvenes években a Pestről idetelepített 
óvónőképző mintaóvodája volt. Ma a hőgyésziek mellett, Dúzsról, Kalaznóról és Murgáról járnak 
ide gyerekek. 
 
A község központjában levő régi „beszálló kocsma” lebontása után építtette a község az 1910-ben 
elkészült impozáns épületet. Eredetileg vendéglő, szálloda és üzletsor funkcióját töltötte be. Ma a 
nagyközség művelődési háza , különféle kis boltok, egy nagy önkiszolgáló csemegebolt, és 
magánlakások vannak benne. 
A mai községháza a nagyvendéglő felett álló, 1910-ben takarékpénztárnak készült épületben van 
1956 óta. 
 
Az 1920-as években jogilag csak egy város volt Tolna megyében, de településföldrajzi értelemben 
további hat helység volt városnak tekinthető: Bonyhád, Bátaszék, Dunaföldvár, Paks, Tamási, 
Tolna. Ugyanekkor Hőgyész és Gyönk mindvégig rendelkezett a funkcionális értelemben vett 
városok ismérveivel. 
 
Hőgyész ma is az egyik legnépesebb és legrendezettebb községe a Hegyhát vidékének, és a 
megye 10 legnagyobb helysége közé tartozik. A többi környékbeli német településhez hasonlóan a 
patakmeder két oldalán, majd a fejlődés folyamán a domboldalakra is elágazó utcákkal 
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rendelkezik, mutatós, látványos középületei, két kastélya, rendezett központi terével határizottan 
kisvárosias jelleggel bír. 
 
aa) Régészeti örökség felmérése 
 
Hőgyész a Külső-Somogy és a Mezőföld közé beékelődő, völgyekkel és szurdikokkal sűrűn 
felszabdalt, lösz borította hegyhátakból, keskeny vízválasztó gerincekből és pusztuló, meredek 
lejtőkből álló, Tolnai-Hegyhát nevű kistájon helyezkedik el, a megyeszékhelytől, Szekszárdtól 32 
kilométerre. 
Határát északnyugat-délkeleti irányban kettészeli a 65. számú Siófok-Szekszárd főút, nyugat felé 
Dombóvár, északkelet felé Gyönk is elérhető közúton. 
Hőgyész határának meghatározó vízfolyása a Mucsi és Tevel határában eredő, Hőgyész keleti 
határát dél-észak, majd délnyugat-északkeleti irányban átszelő Donát-patak, amelybe a 
településtől délre torkollik egy két ágból (a Kőkúti-, illetve a Csefői-forrásból) eredő patak. A 
belterületen északnyugat-délkeleti irányban keresztülfolyó Faluárok (Csatorna) a belterületen, a 
mai sportpálya közelében ered. Az ezzel párhuzamosan, tőle északra kb. 1 kilométerre folyó 
Kukorica-völgyi-patak vize csak időszakos. A Faluárok és a Kukorica-völgyi-patak is a Donát-
patakba folyik. A község határát rövid szakaszon érinti a Kapos völgye, amelybe Szárazd és 
Regöly között torkollik bele a csaknem teljes hosszában a hőgyészi határban folyó Csernyédi-árok. 
Források nagy számban fakadnak a csicsói határrészben. 

 
Hőgyész neve (Helges, Helgez, Helgyez, Hewlgez; Hewlges, Holges) 1277-ben fordul elő írott 
forrásban. A helynév a magyar hölgy ’nyáron barna, télen hófehér menyétféle, hermelin’ főnév -sz 
foglalkozásnév-képzős származékából keletkezett. 1277-ben IV. László király Simon 
alországbírónak – Simontornya vára építtetőjének – adományozta a királyi kondicionáriusok 
Hölgyész nevű földjét a hasonló nevű szigettel együtt, amelyet 3 ekealj nagyságúra becsültek; a 
birtok szomszédosa északon, délen és keleten maga Simon, nyugaton pedig Apori Alexius volt. 
Hőgyész 1397-ben, 1401-ben, 1424-ben, 1505-ben, 1517-ben és 1518-ban Simontornya várának 
tartozékai között szerepel. 1546 és 1590 között a simontornyai szandzsák török összeírásaiban 6 
alkalommal is szerepel a település, a családfők létszáma 12 és 68 között váltakozott. A falut 1554-
ben a szászi náhiében írták össze, ekkor 12 fő adózott. A falut a török kor utáni birtokos, gróf 
Claudius Mercy Florimond telepítette újra 1722 után sváb telepesekkel. A középkori falu a mai 
település belterülete alatt helyezkedett el, a középkori templomot a 18-19. század fordulójáig, a 
mai templom építéséig használták. 
 
Hőgyész 31,5 km² kiterjedésű közigazgatási területéről jelenleg 31 régészeti lelőhely ismert. Ez a 
szám a nagy kiterjedésű külterület, a viszonylag nagy erdőborítottság és a viszonylag sűrű 
vízhálózat miatt a jövőben emelkedhet. Hőgyész határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű 
kutatások eredményeképpen ismertek. 
A település határában tervásatás egyetlen helyen folyt, ezt még a 19. század végén Wosinsky Mór 
a ma már ismeretlen fekvésű Ratzen-Gippl nevű dombon végezte, kora Árpád-kori soros temető 
részletét tárta fel. Mentő feltárás egyedül a Klimes utcai avar temető területén történt 2005-ben és 
2008-ban, helyszínelés is csak néhány alkalommal folyt és ezek közül is mindössze egyről készült 
dokumentáció (Nyúl-földek, 1995). Terepbejárást korábban a határban fekvő elpusztult középkori 
egyházas helyek azonosítása végett végeztem 2008-ban és 2011-ben (Hosszú-völgy; Teveli-
szántók), 2015 folyamán pedig, két nap időtartamban elsősorban a helyi adatközlők által ismert 
lelőhelyek nyilvántartásba vétele végett. 
 
A község határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához képest 
az ismert régészeti lelőhelyek száma nem túl nagy, így azok megoszlásából nem lehet 
messzemenő következtetéseket levonni.  
Az őskori lelőhelyek száma viszonylag nagy, de idő- és korbeli eloszlásuk egyenetlen. Biztosan az 
újkőkorra vagy rézkorra keltezhető leletünk nincs, egy telep rézkori vagy bronzkori, 2 bronzkori, 5 
pedig csak tágan, az őskorra keltezhető. A pontosabban besorolható telepek közül egy középső 
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bronzkori, egy késő bronzkori, egy pedig késő vaskori. Egy régi adatból ismert még néhány 
bronzkori tárgy, de nem tudjuk, hogy telepet jeleznek-e vagy éppen egy depó részei voltak. 
Római kori telepből négyet ismerünk, az összeset egy viszonylag kis területen, egyetlen 
négyzetkilométeren belül. Az egyetlen római kori sír (amely talán egy nagyobb temető része) ettől 
távolabb található. Egy helyen római kori votív tárgyak is előkerültek, közelükben telepnyom nem 
mutatható ki. 
 
A népvándorláskort jelenleg egy avar temető és egy kora Árpád-kori soros temető képviseli, egy 
régi adatból tudomásunk van továbbá egy avar kori vagy kora Árpád-kori telepről is. Szintén 
népvándorláskorinak határozták meg az alföldi Csörsz-árok dunántúli folytatásaként Tolna 
megyében is azonosított hosszanti sáncot, amely Hőgyész déli határát is érinti. 
A középkorban a mai község határában több település is létezett. Hőgyészen kívül Csicsó és 
Csefő is egyházas hely volt, mindkét falu teljes határa Hőgyész területébe olvadt bele 
elpusztulásuk után. Szintén Hőgyész határában kereshető a középkori Hertelend falu helye is, de 
ezt még nem azonosította a régészeti kutatás, a mai Hertelendpuszta környékén kereshető. 
Ezeken kívül további középkor falvak határának egy része is Hőgyész mai külterületét gyarapítja, 
de ezeknek az elpusztult településeknek a központi része már a környező falvak határába esik 
(Csernyéd, Berencs). Érdekes, hogy Árpád-kori telepből mindössze egyet ismerünk. 
További kutatásokat igényel ugyanakkor egy ismeretlen korú csontvázas temető és két ismeretlen 
korú csontvázas sír korának meghatározása. 
 
A település határából néhány szórvány leletről is rendelkezünk információval, amelyek újabb 
adatok előkerülése esetén akár lelőhelyeket is jelölhetnek. (A Hőgyész határából, közelebbről 
ismeretlen helyen előkerült, a szekszárdi múzeumban és a szakirodalomban található szórvány 
tárgyakat itt nem sorolom fel. mivel lelőhelyük ismeretlen lévén, nincs a településfejlesztési 
tervekkel összefüggő vonatkozásuk.) 
Csicsó-plató: 1980 körül a Rákóczi utca északi folytatásában, a csicsói platón futó földesút 
nyomvonalában II. András ezüst denárját találták meg. 
Fenyő köz: 1978 körül kertásás során III. Béla rézpénze került elő. 
Kukoricavölgy északi vége: az itteni szőlők egyikében tokos baltát találtak. A helyszínen K. 
Németh András 2015-ben nem talált leleteket. 
Steinbrunntól nyugatra: ezen a részen, közelebbről ismeretlen helyen bronzbaltát találtak. 
 
Terepbejárás eredményei 
A hatástanulmány elkészítéséhez 2015. április 10-én és 17-én terepbejárást végeztem a község 
határában Stefán György helytörténész segítségével, aki évtizedek óta figyelemmel kíséri a 
környék régészeti lelőhelyeinek sorsát. A szántóföldek az egész tavaszt meghatározó aszály miatt 
száraz, poros felületűek voltak, rossz megfigyelési körülményekkel. A Stefán György által ismert 
lelőhelyeket kerestük fel. Több lelőhelyet csak elmondás alapján jegyeztem le, felkeresni őket nem 
állt módomban, de a lelőhelyek listáján, a 2. mellékletben szerepeltetem őket. 
 
� Hasenwald Acker (Vízműtől északra) (rézkori vagy bronzkori telep): a vízműtől északra, a 

Rózsavölgy utcai házak kertjeitől nyugatra, a Nyúl-erdőtől pedig délre fekvő fennsík északi 
részén Stefán György elmondása szerint őskori cserepek gyűjthetők, a lelőhelyen korábban 
zöld kőbaltát talált, a dűlőúttól keletre pedig a kerámiatöredékek, kovakövek és egy 
kőbaltadarab is előkerült. Az út nyugati oldalán jellegtelen réz- vagy bronzkori cserepeket 
találtunk. 

� Csicsói szőlőhegy 1. lelőhely (Árpád-kori telep): a csicsói kápolnától délre kb. 500 méterre 
1980-ban a Hőgyészi Állami Gazdaság belemarkoltatott a nyugat felé lejtő domb lábába, 
földkitermelés végett. A munkával egy Árpád-kori sütőkemencét bolygattak meg. A 
megbolygatott partoldal fűvel benőtt helyét felkerestük, de a kemence helyét nem sikerült 
azonosítani. 

� Csicsói szőlőhegy 2. lelőhely (római kori sír): Az előző lelőhelyről északra kb. 100 méterre, 
szintén a nyugat felé lejtő dombvonulat legalsó részén az alacsony partfalból csontváz került 
elő, mellett 4. századi, hagymafejes fibulával. A partfalat – amely inkább egy enyhe lanka –
terepbejárásunk idején növényzet borította, lelet vagy jelenség nem mutatkozott. 
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� Csicsói szőlőhegy 3. lelőhely (bronzkori telep): a csicsói kápolna alatti mélyút partjából 
korábban őskori kerámiatöredékek és kőpengék, szilánkok, magkövek kerültek elő, az út déli 
partjából, a kápolna alatti szakaszon az 1990-es évek elején a birkák ép, bronzkori bögrét 
tapostak ki, az eső pedig az útból bronzkori karperecet mosott ki. A dűlőút kb. 2 méter mélyen 
bevágódott partjában most nem találtunk leleteket, ellenben az úttól északra eső szántóföld 
déli szélén néhány jellegtelen őskori kerámiát gyűjtöttünk. 

� Csicsói szőlőhegy 4. lelőhely (bronzkori telep): a szőlőhegy nyugat felé kinyúló dombjának 
oldalában az 1980-as évek végén homokot kezdtek bányászni, a partfalból nagyobb, bronzkori 
kerámiatöredékek, fél edények kerültek elő. A helyszínt ma sűrű bozót borítja, leleteket vagy 
objektumokat nem találtunk. 

� Bründelberg (Öregprésház) (őskori telep?): a Csicsói-szőlőhegy 4. lelőhelyének egykori 
homokbányája feletti, szőlőkkel borított dombon az egyik szőlőben korábban egész edény 
került elő, magányosan. Az edény lelőhelye összetartozhat a tőle kb. 200 méterre nyugatra 
fekvő Csicsói szőlőhegy 4. lelőhellyel, de ez jelenleg nem ellenőrizhető, mivel egyik lelőhely 
sem kutatható a fedettség és beépítettség miatt. 

� Hosszú-völgy (Langes Thal) fölött (ismeretlen korú csontvázas sír): Stefán György elmondta, 
hogy a Hosszú-völgy fölötti meredek domb tetején kb. 20 éve magányos gyerekcsontvázat 
szántottak ki. A vázat kb. 1 évvel később vadászok vették észre és jelentették a rendőrségnek, 
akik megállapították, hogy nem bűncselekmény áldozatának maradványairól van szó. A 
lelőhelyet felkerestük, de megfigyelést tenni nem tudtunk a dús növényzet miatt, a területet 
régóta nem szántják További adatok előkerüléséig indokoltnak tűnik a váz előkerülési 
helyének régészeti lelőhelyként történő felvétele (bár természetesen ugyanúgy lehet 18-20. 
századi is). 

� Hanffelder (rézkori vagy bronzkori telep): Stefán György elmondta, hogy közvetlenül a 
hőgyészi határ szélén, a nyugat-keleti irányúra fordult dombóvári út északi rézsűjének 
tövében, a szántóföldön 1992-ben néhány kovapenge és magkő került elő. 
Terepbejárásunkon ezen a helyen csak néhány jellegtelen rézkori vagy bronzkori cserepet 
találtunk néhány 10 méter hosszan, közvetlenül az út alatt. Néhány középkori cserép is 
előfordul még itt, jelezve a Hőgyész–Hosszú-völgyben talált falu nyugati kiterjedését. 

� Steinbrunn Acker (őskori telep): a Babföldek mellett álló kis kápolnától délre kb. 50 méterre 
Stefán György elmondása szerint 20-30 évvel ezelőtt néhány 10 méter hosszú szakaszon 
többször is jellegtelen őskori kerámiát gyűjtött. A felszín nem találtunk leleteket, de a kb. 200 
méterre eredő patak forrásának (Steinbrunn/Kőkút) közelsége alapján a terület alkalmas a 
megtelepedésre. 

� Csefőhöh 1. lelőhely (római kori telep): a Kőkútból eredő patakon létesített halastó északi 
széle és a kerítés közötti vizenyős területen egyetlen darab római kerámiát találtunk. A tó 
kerítésén kívül, a patak nyugati felén, a patakkal párhuzamosan, a domb lábánál csaknem a 
Kőkút vonalától a halastó északi gátjának vonaláig kevés római kerámiát gyűjtöttünk. 

� Csefőhöh 2. lelőhely (őskori telep, római kori telep): az előző lelőhelytől délre kb. 500 méterre, 
a Kőkútból eredő patak és a Csefői-forrásból eredő patak találkozásánál, a nyugat-kelet irányú 
patakággal párhuzamosan, annak északi felén jellegtelen őskori, valamint római kerámiát 
gyűjtöttünk, nyugaton a fiatal erdőig, keleten pedig csaknem az összefolyás vonaláig. 

� Fehér-kereszt (őskori telep): Stefán György elmondása szerint a Fehér-kereszt környékén, 
tőle kissé délre, a dombtetőn húzódó dűlőút nyugati oldalán korábban kb. 100 méter hosszan 
őskori cserepeket gyűjtött. A területet bejártuk, a száraz felszínen a repcesorok között nem 
találtunk leleteket. A fennsík a falut keresztülszelő Falu-árok és a Kőkútból eredő patak völgye 
közti vízválasztó tetején, őskori telep számára alkalmas helyen fekszik. 

� Nyúl-földek (ismeretlen korú csontvázas temető): Stefán György elmondta, hogy az egykori 
gépállomás egyik szerelőjétől hallotta, hogy a Dúzs felé vezető út kanyarjában, az országút 
mellett az 1950-es években, a traktorokkal történő szántás bevezetése idején egy magányos 
csontvázat szántottak ki. A területet együtt újra bejártuk, negatív eredménnyel. 1995-ben 
telefonkábel ásás során, ettől a szántótól nyugatra, az országút mellett embercsontokat 
találtak, ezek szerint az 1950-es években és 1995-ben sem magányos sírt bolygattak meg, 
hanem egy ismeretlen korú temető sírjait. 

� Borjúállás 2. lelőhely (későbronzkori telep): a Kőkútból eredő patak és a Donát-patak által 
közrezárt széles földnyelv déli szélén, a Kőkútból folyó patak felé eső, erősen erodált 
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domboldalon már messziről látható három, sötét színű sáv, amelyek területén intenzív késő 
bronzkori leletsűrűsödést figyeltünk meg. 

� Teveli-szántók 2. lelőhely (őskori telep, római kori telep, középkori település): a Kőkútból 
eredő patak és a Donát-patak összefolyásától délre, az északról második halastó északi 
gátjának vonalában, tőle nyugatra, egy nyugatról és délről is enyhe mellékvölggyel lezárt, 
nyugat-kelet irányú, hosszúkás tetején és déli oldalán viszonylag sok őskori, római és 
középkori kerámiát gyűjtöttünk. 

 
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 31 régészeti lelőhely ismert a község bel- és külterületén. 

 
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 

- K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Pécs 2011. 
- Kovacsóczy Bernadett: Avarkori temető Hőgyészről. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 32 
(2010) 141-178. 
- Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I-II. Bp. 
1990. 
- Ódor János Gábor: Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros temetők sírleleteinek katasztere 
Tolna megyében. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 21 (1999) 151-173. 
- Patay Pál: Dunántúli hosszanti sáncok. Communicationes Archaeoligicae Hungariae 2008, 
116-134. 
- Stefán György: Régi pénzek a porban. Néha Árpád-koriak is. Tolna Megyei Népújság 1989. 
okt. 3., 8. 
- Stefán György: Bronzkori balta a szemétkupacban. Hőgyészi Magazin 2009. ápr., 2. 
- Stefán György: Csicsó. Hőgyész 2013. 
- Várnagy Antal: Hőgyész. Községtörténeti monográfia. I. Hőgyész 1990., II. kötet 1998 
- Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981. 
- Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I-II. Bp. 1896. 

 
valamint 

- Hőgyész nagyközség településrendezési terve, 2000 és 2009 
készítette: Hübner Tervező Kft, Dr. Hübner Mátyás vezető tervező 

- Hőgyész nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése, 2011 
Lektorálta: Dr. habil Trócsányi András intézetigazgató-helyettes,  
tanszékvezető, egyetemi docens 
A pályázatért felelős: Botta György Hőgyész polgármestere 

 
ab) Műemléki értékek felmérése 
 

törzs 
szám azon.  védelem 

státusza védelem fajtája védés település cím név 

4110 8631 
Műemléki 
védelem Műemlék 1958 Hőgyész Ady Endre utca 2. Apponyi-kastély 

4110 22148 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet  Hőgyész  

Apponyi-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

9143 15454 
Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 1980 Hőgyész Kossuth tér 8 . Egykori kocsiszín és istálló 

9858 15449 Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 

1985, 1986 Hőgyész Kossuth tér 7 . Gazdasági melléképület I. 

9858 15450 Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 

1985, 1986 Hőgyész Kossuth tér 7 . Gazdasági melléképület II. 

9858 15451 Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 

1985, 1986 Hőgyész Kossuth tér 7. Gazdasági melléképület III. 

9858 8635 
Műemléki 
védelem Műemlék 1985, 1986 Hőgyész Kossuth tér 7 . Intézői lak (kúria) 

9858 22154 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet  Hőgyész  

Intézői lak (kúria) ex-lege műemléki 
környezete 

9143 8636 
Műemléki 
védelem Műemlék 1980 Hőgyész Kossuth tér 8 . 

Jószágkormányzói lak (Lichtenstein-
kastély) 
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9143 22155 Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet 

 Hőgyész  Jószágkormányzói lak (Lichtenstein-
kastély) ex-lege műemléki környezete 

9884 8632 
Műemléki 
védelem Műemlék 1985 Hőgyész Ady Endre u. 4 . Magtár 

9884 22149 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet  Hőgyész  Magtár ex-lege műemléki környezete 

4112 8633 
Műemléki 
védelem Műemlék 1958 Hőgyész Fő u. 

R. k. templom (Szent Kereszt 
felmagasztalása) 

4112 22152 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet  Hőgyész  

R. k. templom (Szent Kereszt 
felmagasztalása) ex-lege műemléki 
környezete 

10202 15462 Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 

1989 Hőgyész Fő u. 21. Rabbiház 

4111 8637 Műemléki 
védelem 

Műemlék 1958 Hőgyész Csicsó (külterület) Római katolikus templom 
(Szentháromság és Szűz Mária neve) 

4111 22156 Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet 

 Hőgyész  
Római katolikus templom 
(Szentháromság és Szűz Mária neve) ex-
lege műemléki környezete 

10202 15463 
Műemléki 
védelem 

Műemlék 
[tartozék] 1989 Hőgyész Fő u. 21. Sahterház 

10202 8634 
Műemléki 
védelem Műemlék 1989 Hőgyész Fő u. 21. Zsinagóga 

10202 22153 Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet 

 Hőgyész  Zsinagóga ex-lege műemléki környezete 

 
Római katolikus templom (Gárdonyi utca, Hrsz.: 737) 

A község központja feletti dombon szabadon álló, lépcsősoron át megközelíthető, egyhajós 
templom, ÉK-i homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, a hajó két oldalán emeletes, timpanonos 
sekrestye-oratóriummal és kápolna-oratóriummal, íves záródású szentéllyel, a szentély felől 
kontyolt nyeregtetővel. ÉK-i homlokzatán timpanonnal lezárt középrizalit, benne keretelt, 
felülvilágítós kapu, két oldalán szoborfülkék Szent István és Szent László újabb szobraival. A 
hajóban és a szentélyben csehsüveg boltozat. A hajó ÉK-i végében ikeroszlopokon álló, áttört 
korlátos, füzérdíszes mellvédű orgonakarzat. Falképek a szentélyben (1812–1813). A 
diadalíven gróf Apponyi Antalra utaló, latin nyelvű, kronosztikonos, festett felirat, 1812-es 
évszámmal.  
A szentély falán gróf Apponyi Antal emléktáblája 1828-ból. Berendezése 18–19. századból, 
főoltárkép 1799-ból. Fa feszület magas kvalitású, szürke fémből öntött, életnagyságú 
korpusszal a 18. század második feléből, az Apponyi-kastély kápolnájából került ide 1945 
után. 1722-ben még romos állapotban állt a középkori eredetű korábbi templom, a jelenlegitől 
ÉK-re, a mai Fő u. elején. 1733-ban helyreállították és bővítették, 1783-ban javították. 1799-re 
készült el a mai templom (1797, Philipp Schneiderhan) gróf Apponyi Antal kegyúr és a hívek 
adományaiból. A karzat újjáépítése 1855-ből való. Külső-belső felújítás 1899-ben, 1934-ben 
megsérült a torony, utána helyreállítva. Felújítva az 1949, 1960, 1990-es években. Előtte 
kőkereszt (1902), a lépcsősor alján Szűz Mária-szobor (1947, Sinkó András). 

 
Apponyi kastélyszálló **** (Ady Endre utca, Hrsz.: 6/4) 

A 18. századi barokk Apponyi Kastélyszálló egy 5,5 hektáros arborétum közepén a főút 
mellett, kerítéssel körülvett tájképi parkban fekszik. A szabadon álló, négyzet alaprajzú, zárt 
udvaros, egyemeletes, részben alápincézett, nyereg, ill. manzárdtetős kastély. A kerítésben 
pillérek között kocsi- és egy-egy gyalogkapu nyílik, a kastély DNy-i homlokzata előtt kapusház. 
Közép- és sarokrizalitokkal tagolt homlokzatok, az ÉK-i és DNy-i homlokzatok Apponyi-
címeres timpanonnal lezárt. 
1722-1733 között építtette a Hőgyészen 1722-től birtokos Claudius Florimond Mercy gróf, 
majd 1734-1767 között kisebb átalakítások következtek. A hőgyészi uradalom 1773-tól az 
Apponyiak birtokában. Az épületet 1784-1788 között gróf Apponyi Antal György jelentős 
mértékben átépíttette. Ekkor alakították ki az új főbejáratot az ÉK-i homlokzaton, amelyhez 
díszes lépcsőházat csatlakoztattak, és új kápolna épült. Feltehetően ekkor nyerték el a 
homlokzatok jelenlegi formájukat, az építőmester Georg Karl Zillach volt. 1785-1786-ban 
készült el a barokk kert. 1789-re tájkert készült, tervezte Ambros Leihn. 1858-1859-ben történt 
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felújítás Ybl Miklós vezetésével. 1890-ben udvari homlokzatokat átalakították, ekkor épült a 
DK-i szárny elé a lépcsőház és az É-i és Ny-i sarkok elé az íves zárterkély. 
Parkjában védett platán található. 
A kastélytól ÉK-re ún. kiskastély (6/5 hrsz) helyezkedik el. 19. századi téglalap alaprajzú, 
emeletes, nyeregtetős épület, hosszanti oldalain nyereg-, ill. manzárdtetővel fedett 
középrizalitokkal. 

 
Hármastömegű magtár (Ady Endre utca  Hrsz.: 2/3) 

Az utcavonaltól beljebb, szabadon álló, hosszan elnyúló, háromszintes, részben alápincézett, 
kontyolt nyeregtetős, hármastömegű magtár épült a XVIII. sz. második felében, szélesebb Ny-i 
és K-i, téglalap alaprajzú szakaszait összekötő, hosszú középrésszel. Az összekötő szakasz 
alatt patak folyik keresztül, amely egykor a kastélypark tavát táplálta. Az 1783-as I. katonai 
felmérés már jelöli, a 20. században átalakítva. A telken még az egykori majorság részben 
egykorú, átalakított épületei és újabb melléképület található. A magtárra merőleges, annak K-i 
végétől É felé húzódó, földszintes, kontyolt nyeregtetős épületben csehsüveg boltozatos 
helyiségek.  
 

Liechtenstein kastély ** (Kossuth tér 8. Hrsz.: 925/1-3) 
Az utca felől téglakerítéssel kerített, copf fémvázákkal díszített pillérű, háromrészes kapuzaton 
keresztül megközelíthető kertben, az utcavonallal párhuzamosan szabadon álló, téglalap 
alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett épület, felülkontyolt nyeregtetővel létesült. A 
kéttraktusos földszinten csehsüveg- és fiókos dongaboltozatos helyiségek, az emeleten a 
DNy-i traktusban csehsüveg boltozatos helyiségek találhatók, a többi síkmennyezetes. 
A kastély előtt két a kerítés folytatásában az utcavonalra merőlegesen álló, téglalap alaprajzú, 
földszintes, kontyolt nyeregtetős, egytraktusos, átalakított melléképület (egykori kocsiszín és 
istálló) található. A DK-i telekhatáron álló épületben fiókos dongaboltozatú, az ÉNy-i oldalon 
álló épületben síkmennyezetes helyiségek létesültek. Az uradalom jószágkormányzója részére 
1722 után építtette gróf Claudius Florimond Mercy. 
A Mercy és az Apponyi család közötti 1773-ban kelt adásvételi szerződésben említik először. 
Az épületet 1818-tól a kancellária használta, az 1850-es években a számtartóság székhelye, 
1867-ben tiszttartói lak, 1872-ben számvevőségi központ. Az eredetileg feltehetően az utcára 
merőleges, egytraktusos, alápincézett épületet a 18. és 19. században bővítették és 
átalakították. 1927-től a herceg Liechtenstein család lakta, ekkor nyerték a homlokzatok 
neobarokk formájukat. 1945 után kisebb átalakítások érték. A melléképületeket a 19. és 20. 
században lakás céljára átalakították. Parkját felparcellázták. 
 

Régi uradalmi épületek – volt intézői lak (Kossuth tér 7. Hrsz.: 926/1-4) 
Szabadon álló, U-alaprajzú, földszintes lakóház, utcai szárnyán nyeregtetővel, udvari 
szárnyain kontyolt nyeregtetővel (hrsz.: 926/2, 3). Utcai homlokzata timpanonnal lezárt 
középrizalitjában az eredeti bejárat elfalazása után kialakított keskeny ablak, két oldalán 
apácarácsos ablakok sora készült. Dongaboltozatos pince, különböző típusú boltozatokkal 
fedett helyiségekben ma lakások találhatók.  
Valószínűleg az 1740-es években épült Mercy gróf uradalmi tiszttartója számára, jelenlegi 
formáját az 1780 körüli átalakításkor nyerte. A 20. században részben átalakítva. Az udvarban 
három gazdasági melléképület, ebből kettő L alakban összeépített, 18. századi eredetű, 
átalakított homlokzatokkal. 
 

Régi zsinagóga (Fő utca 21. Hrsz.: 463) 
Az első zsinagógát már 1760 előtt felépítették itt. A ma is látható, erősen lepusztult 
klasszicista épületet 1815-ben emelték. Nyeles telken, a Fő u. 23. szám alatti, 1861-ben épült, 
téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős zsinagóga épület, átalakított, lizénás tagolású 
homlokzatokkal. Az ÉNy-i homlokzat tengelyében két lépcsőfokkal megemelt, a női karzatra 
vezető lépcsőre nyíló, kőkeretes bejárat, felette konzolokkal alátámasztott, egyenes 
szemöldökpárkányban. A DK-i homlokzat középtengelyében a tórafülke rizalitszerűen kiugró 
tömegű. A DNy-i és a DK-i homlokzatokhoz újabb földszintes toldaléképületek csatlakoznak. 
Az ÉK-i oldalhomlokzaton nyíló bejáraton át megközelíthető, síkfödémes belső tér, a korábbi U 
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alaprajzú formából az ÉNy-i és DNy-i oldalon megmaradt karzattal. Telkét gróf Apponyi 
György, az építkezéshez szükséges téglák egy részét Apponyi Antal adományozta a 
hitközség részére. A 20. század második felében átalakították, berendezését elvitték. A 
telekre vezető kapu mellett az egykori sahterház, a szomszéd telken az egykori rabbiház. 

 
Csicsó kápolna (külterület Hrsz.: 0129/3) 

A Szakályról Hőgyészre vezető úttól kb. 500 m-re DNy-ra, völgyben kisebb dombon szabadon 
álló, egyhajós templom, Ny-i homlokzata elé kilépő toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, 
É-i oldalához épült földszintes, felülkontyolt nyeregtetős egykori remetelakkal és kétszintes, 
kontyolt nyeregtetős sekrestye-oratóriummal. Tornyát volutás, vázadíszes féloromzatok fogják 
közre. A tornyon nyíló, kőkeretes kapu felett kagylódíszes fülke Mária-szoborral. A hajóban 
csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola, a Ny-i oldalon csehsüveg boltozatos karzat 
készült. Berendezése a 18. századból való. A hajóban Claude Mercy de Argentau vörös 
márvány sírkőlapja 1767-ből. Az Apponyi-kastély parkjában álló Vénusz-templomból 1962-ben 
ide hozták gróf Apponyi Géza (1927) és felesége, Széchenyi Paula (1928) hamvait is. 1731-
ben alapította Claudius Florimond Mercy, az építkezést feltehetően 1745 körül fejezte be 
Claude Mercy de Argentau. Felújítva 2014-ben. 

 
A műemlékek adatlapja a 3. sz. mellékletben található. 
 
ac) Helyi védelem 
 

01. Kossuth tér 6. 
02. Fő u. 1. – Iskola 
03. Fő u. 20.  
04. Fő u. 25. – Orvosi rendelő 
05. Fő u. 27. – Óvoda 
06. Kossuth Lajos u. 1. 
07. Kossuth Lajos u. 2. 
08. Kossuth Lajos u. 8. 
09. Kossuth Lajos u. 15. 
10. Tátra u. 18. 
11. Széchenyi István u. 1. 
12. Széchenyi István u. 2. 
13. Széchenyi István i u. 6. 
14. Széchenyi István u. 36. 
15. Széchenyi István u. 46. 
16. Széchenyi István u. 60. 
17. Széchenyi István u. 64. 
18. Széchenyi István u. 70. 
19. Arany János u. 1-11. 
20. Arany János u. 17. 
21. Arany János u. 30. 
22. Arany János u. 49. 
23. Arany János u. 57. 
24. Arany János u. 59. 
25. Klimes u. 4. 
26. Petőfi Sándor u. 50. 
27. Petőfi Sándor u. 65. 
28. Deák Ferenc u. – Malom 
 
Utcakép: 
 
Jókai Mór utca 
Petőfi Sándor utca 
Arany János utca 
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Településképi jelent őségű építmények 
 
Iskola (F ő utca 1-3. Hrsz: 438-439) 

Eklektikus emeletes épületegyüttes. Rizalitos homlokzatkialakításaik, pártázatos, illetve 
timpanonos orom megoldásaik, ritmusosan ismétlődő nyílásaik, szimmetrikus tömeg és 
tagozat szervezése, vakolat díszei mind követik a település építészeti értékeinek megoldásait. 

 

Kossuth utca 1. (Hrsz: 738-739) 
Eklektikus emeletes épületegyüttes. Rizalitos homlokzatkialakításaik, pártázatos, illetve 
timpanonos orom megoldásaik, ritmusosan ismétlődő nyílásaik, szimmetrikus tömeg- és 
tagozatszervezése, vakolat díszei mind követik a település építészeti értékeinek megoldásait. 

 

Arany János utca 1-11. (Hrsz: 138-143) 
Városias jellegű kétszintes, zártsorú beépítési forma jellemzi az Arany J. utca első szakaszát. 
Egyszerű dísztelen homlokzatok, ritmusosan ismétlődő nyílások, magas alagsori szintek, 
szokatlan homlokzati arányok és tömeg. A térfal szokatlan építészeti megoldásai, 
megjelenése, építészeti érték. 

 

Széchenyi utca 2. (Hrsz: 87) 
Városias jellegű, L alakú saroképület. Homlokzati díszítőelemekkel hangsúlyozott középrész – 
timpanon jellegű szemöldökpárkány –, armírozott sarokrészek. Meghatározott ritmusban 
ismétlődő, ablakokat keretező vakolatsávok, vakolathornyok, lépcsőzött könyöklőpárkányok az 
egész épület díszei. 
 

Kossuth utca 8. (Hrsz: 916) 
Részlegesen zártsorú beépítésű, városias jellegű lakóépület. Díszes utcai homlokzata - 
armírozott sarokrészek, nyílásokat keretező vakolatsávok, könyöklő, illetve 
szemöldökpárkányok, megosztott ablakorom, felülettextúra-váltás, eredeti tömege, részletei 
védelem értékűek. 
 

Deák Ferenc utca (Hrsz: 371) 
Szép tömegű, több szintes malomépület. Szín- és textúraváltásai, téglaarchitektúrás díszei, 
párkányokkal tagolt homlokzata szép megjelenést kölcsönöznek az épületnek. 

 
Az adatlapok a 4. sz. mellékletben találhatók. 
 
ad) Képzőművészeti alkotások 
 
Egy országos napilap jó két évtizedes írása szerint Hőgyész „a képzőművészet faluja”. Ez azt 
jelenti, hogy az országban nincs még egy olyan falu, ahol 14 igazi képzőművészeti alkotás 
található. 

1. Oltárkép a templomban (Franz Riegel bécsi művész) 
2. Világháborús emlékmű a község főterén (alkotója ismeretlen) 
3. Világháborús emlékmű a templomhegyen (Borbás Tibor) 
4. „Bőség” című kőszobor az idősek otthona parkjában (Marton László) 
5. „Zászlótartó munkás” bronzszobor a temető előtti parkban (Pátzay Pál) 
6. „Kévét tartó lány”, „Bárányt tartó fiú” páros bronzszobor az idősek otthona parkjában 

(Pátzay Pál) 
7. „Ifjúság” című freskó az iskolában (Újváry Lajos) 
8. „Esküvő” című secco az önkormányzat tanácstermében (Újváry Lajos) 
9. „Vízbenéző” című szobor az iskola előtt (Konyorcsik János) 
10. „Kilenc múzsa” 5 x 5 méteres kerámia kép a művelődési házban (Steindl- Garányi) 
11. A felújított stációk kerámia képei a templom körül (Steindl Katalin) 
12. Szent Teréz bronz dombormű a gyógyszertár bejáratánál (Farkas Pál) 
13. „Hunyadi János” dombormű az iskola bejáratában (Marton László) 
14. A község múltját és mesterségeit bemutató „Díszkút” az önkormányzat épülete előtt 

(Garányi József - Steindl Katalin kerámiája)   
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4. 5. 6. 

   
 
7. 8. 9. 

 
10. 11. 12. 

   
 

13. 14. 
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A fentebb bemutatott műalkotásokon kívül Hőgyész területén még több faluszéli homokkőkereszt 
található: vörös -, fehér -, és Háromkereszt, ill. sok, már névtelenné vált, emlékkereszt. 
 
b) Természet, táj, tájhasználat, településhálózati összefüggések, tájtörténet 
 
Természetföldrajzi szempont szerint Hőgyész Tolna megye területének nagy részét elfoglaló, 
hullámos tájakban gazdag Tolnai-dombság ÉNY-i határvidékén fekszik. 
A Tolnai-dombság geológiai sajátosságai és felszíni jellegzetességei alapján önálló táj. NY-ról, É-
ról és K-ről a Kapos, majd a Sió határolja, DK-ről pedig a Duna hajdani árterületét képező vidék, a 
Sárköz. 
A szakirodalom a Tolnai-dombságot három, ún. kistájra osztják. Ezek a Tolnai Hegyhát, a 
Völgység és a Szekszárdi Dombvidék. 
A Hegyhát a Tolnai-dombságot tagoló három kistáj közül a legnagyobb. Határai NY-on a Kapos, É-
on és K felé a Sió-Kapos-Sárvíz völgye, D-en az Alsóhidas patak völgye. Területe 716 km2. 
Tengerszint feletti magassága átlagosan 200-220 m, legmagasabb pontja a Kaposra meredeken 
lejtő peremén a Mucsi hegy 286 m. 
 
Hőgyész felszínén kicsiben ugyanazok a jellegzetességek észlelhetők, mint amik a Hegyhát egész 
tájegységét jellemzik. A táj erősen feldarabolt, és ez a feldaraboltság ott a legnagyobb méretű, 
ahol a talajvédő erdőket már a régmúltban kiirtották és a vidéket mezőgazdasági művelés alá 
vonták. Ahol az eredeti erdőállomány tovább megmaradt, ott a táj is jobban megőrizte ősi felszínét. 
A szántó, majd később a legelőterület legújabbkori növekedése közvetlenül haszonnal járt ugyan, 
de másfelől a kiirtott területein is megkezdődött a legfelső rétegek lepusztulása. Általában az 
egész Hegyhátra jellemző az erózió, ennek következtében igen nagy a lejtőpusztulás. 
 

 
Hőgyész és környéke az első katonai felmérés térképein 
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Hőgyész és környéke a második katonai felmérés térképein 

 
 
A Hegyhát D-i felét ÉK-DNY irányban kettészelő Donát patak Hőgyész határát D felől éri el 
Tevelről jövet, és Hőgyész határának K-i vidékénél, Kalaznó felé folyva hagyja el a községet, 
melynek belterülete a Donát patak NY-i lejtőjébe ékelődő völgyben helyezkedik el. 
A községen végighúzódó patak a Faluárok vagy Csatorna. A hajdani urasági major felett, az 
egykori uradalmi konyhakertben van a forrása. 
Hőgyésznek vízben leggazdagabb vidéke Csicsó. Nem véletlen, hogy a csicsói artézi kutak bő vize 
látja el majdnem az egész községet vízzel. A kutakból 28 fokos víz tör elő. 
A csicsói kegykápolna alatt vezetőúton Dúzs felé haladva baloldalt, a Kaposra néző domboldalon 
sűrű egymásutánban fakadnak források. Legjelentősebb közülük a kápolna melletti Szentkút-
forrás. Magát a forrást kis kápolnaszerű felépítménnyel látták el. A forrás vize épített medencébe 
folyik, és onnan a szakadékos árok viszi le a vizet a Kapos völgyébe. 
 
Kogutowicz Károly a XVIII. századról szólva is azt állítja a Kapos környékéről, hogy „valamikor az 
egész terület egyetlen erdőország volt”. Azóta az erdőterület erőteljesen csökkent, de arányát véve 
alapul, jelenleg Hőgyész a megye egyik erdőben  gazdagabb községének mondható. 
Hőgyész község határához három erdőtest tartozik: 

- a Hőgyésztől DK-re eső, ún. Malomhegyi erdő, amely összefügg a Kalaznói erdővel 
- a Hőgyésztől D-re eső, ún. Cserfői erdő, mely szomszédos a harmadikkal 
- a Hőgyésztől DNY-ra eső, ún. Szállási erdővel. 

A Malomhegyi és a Csertői erdőtestek között, a felhagyott mezőgazdasági területek fásítása révén, 
az utóbbi 30 évben jött létre az ún. Rőzsési erdőtest. Így majdnem összefüggő, sarló alakban övezi 
erdő Hőgyész községet DK-től DNY-ig. 
 
A körzet egyértelműen mezőgazdasági termelési profilú , bár a nagyrészt erodált területek 
talajának termőképessége kedvezőtlen. Hőgyész igazgatási területén jelentős nagyságrendben 
vannak kert (volt zártkerti) területek is (Kukorica-völgy, Hosszú-völgy, Csicsói szőlők, 
Kenderföldek, Babföldek, Forrás-földek, Borjúállás stb.).  
A körzet több természeti kinccsel rendelkezik. Egyik közülük a település alatt kb. 800 m 
mélységben, 65 °C hőmérsékletű gyógyhatású termálvíz bázis, amely jelenleg is ellátja a 
Nagyközségben lévő termálszálló víz igényét, saját furatú kútjukon keresztül. 
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Természetes vízfolyások  gyűjtőjeként, festői környezetben, a Tolnai-Hegyhát-beli dombok övezte 
völgyben, Hőgyész déli határában rejtőzik, két gyöngyszemként a Donát-patak vízére felfűzve két 
horgásztó.  
 
Flóra  - a Hőgyészről jegyzett vadvirágok a következők: illatos hunyor, tarka nőszirom, élesmosófű, 
kígyó hagyma, csillagvirág, spárga, piros madársisak, magyar szegfű, galamólevelű virnánc, 
tavaszi hérics, pukkantó dudafürt, borzas bükköny, fekete lednek, piros gólyaorr, nagyezerjóf ű 
(boszorkányfű), pusztai kutyatej, közönséges ördögbocskor, orvosi macskagyökér, dárdalevelű 
csukóka, magas csukóka, lila ökörfarkkóró, sárga gyűszűvirág, pongyola harangvirág, pókhálós 
bojtorján, bókoló bogáncs, zömök hölgymál, magas hölgymál, berki rózsa 
 
Fauna  - Hőgyész a hermelinről (= hölgyről) kapta a nevét. Manapság a hermelin különösen ritka, 
nincs különösebb élőhelyi igénye, mégis elsősorban erdőkben él, alakra és életmódra a 
menyéthez hasonlít, de lényegesen nagyobb nála. 
Hőgyész környéke nagyvadas jellegű: szarvas, őz, dámvad, vaddisznó. Jellemző apróvadak: nyúl, 
fácán, fogoly, fürj. Ragadozók: nyest, nyuszt, görény, menyét, róka, ölyv, héja, vércse, karvaly. 
 
A tájhasználat alakulását a 2000 és 2015 évek földhivatali adatai alapján az alábbiakban foglalható 
össze: 
 

 2000 2015 változás  % 
erdő 1506 14970 -19 -1,3 

szőlő, gyümölcsös 277 126 -151 -54,5 
legelő, rét 642 603 -39 -6,0 

szántó 697 1037 +340 +48,8 
 

A táblázatban látható értékek alapján megállapítható, hogy a művelési ágak vonatkozásában 
jelentősebb változás a mezőgazdasági területhasználatban tapasztalható, több, mint felére 
csökkent a szőlő és gyümölcsös területe, ugyanakkor közel 50%-kal növekedett a szántóterületek 
aránya. 
 
 
Különleges Természetmeg őrzési Területnek jelölt területek 
 

042/3a, 042/3c, 042/3d, 042/3f, 042/3g, 042/3l, 042/3n, 085/a, 085/d, 085/f, 085/h, 087/a, 087/b, 
087/c, 087/d, 087/f, 087/g, 087/h, 087/j, 087/k, 087/l, 087/m, 087/n, 088, 089/a, 089/b, 089/c, 
089/d, 090, 091/a, 091/b, 091/c, 091/d, 091/f, 096/a, 096/b, 096/c, 097, 098, 099, 0100/1a, 
0100/1b, 0100/1c, 0100/1d, 0100/1f, 0100/1g, 0100/1h, 0100/1j, 0100/1k, 0100/1l, 0100/1m, 
0100/1n, 0105/1, 0108/22, 0108/23a, 0108/23b, 0108/23d, 0108/23f, 0108/23g, 0108/23j, 0108/23l 
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c) Településképek, légifotók 
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d) Településszerkezet, településkarakter 
 
 
Az a falutípus, amely feltételezhetően a középkori Hőgyésznél is érvényesült, bizonyára a korabeli 
falurendszert tükrözhette. 
A terepadottságoktól függően igen sok formát ölthetett a falu képe. A falu voltaképpen fallal, vagyis 
kerítéssel körülvett nagy udvarból állt, ahol az út vezetett. Ebbe az udvarba hajtották, ill. itt őrizték 
az állatokat (rideg állattenyésztés).  
E karámszerű falu-udvar mellett helyezkedtek el a jobbágyházak. A kezdeti időkben minden 
családi házhoz egy-egy kapu nyílott. Feltehetőleg a ház körül helyezkedett el a konyhakert, és ha 
a terep megengedte, a házakon túl kezdődtek a szántók. A mai értelemben a falusi belsőtelek és a 
rajta lévő épületek jelentik együttesen a portát (porta = kapu). 
A falu temploma és a temető a ma is álló, emeletes községháza mögött volt. Renovált alakjának 
képét egy XIX. sz. elejéről származó falukép örökítette meg. 
 

 
 
A község nagyobb arányú fejlődése a XVIII. sz. második felében indult el és tart napjainkig (ld. 
utcák sűrűsödése). 
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Hőgyész település közigazgatási területe a 65-ös számú országos másodrendű főút mentén 
északnyugat-délkelet irányban húzódva helyezkedik el. A település közúthálózatának gerincét a 
65-ös számú főút, illetve a 6532 sz. mellékút jelenti. A 65-ös számú főút belterületi szakasza az 
Ady Endre utca és a Fő utca. A település főbb lakóútjai a Kossuth Lajos, a Rákóczi Ferenc, a 
Széchenyi, a Petőfi, az Arany János, a Gárdonyi, a Zrínyi, a Jókai, a Kolozsvár és a Rózsa utcák. 
Mind a főút, mind a mellékutak, mind pedig a lakó utak melletti területek funkciója laza, 
családiházas beépítésű lakóterület. A településre elsősorban a telkes, lazább beépítés a jellemző, 
kivéve a községközpont térségét, ahol zártsorú, egy-, illetve kétszintes beépítés is megtalálható. A 
régebbi településrészek lakóterületeire jellemző a nagy mélységű kertes (szántó jellegű) telek. 
Gyakoriak az igen kisméretű telkek is, amely telekalakítás okaként a terepadottság (bevágás, 
földmunka igény, vizenyős völgyi mélyterületek) jelölhető meg. Az újabban kialakított lakóterületek 
már szabályos telekosztással, a mindenkor „divatos” beépítési móddal létesültek. 
 
A település központja  a volt uradalmi központ épületei és értékes közparkja közelében, a 
templomhegy lábánál alakult ki, s az utóbbi években elsősorban déli irányban fejlődött tovább. 
 

 
 
A belterület ipari, mezőgazdasági üzemei elsősorban a 65-ös számú út mentén, a jó közlekedési 
kapcsolatokat kihasználva települtek. Hőgyész kimagasló értéke az egykori kastély és Kossuth tér 
környezetében lévő őspark, ill. közpark-felületek. 

 
 

Földrészlet statisztika fekvésenként     Forrás: Földhivatal  
 

fekvés 
földrészletek 

száma ∑ terület (ha)  
% 

legnagyobb földrészlet 
terület (m2) 

átlagos földrészlet 
terület (m2) 

belterület 1.452 246 6,6 64.826 1.694 
külterület 909 3.338 89,8 1.916.500 36.719 
zártkert 671 131 3,6 40.124 1.950 
∑ 3.032 3.715 100 - - 

 
Földrészlet statisztikai m űvelési ágankét     Forrás: Földhivatal  

művelési ág földrészletek 
száma 

∑ alrészlet 
terület (ha) 

 
% 

legnagyobb alrészlet 
terület (m2) 

átlagos alrészlet 
terület (m2) 

erdő, fásított 
terület 

 
259 

 
1.486,8 

 
40,0 

 
1.489.177 

 
22.767 

gyep (rét, legelő) 422 602,7 16,2 379.923 12.892 
kert, szőlő, 
gyümölcsös 

508 125,6 3,4 83.992 3.917 

halastó, nádas 20 26,3 0,08 41.647 12.260 
kivett terület 1.717 436,6 11,7 106.092 2.509 
szántó 561 1.037,0 27,9 485.804 12.614 
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 - - 100 - - 

 
A 2010-es és 2015-ös földhivatali adatok összehasonlításából leszűrhető, a táj alakulását is 
befolyásoló megállapítások az alábbiak: 

� a belterület nagysága változatlan 
� 19 ha-ral (1,3%) csökkent az erdőterület 
� 40 ha-ral (6,0%) csökkent a rét, legelő terület 
� 152 ha-ral (46,0%) csökkent a szőlő és gyümölcsös területe 
� 340 ha-ral (48,0%) növekedett a szántóterület 

 
e) Védettségek 
 
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 
védett régészeti lelőhely nem található. 
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhely (6 
db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a bejelentést 
követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, külön jogi aktus 
nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is megkapják. 
 
Hőgyész nagyközség igazgatási területe a védett természeti területek, a természeti területek 
(ökológiai folyosó) és a tájképvédelem vonatkozásában is rendkívül gazdag. E térségek 
elsődlegesen a belterülettől délre találhatók. A területi lehatárolásokat a településszerkezeti terv 
tartalmazza. 
 
2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK  
 
Hőgyész nagyközség hatályos településfejlesztési koncepciója és telelpülésszerkezeti terve az 
alábbiakat tartalmazza. 
 
A település fejlesztésének alapelvei 

� a tájjal, a természettel harmonizáló, nyílt településszerkezet  kialakítása 
� az adottságokon alapuló, sajátos történelmi szerepkör dominanciájának biztosítása a 

településszerkezet és a területfelhasználás eszközeivel 
� a struktúraváltásra érett, felértékelődő területek vállalkozást orientáló szerepének 

hangsúlyozása, rugalmas funkcionális kínálattal (több funkciós zóna) 
 
A nagyközség tradicionális szerepkörén túl a meglévő adottságain alapuló fejlesztési stratégiák : 

� a földrajzi elhelyezkedésen, a táji, természeti adottságokon alapuló gazdálkodó – 
rekreációs funkciók dominanciáját biztosítani kell 

� alkalmassá kell tenni a községet idegenforgalmi alcentrum  felvállalására 
� új területeket kell kialakítani  a kis- és középvállalkozások számára 

o a község lakótereiről való kivonulás 
o új, környezetbarát ipari tevékenységek létesítése 

feltételeinek biztosításával. 
 
A tipikus dombvidéki, patak mentét kísérő települési struktúra, mint történelmi szerkezet, 
védelemre méltó . A településszerkezet alakításának koncepciója a meglévő, történeti struktúra 
maximális védelmén alapulva olyan kiegészítéseket javasolt, mely a településpolitikával, 
gazdasági érdekekkel összhangban biztosítja a telelpülés szerepkörének megfelelő ellátottsági 
szintet. 
 
a) Beépítésre szánt területek 
 
Lakóterületek (Lf) 
A terv Hőgyész lakóterületeit a falusias területfelhasználási kategóriába sorolta. E területek 
kialakultak, akár a teleknagyságot, a telekhasználatot, akár a beépítési módokat vizsgáljuk. A 
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beépítési mód jellemzője az előkert nélküli, északi, vagy keleti oldalhatáron álló fésűs, ill. hajlított 
házas forma. Előkerttel csupán az utóbbi években kialakított utcák, beépítések esetében 
találkozunk. 
Igen egységesnek minősíthető a telekhasználat, mely szerint a lakóépületek környezetében gyep, 
díszkert található, ezt követi a gazdasági épületek zónája, majd a szántóföldi művelés területe. 
A lakóépületek sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel kapcsolatos történeti fejlődést, 
mind a hosszházas (utcavonalra merőleges), valamint a sátor- és nyeregtetős „kockaházas” 
lakóépület típus megtalálható. A beépítést tarkítja a melléképületek igen változatos, elsődlegesen 
oldalhatár menti, ritkán arra merőleges, ill. kétsoros elhelyezése. 
Fenti beépítési módoktól eltér a Fő utca csoport és ikerházas lakóterülete. 
 
A lakóterület fejlesztését az alábbi tényezők indokolják: 

� a kialakult lakókörnyezetek minőségének folyamatos javítása 
o a közterületek, utak, járdák, fasorok minőségének javítása, a szennyvízcsatorna, 

gáz- és elektromos hálózat fejlesztése 
� az 50 évnél öregebb lakóterületek, épületek rehabilitációja 

o a község lakásállományának több, mint 60%-a 1960 előtt épült, az épületek 
megújítása, komfortosítása elengedhetetlenül szükséges. E folyamatban alapvető 
szempontnak kell lennie a települési és építészeti értékek megőrzésének 

� a népességszám tervezett növekedése, ill. a lakászsúfoltsági mutató további csökkentése 
o a tervezett 3500 fő és 2,5 fő/lakás mutató figyelembe vételével a várhatóan 

szükséges lakásszám 1300-1400 db, amely mintegy 250-300 új lakás építését 
jelenti 

 
Hőgyész újonnan kialakítandó lakóterületei: 

� a községközponttól keletre a Kolozsvári és Klimes utcák közötti tömbbelső feltárása 
� a Rákóczi utca északi folytatása és a Rózsavölgyi u. által határolt terület, mely déli 

irányban a községközpont felé bővíthető 
� a Horgász tótól északra elhelyezkedő – kialakult telkes - terület  
� az Ady E. u. menti gazdasági területtől keletre fekvő terület 

 
Üdülőterületek (Ü) 
Az üdülés – idegenforgalom alapját az Apponyi kastély és annak környezete, ősparkja biztosítja. 
Ezen együtteshez csatlakozik észak felé a község sporttelepe, központja, az idősek otthona. 
 
A terv az alábbi üdülőterület kialakítását irányozta elő: 

� a sportterülettől keletre kialakítandó üdülőházas terület 
 
Gazdasági területek (G) 
Hőgyész kialakult gazdasági területeinek kedvező földrajzi (településszéli) elhelyezkedése 
szerencsésnek mondható, azonban a lakóterületek felé védőfásítás kialakítása szükséges. 
Új ipari-gazdasági területet irányzott elő a terv Hőgyész nyugati részén, a tervezett elkerülő út 
mentén. E terület feltárása a jelenlegi utcahálózatról (Kárpát u, Vadász u, Vásártér u, Tátra u.) 
biztosítható, így megvalósítása független az elkerülő úttól, azonban ez utóbbi megépítése 
kedvezően befolyásolhatja a vállalkozói tőkét. 
 
Vegyes területek (településközpont és központi vegyes terület, Vt, Vk) 
Hőgyész településközpontja a 65-ös és a 6532-es számú utal találkozásánál alakult ki. Itt 
találhatók a település és környéke ellátását, kiszolgálását biztosítóigazgatási, egészségügyi, 
művelődési, vallási, kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási intézmények legnagyobb része. 
A közel 3,5 km hosszúságú Fő utca, Ady E. u. ugyancsak gyűjtőhelye a kereskedelmi és 
szolgáltatási intézményeknek. 
Az intézmények nagyrészt megfelelő kapacitással rendelkeznek, esetenkénti bővítésük, 
minőségük javítása azonban folyamatosa szükséges. 
Hőgyész településközpont vegyes és központi vegyes területfelhasználási egység területe egyben 
a község rehabilitációs feladatainak is térsége. Itt találhatók a műemlékileg védett épületek, ill. 
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csoportosulnak a helyi védelemre javasolt épületek, ez a településrész a legvárosiasabb hatású, 
karakteres térformákkal, térfalakkal, értékes növény-együttesekkel, mindez fűszerezve az elmúlt 
50 év néhány építészetileg sikertelen, környezetében nem illeszkedő épületével. 
 
Különleges területek (K) 

� temetők 
o a Kárpát utcai temető rendezett, fejlesztés nyugati irányban biztosított 
o az izraelita temető kegyeleti parkként fenntartandó 

� sportterület: kialakult, szépen gondozott, megfelelő nagyságú 
� strand: kialakítását a terv az Ady E. u. keleti oldalán, a volt major területén irányozta elő. A 

község idegenforgalmi fejlesztésének egyik központi programja kell, hogy legyen a 
strandfürdő, termálfürdő kialakítása, mely során az egykori major térségében található 
méltatlan állapotok is megszüntethetők. A 4 ha-os területen az egykori magtárral, a már 
csak csírájában megtalálható tó felújításával, a magtárra merőleges épületek 
megújításával, ill. újraépítésével olyan együttes hozható létre, amely tág teret biztosíthat a 
rekreáció, a fürdőzés, a szállás és a sokszínű közösségi programok számára. Az új 
együttes lehet az alapja a koncepcióban fejlesztési célként megfogalmazott fürdővárosnak. 

 
b) Beépítésre nem szánt területek 
 
Közlekedési és közmű területek (KÖ) 
A területek lehatárolását, a szabályozási szélességeket és védőtávolságokat a szabályozási terv, 
az előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
 
Zöldterületek (Z), erdőterületek (E) 
A területek lehatárolását a szabályozási terv, az előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
 
Mezőgazdasági terület (M) 
A nagyközség külterületének domináns eleme az erdő, mely elsődlegesen gazdasági célokat 
szolgál, de az erdőfelületek fontos részei az idegenforgalomnak (vadászat, kirándulás) is.  
A gyepfelületek elsődlegesen a Kapos, ill. a patakok mentét kísérik. A patakok közül a 
legjelentősebb a Donát-patak, melyre fűződnek fel a mesterséges tavak, kedvelt horgász- és 
kirándulóhelyek. 
Az egykori zártkertek – a terv szerint kertövezet – zömmel a belterülettől nyugatra, délnyugatra 
találhatók, melyek közül a leghíresebb a csicsói térség. 
A szántóterületek legnagyobb része a belterületet szegélyezi, kisebb része található a külterület 
északi, ill. déli részén. 
A terv jelöli az egykori üzemközpontok helyét, melyeket a távlatban is ilyen funkcióra javasolt 
fenntartani. 
 
Hőgyész elmúlt 15 évében alapvet ő változások nem következtek be, a településrendezés i 
terv megfelel ő módon biztosította a lakásépítési, munkahelyteremt ési, infrastruktúra 
fejlesztési lehet őségeket. 
A műemlékek vonatkozásában sem történt változás, azonba n a tulajdonviszonyok hatással 
voltak az épületek hasznosítására. Megújult a rk. t emplom, a Cikói kápolna, a Liechtenstein 
kastély, bezárt az Apponyi kastélyszálló – felújítá sa a közeljöv őben várható. 
Rendkívül kedvez őtlen állapotban van a Zsinagóga, a magtár, a régi u radalmi épületek, a 
változtatási szándékok nem ismertek. 
A helyi védelemre javasolt épületek – els ősorban lakóépületek – részben őrizték meg a 
felújítás során azt az értéket, mely jellemz ője volt a helyi építési kultúrának. 
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3. HATÁSELEMZÉS  
 
 
a) Az építészeti-m űemléki hatáselemzés 
 
Hőgyész településszerkezete a községen végighúzódó, majd a Donát patakba torkolló Faluárok 
két oldalán, azzal párhuzamosan alakult és fejlődött. A Fő utca (Ady E. utca), a Kossuth utca és a 
Kossuth tér jelenti a faluszerkezet alapját, ezekből indulóan a domboldalak felé sűrűsödött az 
utcahálózat. A XX. századi fejlődés elsődleges területe a Dózsa, Rákóczi és Rózsavölgy utcák 
térsége. 
 
Örökségvédelmi szempontból két térség érdemel említést: 

� a római katolikus templom és környéke 
� a Kossuth tér, az Apponyi kastély és parkja 

 
Értékként jegyezhető a XIX-XX. századi lakóház és melléképület fésűs, ill. zártsorú csűrös 
beépítési módja, az előkert nélküliség, a kialakult telekhasználat. 
 
Hőgyész kiemelkedő jelentőségű értékei: 

� a műemléki védettségű rk. templom, az Apponyi és Liechtenstein kastélyok, a Magtár, a 
Csicsói kápolna, a Zsinagóga 

� a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
A hatályos településszerkezeti terv a község kialak ult szerkezetén nem változtat, fejlesztést 
csupán a község nyugati és keleti domboldalán, vala mint a 65-ös út ÉK-i oldalán irányoz 
elő.  
 
A történeti településszerkezetet – a kialakult utcaszerkezetet és területfelhasználást – a terv 
csupán kis mértékben bővíti, elsősorban a lakóterület, ill. a gazdasági terület vonatkozásában 
 
b) Természeti, táji hatások 
 
Jelen tanulmány részletesen elemezte a község természeti adottságait, a tájhasználatot, 
tájszerkezet változásait, az 1d fejezet bemutatta a kül-, belterület és zártkert, valamint a jelenlegi 
művelési ágak arányait, az elemzésekből levonható megállapításokat. 
Hőgyész tájszerkezetében a jelenleg és közeljövőben is várható tendenciák az alábbiak: 

� a mezőgazdaságilag hasznosított területek arányának csökkenése 
� az erdőterületek nagyságrendjének stagnálása 
� a kertövezet (zártkert) területén a szőlő, gyümölcsös művelési ág rohamos csökkenése, a 

megműveletlen ingatlanok számának gyarapodása, beerdősülése 
Fenti hatások hosszú távon sem eredményezik a község tájszerkezetének jelentős módosulását. 
 
c) Épített környezeti értékek alakulása 
 
A műemléki értékek jelenlegi állapotáról, a fejlesztés lehetőségeiről és korlátairól a 2. fejezetben 
írtunk. Legfontosabbnak az Apponyi kastély és térségének (magtár) újrahasznosítását tartjuk. 
 
Az Apponyi kastély már évek óta nem üzemel, állaga romlik, különösen elhanyagolt a kastély 
parkja. Az épület felújítása a közeljövőben várható. 
 
A Liechtenstein kastély felújítása megtörtént. 
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Az intézői lak (Kossuth tér 7.) magántulajdonú lakóépület, állaga kedvezőtlen, felújításra szorul. Az 
ingatlanon lévő 3 gazdasági melléképület nem hasznosított, állaguk rendkívül leromlott. 
 
A magtár és környezete mind funkciójában, mind állagában rendkívül kedvezőtlen állapotban van, 
a rendezési terv intézményi, szabadidős funkciót javasol. 
 
A rk. templom és környezete megfelelően karbantartott, ugyancsak megújult a Csicsói kápolna is. 
 
A Fő utca 21. sz. alatti Zsinagóga (463 hrsz) állaga életveszélyes, jelenlegi állapotában nem 
haszosított, a Sahter ház elbontásra került. 
 
A műemléki jegyzékben található Rabbiház (törzsszám 10202) az ingatlanon nem található. A Fő 
utca 19. sz. alatti (460, 461, 462 hrsz) egykori zsidó lakóház ma lakóépületként funkcionál, állaga 
rossz. A helyi információ szerint a Rabbiház a Kossuth u. 9. sz. alatt volt (743 hrsz), az épület 
kedvezőtlen állapotú, a helyi védett listán szerepel. 
 
Jelen hatástanulmány során felülvizsgálatra került a helyi védett  ingatlanok listája. Az elmúlt 
időszakban e vonatkozásban több tendencia említendő: 

� a tulajdonosok értékesnek tartják, büszkék ingatlanjaikra 
� a felújítás szakszerűen történik 
� a védett épületek tömegében nem változnak, azonban az egyes épületszerkezetek 

(nyílászárók, homlokzatképzés) „modernizálása”, az osztrák, német „hangulat” követése 
tetten érhető 

� a melléképületek eredeti funkciója megszűnt, az új rendeltetés (pl. garázs) esetenként 
kedvezőtlen átalakítást jelent 

� a védett épületek üdülési funkciójú használata esetén az eredeti értékek megmentődnek 
� a kis alapterületű lakóépületek átalakítása során az értékek elvesznek, gyakran az épület 

teljes átalakításra kerül sor 
� az értékmentés az eredeti tulajdonosok idősödésével párhuzamosan egyre nehézkesebb. 

 
A helyi védelem alatt álló, vagy arra érdemes egyedi elemek, építmények körét jelen munka során 
felülvizsgáltuk, az önkormányzattal egyetértésben pontosítottuk. 
 
d) Régészeti örökségi értékek elemzése 
 
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 

- őskori telep (5 db) 
- őskori (?) zsugorított sír 
- rézkori vagy bronzkori telep  
- bronzkori telep (2 db) 
- középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények kultúrája) telep 
- késő bronzkori telep  
- ismeretlen jellegű bronzkori lelőhely 
- késő vaskori telep 
- római kori telep (4 db) 
- római kori sír 
- római kori votív (?) tárgyak 
- népvándorlás kori hosszanti sánc 
- avar temető 
- avar kori vagy kora Árpád-kori telep 
- Árpád-kori telep 
- kora Árpád-kori soros temető 
- középkori telep (3 db) 
- középkori falu, templom és temető (3 db) 
- ismeretlen korú csontvázas sír (2 db) 
- ismeretlen korú csontvázas temető 
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A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos kiterjedés 
általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és szakirodalmi 
adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján jelenleg az azonosított 
lelőhelyekkel érintett területek az alábbiak (a 2. sz. mellékletben az egyes lelőhelyekhez tartozó 
helyrajzi számok is láthatók): 
 

155 459 027/20 0108/4 0119/9 0136/69 
156/1 530/3 057 0108/5 0119/10 0136/70 
156/2 594 067/3 0108/7 0119/11 0136/72 
157 595 067/7 0108/8 0120/79 0140 (út) 
158 596 067/8 0108/9 0121/2 0148/1 
159 597/1 069/10 0108/12 0125 (út) 0150/2 (út) 
160 597/2 069/11 0112/6 0127/1 0151/2 
161/1 598 069/14 0112/7 0127/2 0155/6 
192 600 069/35 0112/8 0132/14 0230/1 
229 601 074 0112/9 0133/25 2125/1 
230 602 075 0114 0133/26 2198 
231/1 603/1 076 0115/5 0134/3 2199 
231/2 603/2 079/20 0115/6 0134/4 2200 
231/3 604 080 0115/7 0134/6 2201 
231/4 605 083/5 0115/23 0136/7 2202 
231/6 606 083/7 0118 0136/33 2369 
231/7 607 083/10 0119/3 0136/34 2386 
231/8 608 083/11 0119/4 0136/54 2392/1 
232/1 609/1 093/5 0119/5 0136/65 (út) 2392/2 
232/2 609/2 093/6 0119/6 0136/66  
233 610 094 0119/7 0136/67  
240 611 096 0119/8 0136/68  

 
Régészeti érdekű területek azokat a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során 
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások Hőgyész határában viszonylag sűrűn 
helyezkednek el: a Donát-patak, annak a Kőkúti-, illetve a Csefői-forrásból eredő két mellékága, a 
szintén bele torkolló Faluárok, valamint a határt csak kis szakaszon érintő, de annál jelentősebb 
Kapos és mellékvize, a Csernyédi-árok mentén bárhol fordulhatnak elő még ismeretlen régészeti 
lelőhelyek. Ebből a szempontból a csak időszakosan víz járta Kukorica-völgyi-patak szerepe 
másodlagos. A csicsói határrészen feltörő számos forrás a folyóvizektől messzebb fekvő 
területeket is alkalmassá tette a megtelepedésre, ezek környéke már az eddigi ismeretek szerint is 
sűrűn lakott volt. 
 
e) Területhasználat és terület állapot a régészeti örökség összefüggésrendszerében 
 
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 
művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Különösen 
veszélyeztetettek a beépített területekre, illetve beépített területek közvetlen közelébe eső 
lelőhelyek (10., 11., 12. lelőhelyek). Mivel a községben már megtörtént a víz-, szennyvíz és 
gázellátás gerincvezetékeinek kiépítése és nincs tudomásom újabb, az egész község belterületét 
érintő nyomvonalas beruházásról, a belterületi régészeti lelőhelyeket ezek elvileg nem 
veszélyeztetik, de az érintett telkeket és utcákat érintő építkezések, tereprendezések érinthetik 
őket. 
Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami minden 
szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint. A Borjúállás 2. lelőhely (22. lelőhely) különösen 
veszélyeztetett a valószínűleg a szántás következtében felerősödött erózió miatt. 
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében a tájékozatlanság következtében ez már eddig is 
nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az 
intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú 
távon pedig megsemmisülést eredményez. 
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f) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásá nak, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehet őségei 
 
Hőgyész területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja 
jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem. 
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a 
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző 
régészeti kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges. 
A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az esetben 
van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos jogszabályokban 
biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű területek esetében 
jelenthet átmeneti megoldást arra az időszakra, amíg az érintett terület régészeti lelőhellyel való 
érintettsége egyértelműen kiderül. A településen helyi védelemre jelenleg nem javasolunk 
területeket, de a régészeti lelőhelyeken javasolt a teljes építési tilalom elrendelése. 
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 
munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet vagy jelenség 
kerül elő, az illetékes örökségvédelmi hatóságot kell értesíteni, ez utóbbi esetben a területileg 
illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan. Tekintettel azonban a törvényi szabályozásra, mely 
szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások költségét a beruházónak 
kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán szükséges mentő feltárások által 
okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően motivált felek miatt a gyakorlatban 
továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy jelentős részének dokumentálatlan 
pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az előrelátó tervezés, valamint a 
fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek tervezése. 
Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a megvalósítás 
folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a tervezett 
tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) 
készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be 
kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. 
Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás 
meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az 
örökségvédelmi hatóság engedélyez. 
 
A Hőgyész község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 31, ezek közül három 
belterületen található (10., 11., 12. lelőhelyek) A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken 
azok az építési munkálatok, amelyek a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, 
vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, 
útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak minősülnek, ezért a jövőben a beépített területeken 
lokalizált lelőhelyek területén az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az 
örökségvédelmi hatóság is részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek 
mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, 
homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) essen az bel- vagy 
külterületre, jelentős károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért a fenti tevékenységek esetében az 
örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi érdekeket és 
előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely a 
gyakorlatban a régészeti feltárás valamilyen formáját jelenti. A hatóság saját hatáskörében eljárva 
mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan 
folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban, ezek alapján kikötésekkel 
(pl. a beruházó költségére történő megelőző feltárás vagy régészeti felügyelet elrendelésével) 
engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 
A külterületi lelőhelyek jelentős része teljesen vagy részben jelenleg mezőgazdasági művelés alatt 
áll. Az érintett 17 lelőhely (1., 2., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26. 
lelőhelyek) az intenzív talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztul. A szántás – különösen a 
mélyszántás – az erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben. 
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Tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. 
Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek 
többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, 
hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a 
gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való 
hasznosítás bevezetésének megfontolása. A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti 
lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen – 
egykor mezőgazdaságilag művelt – területeken jelenleg a lelőhelyek kisebb része található (2., 3., 
4., 5., 7. lelőhelyek). Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a 
régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 
Az általam a hatástanulmány kidolgozásához kézhez kapott Helyi Építési Szabályzatban nem 
szerepelnek további, különböző célú fejlesztések. A jövőben esetleg felmerülő szándékokkal 
kapcsolatban megjegyzendő még, hogy kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő 
telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő és 
kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, 
rigolírozás) a lelőhelyek részbeni megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért 
lehetőleg kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését 
írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali 
eljárás esetén. Szőlőterületen jelenleg mindössze egy lelőhely található (6. lelőhely), teljesen 
erdővel fedett területen pedig egy (21. lelőhely), részben erdővel borított részen pedig további 
kettő (25-26. lelőhely). 
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy állóvíz 
partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz. Mivel ezeken a részeken a lelőhelyek 
megléte valószínűsíthető, lokalizációjuk azonban bizonytalan, a hatások is nehezebben 
kalkulálhatók. A jelen művelési ágaktól eltérni ezen területeken nem kell, jelenségek vagy leletek 
észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a helyi jegyző 
útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot, valamint a 
területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi múzeumot is, hogy a 
lokalizáció alapján a lelőhely bekerülhessen a nyilvántartásba. Amennyiben ezeken a területeken 
belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó beruházás 
vagy változtatás ezért egyik ilyen területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül 
régészeti érdekűként számon tartott terület, fel kell készülni régészeti leletek és régészeti 
objektumok előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja. 
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős beruházás 
nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön hatásvizsgálat 
készíttetése. Ez elsősorban a nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai 
felmérés) és szondázó kutatások alkalmazásával a lelőhely azonosítása, kiterjedése és jellege 
viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített 
hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi 
hatóság a tervet elutasítsa vagy módosítását írja elő. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
beruházó általi elkészíttetését az örökségvédelmi hatóság a jogszabályi rendelkezések alapján 
elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképpen érdemes egyeztetni 
az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy jelenség, 
akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 
A lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely kialakítására. 
 
g) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a lelőhelyek 
számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható lenne, ha a 
területeken a talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi adminisztráció 
(Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei Múzeum) és az érintett 
magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a 
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folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes 
megsemmisüléséhez vezet. 
 
h) Kárenyhítés lehet ősége, költsége, illetve ellentételezésének lehet őségei 
 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, ha a 
terület tulajdonosát az előírásokból vagy a jogszabályokból eredő kötelezettségei miatt hátrányok 
érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden esetben az érintett 
felek megegyezésétől függ. 
A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében ingatlanok esetében megvizsgálandó annak 
lehetősége, hogy a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű 
ingatlan formájában történjen ellentételezés. 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS  
 
A település bel- és külterületén máig összesen 31 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. általános 
elvei alapján védelem alatt. 
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. 
Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába – már a tervezés fázisában – a 
szakhatóságot be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek 
költségeit a beruházónak kell viselnie. 
 
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a község területén a régészeti feladatellátásra a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.) jogosult. 
Régészeti ügyekben szakhatóságként jelenleg a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1., tel: 06 (74) 503-
912, fax: 94-313-020, E-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 
 
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A 
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás 
előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 
 
A jelen tanulmány Bevezet őjében rögzítésre került, hogy a tanulmány alapját a  2000-ben 
készített, majd 2009-ben módosított településrendez ési terv jelenti. 
Az elmúlt 6 évr ől kijelenthet ő, hogy a tervekben megfogalmazott új fejlesztések n em 
történtek meg, sem a lakóterületek, sem a gazdasági  területek b ővítésére nem került sor. 
A terven szerepl ő, a községközpontot elkerül ő út sem szerepel már a magasabb rend ű 
(OTrT, TrT) tervekben. 
A hatályos terv terülefelhasználása sem a régészeti , sem a műemléki területeket nem érinti 
kedvezőtlenül, azok feltátását, védelmét a hatályos terv b iztosítja. 
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5. NYILATKOZAT OK 
 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 
A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát CD-n a 
megrendelőnek átadtam. 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 393/2012. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (1) a) pontja alapján 
van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 
 
 
 
Tamási, 2015. június 24. dr. K. Németh András 
 7090 Tamási, Eötvös u. 10.  
Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022 
 
 
 
 
Jelen tanulmány megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A 
hatástanulmány (ugyanúgy a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta) elkészítésére 
jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
 
Pécs, 2015. október hó dr. Hübner Mátyás 
 okl. építészmérnök vezető tervező 
 Ybl díjas építész 
 
 
MELLÉKLETEK  
 
1) Jogszabályok 
2) Régészeti lel őhelyek listája 
3) A műemlékek adatlapja 
4) A javasolt helyi védett épületek, képz őművészeti alkotások adatlapja 
5) Hőgyész külterület szabályozási terve a régészeti ter ületek jelölésével 
6) Hőgyész belterület szabályozási terve az örökségi ért ékek jelölésével 
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1. MELLÉKLET 
 
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális öröksé g régészeti vonatkozásait érint ő speciális 
törvények és rendeletek: 
 
− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési 

helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 
− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
− 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 
− 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 
− 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

– az I. fokú örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi, 
− 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: 
lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem 
haladó értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 

− 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények: 
  műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 
  védett kulturális javakkal visszaélés – 358. §, 
  lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 
  rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 
  jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 
  orgazdaság – (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 
− 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 

azzal összefüggő törvények módosításáról, 
− 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács 

tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről 
szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

− 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 
− 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról, 
− 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről, 

− 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról, 

− 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és 
védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól. 

 
Fogalmi meghatározások  
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. törvényben 
(a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott – alábbi fogalmi 
meghatározások alapján végeztük el. 
 
Fenntartható használat  (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 
használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja 
meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így 
biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 
 
Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, 
korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az 
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ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely 
állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, 
terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 
 
Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 
 
Kulturális örökség elemei  (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint a 
kulturális javak. 
 
Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás: 
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 
b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított beruházás, 
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés vagy 
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 
törvény szerint kisajátítást végeztek. 
 
Nyilvántartott régészeti lel őhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 
alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 
 
Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett 
régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a 
földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást. 
 
Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan 
előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló 
azonnali beavatkozás. 
 
Régészeti emlék  (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlan eleme. 
 
Régészeti érdek ű terület  (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg 
és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. 
 
Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti 
megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres 
lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek célja a régészeti 
örökség elemeinek felkutatása. 
 
Régészeti lelet  (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva 
– ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, 
elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek azon kulturális javak, amelyek 1711 
előtt keletkeztek és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn. 
 
Régészeti lel őhely  (Kötv. 7. § 35.): az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti 
örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók és amelyet a Hivatal nyilvántartásba vett. 
 
Régészeti megfigyelés  (Kötv. 7. § 36.): a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész 
által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. 
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Régészeti örökség  (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne 
alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, 
mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát környezetével. 
 
Régészeti véd őövezet  (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely 
biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 
 
Teljes felület ű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség 
elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 
 
Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő 
dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti 
lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e 
a leletek összegyűjtésével vagy sem. 
 
Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre 
tervezett régészeti feltárás. 
 
Védetté nyilvánított régészeti lel őhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal vagy e 
törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális 
jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 
Védett örökségi elem  (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 
 
Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, 
számbavételére, nyilvántartására. 
 
Kötv. 8. § (1): A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan 
előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 
 
A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a Kötv. 
10. §-a alapján. 
 
Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem 
alatt állnak. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 
régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell védetté 
nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet 
folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti (13. § 1.). A védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába 
kell sorolni (13. § 3.). 
 
A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve 
az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 
11.) szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó 
beruházással el kell kerülni 
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
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b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 
régészeti emléket. 
Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett földmunkával 
járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú beruházások képezhetnek 
kivételt (Korm. r. 64. §). 
 
A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 
nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 
A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 5. sz. 
melléklete határozza meg. 
 
A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 
- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi elemen 
engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 
- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, 
valamint 
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez. 
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. 
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 10 ezertől 250 millió 
forintig terjedhet. 
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2. MELLÉKLET 
 
Régészeti lel őhelyek H őgyész község közigazgatási területén 

 
1. Hőgyész – Csernyéd (Vódli-kocsma) (Torma István 170. lelőhely) (lelőhely-azonosító: 23625) 
A lelőhely megjelölése: késő vaskori telep; középkori telep 
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a regölyi vasútállomásról a faluba vezető úttól délre, a 
Kapos melletti 2-3 méter magas domb déli oldalán néhány kelta cserepet talált a szántásban, ettől 
nyugatra, a vasút közelében pedig kiszántott középkori ház foltját figyelte meg. Torma István a 
lelőhelynek nem adott nevet. (A közhiteles lelőhely-nyilvántartásban a lelőhely neve tévesen 
Fűzfásdűlő III., ami valójában Regöly határába esik és azonos Torma István 237. lelőhelyével.) A 
hőgyészi határ északi beszögellését a kataszteri térkép Csernyédnek nevezi, a Tolna megye 
földrajzi nevei szerint itt állt a Vódli-kocsma, a lelőhely nevét ezek alapján határoztam meg. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0230/1 

 
2. . Hőgyész – Csicsói szőlőhegy 3. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep 
A lelőhely leírása: A csicsói kápolna alatti mélyút partjából korábban helyi gyűjtők őskori 
kerámiatöredékeket és kőpengéket, szilánkokat, magköveket gyűjtöttek, a kápolna alatti 
szakaszon az 1990-es évek elején pedig a birkák ép, bronzkori bögrét tapostak ki, a legelőn átvivő 
úton bronzkori karperecet mosott ki a zápor. K. Németh András 2015-ben a dűlőúttól északra eső 
szántóföldön néhány jellegtelen, őskori kerámiát talált. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás); erózió 
Hrsz.: 0136/65 (út), 0136/66, 0136/67, 0136/68, 0136/69, 0140 (út), 0148/1, 0150/2 (út), 151/2, 
0155/6 

 
3. Hőgyész – Csicsói szőlőhegy 2. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: római kori sír 
A lelőhely leírása: A csicsói kápolnától délre kb. 400 méterre, a nyugat felé lejtő dombvonulat 
legalsó részén 1998 körül az alacsony partfalból csontváz került elő, mellette hagymafejes 
fibulával. A sír a fibula alapján IV. századi, több sírról nincs információnk. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: földkitermelés; erózió 
Hrsz.: 0136/7, 0136/65 (út), 0136/70 

 
4. Hőgyész – Csicsói szőlőhegy 1. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: A csicsói kápolnától délre kb. 500 méterre 1980-ban a Hőgyészi Állami 
Gazdaság belemarkoltatott a nyugat felé lejtő domb lábába, földkitermelés végett. A munkával egy 
Árpád-kori sütőkemencét bolygattak meg. Valószínű, de a terep fedettsége miatt jelenleg nem 
bizonyítható, hogy ezzel a lelőhellyel azonos Torma István 1963-ban megtalált 217. számú, Csicsó 
nevű lelőhelye, amelyet így írt le: "Csicsótól délre, a domb alján hosszan elhúzódóan több 
kiszántott középkori ház maradványa látható, szép, fenékbélyeges anyaggal. A domb teraszán egy 
vízmosástól északkeletre a szántásban paticsfoltok között mészbetétes cserepeket találtunk." 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: földkitermelés; erózió 
Hrsz.: 0136/33, 0136/34, 0136/70, 0136/72 

 
5. Hőgyész – Csicsói szőlőhegy 4. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep 
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A lelőhely leírása: A csicsói szőlőhegy nyugat felé kinyúló dombjának oldalában az 1980-as évek 
végén homokbányászat során a partfalból bronzkori kerámia-töredékek kerültek elő. A helyszínt 
jelenleg sűrű bozót borítja, a partfalban nem látható régészeti objektum nyoma. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: földkitermelés; erózió 
Hrsz.: 0136/34, 2386 

 
6. Hőgyész – Bründelberg (Öregprésház) 
A lelőhely megjelölése: őskori telep (?) 
A lelőhely leírása: A Csicsói-szőlőhegy 4. lelőhelyének egykori homokbányája feletti, szőlőkkel 
borított dombon az egyik szőlőben – a hozzá tartozó présház felirata szerint: Öregprésház – 
korábban egy a homokbányában előkerült töredékekhez hasonló, de egész edény került elő, 
amelyet csak elmondásból ismerünk. Az edény lelőhelye összetartozhat a Csicsói szőlőhegy 4. 
lelőhellyel, de mivel egyik lelőhely pontos kiterjedése sem ismert, illetve nem is kutatható a 
fedettség és beépítettség miatt, ez egyelőre csak feltevés. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás); építkezés 
Hrsz.: 2392/1, 2392/2 

 
7. Hőgyész – Hosszú-völgy (Langes Thal) fölött 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas sír 
A lelőhely leírása: A Hosszú-völgy fölötti meredek domb tetején 1995 körül magányos 
gyerekcsontvázat szántottak ki. A rendőrség szerint "elképzelhető, hogy a csontváz még az első 
világháborúból származik", de ennek az információnak a forrását nem ismerjük, a csontok későbbi 
sorsa sem ismert. A fentiek alapján további adatok előkerüléséig indokoltnak tűnik a váz 
előkerülési helyének régészeti lelőhelyként történő felvétele (bár természetesen ugyanúgy lehet 
18-20. századi is). 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0136/54 

 
8. Hőgyész – Hasenwald Acker (Vízműtől északra) 
A lelőhely megjelölése: rézkori vagy bronzkori telep 
A lelőhely leírása: A Rákóczi Ferenc utca északi végén álló vízműtől északra, a Rózsavölgy utcai 
házak kertjeitől nyugatra, a Nyúl-erdőtől pedig délre fekvő fennsík északi részén, a 
bodzaültetvényben, illetve szántásban K. Németh András jellegtelen őskori (rézkori vagy bronzkori) 
cserepeket gyűjtött. A lelőhely nyugati részén Stefán György korábban zöld kőbaltát talált, a 
lelőhelyet észak-dél irányban keresztül szelő dűlőúttól keletre pedig kovakövek és egy 
kőbaltadarab is előkerült. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0119/3, 0119/4, 0119/5, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 0119/9, 0119/10, 0119/11, 0120/79, 
0121/2, 0125 (út), 0127/1, 0127/2, 2369 

 
9. Hőgyész – Hosszú-völgy (lelőhely-azonosító: 63452) 
A lelőhely megjelölése: középkori falu, templom és temető (a középkori Csicsó) 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2008-ban Dúzs északi szélétől kb. 250 méterre, a Dúzs felé 
vezető országút derékszögű kanyarja mellett, a távvezetékoszlopok tövében kb. 30 x 30 méteres 
területen tégla- és kőtörmeléket, valamint embercsontot talált, amely a középkori Csicsó falu 
templomának helyét jelzi. A faluhely a Kaposba torkolló, arra merőleges, a Hosszú-völgyben eredő 
kis patakkal párhuzamosan, kb. 300 méter hosszan húzódik. A lelőhely a hőgyészi határ szélén 
fekszik, kis részben a dúzsi határba is átnyúlik. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0118; 0132/1; 0132/3; 0132/6; 0134/2; 0135/2 

 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

 

41 
 

10. Hőgyész – Klimes utca 3-5. (lelőhely-azonosító: 71161) 
A lelőhely megjelölése: avar temető 
A lelőhely leírása: a település középső részén, a Faluárokra merőleges Klimes utca két 
szomszédos, 3. és 5. számú telkén 2005-ben és 2008-ban lakossági bejelentés nyomán Ódor 
János Gábor 12 avar kori sírt mentett meg. A lelőhelyet már a 19. század végén is jelentős 
bolygatás érte: Wosinsky Mór említi, hogy amikor téglavetés céljára az egyik ház mögötti partot 
"ásatták", akkor sok sírt "bontottak fel", köztük lovas sírokat is. Valószínűleg erről a lelőhelyről 
származik a Magyar Nemzeti Múzeumba 1895-ben Hőgyészről beleltározott, 60 avar kori sírhoz 
tartozó leletanyag is. Az utcát a 19-20. század fordulóján nyitották, az építkezések során is további 
sírokat tehettek tönkre. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés; földmunkával járó közművek kiépítése 
Hrsz.: 155, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 160, 161/1, 192, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 
231/6, 232/1, 232/2, 233, 240 

 
11. Hőgyész – Klimes utca 2. – Arany János utca 43. 
A lelőhely megjelölése: őskori (?) zsugorított sír 
A lelőhely leírása: Stefán György adatgyűjtése szerint a Klimes utca 3-5. sz. alatt részben feltárt 
avar temetővel szemben, az utca keleti felén, a 2. számú ház kertjében a tulajdonos szerint 
"kövek" kerültek elő, amelyek esetleg őskori eredetűek lehetnek. Ettől a háztól délre, a 
szomszédos Arany János utca 43. számú ház telkén egy 90 éves asszony visszaemlékezése 
szerint régen "ülő" helyzetű sír került elő, ami esetleg zsugorított csontváz lehetett. A két adat 
alapján talán őskori lelőhely fekszik itt. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés; földmunkával járó közművek kiépítése 
Hrsz.: 231/7, 231/8, 232/1 

 
12. Hőgyész – Fő utca–Zrínyi utca–Erdélyi utca (régi községháza környéke) (lelőhely-azonosító: 
76439) 
A lelőhely megjelölése: középkori falu, templom és temető (a középkori Hőgyész) 
A lelőhely leírása: Hőgyész középkori templomát a 18. században betelepült németek felújítva 
1799-ig használták, a 19. század első éveiben bontották le. Az épület a régi ábrázolások szerint a 
Fő utca (a 65. számú főút) elején ma is álló, emeletes, régi községháza mögött vagy annak helyén 
feküdt. Stefán György megfigyelés szerint az épület előtti útszakaszon 2000 körül, gázvezeték 
építésekor kötésben lévő téglákat bolygattak meg, a Fő utca, a Zrínyi utca és az Erdélyi utcák által 
bezárt részen pedig több helyen is kerültek elő már kertművelés és közműfektetés során 
embercsontok, koponyák. Mivel Hőgyész mai temetőjét csak az 1810-es években nyitották meg, 
így a fenti temetkezések részben bizonyosan újkori sírok, de a régi ábrázolások szerint a középkori 
templom és a templom körüli temető is kétségtelenül a régi községháza mögött dél-délnyugat felé 
húzódó dombon kereshető. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés; földmunkával járó közművek kiépítése; mezőgazdasági 
művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 459; 530/2; 530/3; 594; 595; 596; 597/1; 597/2; 598; 600; 601; 602; 603/1; 603/2; 604; 605; 
606; 607; 608; 609/1; 609/2; 609/3; 610; 611 

 
13. Hőgyész – Homok-hegy 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas sír 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ös adatgyűjtése szerint kb. 10 éve a falu déli részétől 
keletre, a Falu-árok és a Kukorica-völgy között, tőlük kb. egyforma távolságra, az Arany János utca 
vonala felől érkező elhagyott mélyút és az Arany János utcával párhuzamos dűlőút találkozásánál, 
a dűlőút melletti szántóföldön, majdnem az út nyomvonalában egy helybeli vadász kiszántott 
embercsontokat figyelt meg, amelyek mennyiségük alapján valószínűleg egyetlen csontvázhoz 
tartozhattak. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
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Hrsz.: 027/20 
 

14. Hőgyész – Fehér-kereszt 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: Stefán György elmondása szerint a Tátra utca végétől délkeletre kb. 200 
méterre fekvő Fehér-kereszt környékén, tőle kissé délre, a dombtetőn húzódó dűlőút nyugati 
oldalán korábban kb. 100 méter hosszan őskori cserepeket gyűjtött. Az északnyugat-délkelet 
irányú fennsík a falut keresztülszelő Falu-árok és a Kőkútból eredő patak völgye közti vízválasztó 
tetején, őskori telep számára alkalmas helyen fekszik. K. Németh András 2015-ben a megjelölt 
helyen ugyan nem talált leleteket, de a fentiek alapján a terület lelőhelynek tartható. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 067/3, 067/7, 067/8, 2125/1 

 
15. Hőgyész – Nyúl-földek (lelőhely-azonosító: 20494) 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas temető 
A lelőhely leírása: 1995-ben a Dúzsra vezető országút kanyarjában telefonkábelásás során 
embercsontokat találtak. A helyszínelést végző Vizi Márta az árok mentén néhány csontot talált 
(tőle északkeletre pedig középkori cserepeket, amelyek már bizonyosan a Hosszú-völgyi középkori 
egyházas hely déli kiterjedését jelzik). Stefán György az egykori gépállomás egyik szerelőjétől 
hallotta, hogy a kanyarban, az országút mellett az 1950-es években, a traktorokkal történő szántás 
bevezetése idején már kiszántottak egy magányos csontvázat. A két adat alapján a lelőhelyen egy 
ismeretlen korú csontvázas temető található. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0118, 0132/14, 0133/25, 0133/26 

 
16. Hőgyész – Hanftheil Acker 
A lelőhely megjelölése: római kori votív (?) tárgyak 
A lelőhely leírása: A községtől nyugatra, a dombóvári országúttól délre kb. 200 méterre Tillmann 
Zoltán az 1989 előtti években 4 darab miniatűr római kori miniatűr ólomtárgyat talált, amelyeket 
beadott a múzeumba. A tárgyak mellett a szántóföldön nem talált kerámiát, valószínűleg fogadalmi 
vagy elrejtett tárgyakról van szó. A lelőhelyen néhány éve Czövek Attila régész is járt, a tárgyak 
előkerülési helyén ő sem talált további régészeti leleteket. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0112/6, 0112/7, 0112/8, 0112/9, 0114, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0115/23 

 
17. Hőgyész – Steinbrunn Acker 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: A Babföldeken álló kápolnától délre kb. 50 méterre Stefán György elmondása 
szerint 20-30 évvel ezelőtt néhány 10 méter hosszú szakaszon többször is jellegtelen őskori 
kerámiát gyűjtött. K. Németh András 2015-ben ugyanitt nem talált leleteket, de a Kőkút közelsége 
alapján a terület alkalmas a megtelepedésre. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 074, 0108/5, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202 

 
18. Hőgyész – Borjúállás 1. lelőhely (Tevel Weg Acker) 
A lelőhely megjelölése: római kori telep 
A lelőhely leírása: A Kőkútból eredő patak keleti felén, a halastó fölött, tőle keletre, egy a faluból 
érkező, délkelet-északnyugat irányú dűlőút déli oldalán 1989 előtt egy helyi lakos lófejekkel 
díszített római mécsest talált. K. Németh András 2015-ös terepbejárása idején a terület 
villanypásztorral körbevett szántóföld volt, megtekintésére nem volt mód. A Csefőhöh 1. római kori 
lelőhely közelsége miatt feltehető, hogy nem csupán szórvány leletről, de római telepről van szó. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
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A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 069/35 

 
19. Hőgyész – Csefőhöh 1. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: római kori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Kőkútnál eredő patak nyugati felén, a patakkal 
párhuzamosan, csaknem a Kőkút vonalától kezdve a halastó északi gátjának vonaláig a domb 
lábánál kevés római kerámiát gyűjtött. A halastavak létesítésekor a völgy közepe táján a föld két 
oldalra történő kotrásakor római kerámiatöredékek kerültek elő. K. Németh András 2015-ben a tó 
északi széle és a kerítés közötti vizenyős területen, egyetlen darab római kerámiát gyűjtött, 
nagyjából a Borjúállás 1. lelőhelyen előkerült mécses lelőhelyének vonalában. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 069/14, 074, 0108/4, 0108/7, 0108/8, 0108/9 

 
20. Hőgyész – Csefőhöh 2. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep 
A lelőhely leírása: A Csefőhöh 1. lelőhelytől délre kb. 500 méterre, a Kőkútból eredő patak és a 
Csefői-forrásból eredő, nyugat felől érkező másik találkozásánál, a nyugat-kelet irányú patakággal 
párhuzamosan, annak északi felén K. Németh András 2015-ben római és jellegtelen őskori 
kerámiát gyűjtött, nyugaton a fiatal erdőig, keleten pedig csaknem az összefolyás vonaláig. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 074, 075, 076, 080, 069/11, 0108/12, 

 
21. Hőgyész – Csefőthal-Wiesen 
A lelőhely megjelölése: középkori telep 
A lelőhely leírása: A Csefői-forrásból folyó, nagyjából nyugat-kelet folyásirányú patak déli oldalán, 
a Csefőhöh 2. lelőhellyel átellenben a Wosinsky Mór Megyei Múzeum megfelelő topográfiai 
térképlapja helyi lakosok adatközlése nyomán középkori lelőhelyet jelöl. A helyszín jelenleg 
kutathatatlan, mert fiatal, bekerített erdő fedi. Felvethető, hogy a Wosinsky által említett, a Csefő-
Thal nevű réten előkerült edénytöredékek lelőhelye (ld. Csefő-Thal lelőhely) szintén esetleg erre a 
lelőhelyre vonatkozik. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: erdőművelés 
Hrsz.: 079/20 

 
22. Hőgyész – Borjúállás 2. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep 
A lelőhely leírása: A Kőkútból eredő patak és a Donát-patak által közrezárt széles földnyelv déli 
szélén, a Kőkútból folyó patak felé eső, erősen erodált domboldalon, három nagyméretű, lekopott 
objektum területéről, amelyek sötét színű sávként jelentkeznek a felszínen, K. Németh András 
2015-ben viszonylag sok késő bronzkori kerámiát gyűjtött. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió 
Hrsz.: 069/10 

 
23. Hőgyész – Teveli-szántók 2. lelőhely 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, középkori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Kőkútból eredő patak és a Donát-patak 
összefolyásától délre, az északról második halastó északi gátjának vonalában, tőle nyugatra egy 
nyugatról és délről is enyhe mellékvölggyel lezárt, nyugat-kelet irányú, hosszúkás kiemelkedés 
tetején és déli oldalán, nyugaton majdnem a dombélen futó dűlőútig viszonylag sok őskori, római 
és középkori kerámiát gyűjtött. A domb keleti oldalát meredekre faragták, bizonyára a tó gátjához 
nyerték belőle a földet. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
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A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 057, 083/10, 083/11 

 
24. Hőgyész – Teveli-szántók (lelőhely-azonosító: 77999) 
A lelőhely megjelölése: középkori falu, templom és temető (a középkori Csefő) 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2011-ben a község déli szélétől mintegy 2,5 kilométerre, a 
Donát-patak nyugati felén, a Teveli-szántók déli sarkában, az erdő és a szántóföld találkozásánál, 
az erdő szélén, kb. 15 méter hosszan több, csaknem ép középkori téglatöredéket, körülötte 
néhány négyzetméteres területen pedig meszes habarcstöredéket figyelt meg. A törmelékes hely 
keleti széle a szántóföldre is áthúzódik. A templomtól keletre kb. 30-35 méter hosszan, néhány 
méter szélességben embercsontok hevernek a szántásban. A faluhely a templomtól kelet-
délkeletre helyezkedik el, a lelőhely a dűlőnevek alapján a középkori Csefő faluval azonos. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 057, 083/5, 083/11 

 
25. Hőgyész – Sózó 
A lelőhely megjelölése: középkori telep 
A lelőhely leírása: A Donát-patak nyugati oldalán, Csefő falu templomának helyétől (Teveli-szántók 
lelőhely) délre kb. 300 méterre Tillmann Zoltán 2001-ben 13-14. századi kerámiatöredékeket 
gyűjtött vadászok által ásott gödrökből. A lelőhely bizonyára a középkori Csefő falu déli 
kiterjedését jelzi és területileg valószínűleg összefügg vele, bár ennek megállapításához terepi 
kutatás szükséges. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 083/5, 083/7 

 
26. Hőgyész – "Dunántúli sánc" 
A lelőhely megjelölése: népvándorlás kori hosszanti sánc 
A lelőhely leírása: 1976-1977-ben Patay Pál, Soproni Sándor és Garam Éva Bonyhád–Tabódtól a 
Dúzs és Hertelendpuszta közötti erdőig bejárta a dunántúli hosszanti sánc egy 15,7 kilométer 
hosszú szakaszát. Ebből kb. az utolsó 2 kilométer esik Hőgyész határába, nyomvonala légi 
felvételeken is kirajzolódik, de a töltés helye akkoriban terepen is felismerhető volt. A sánc délkelet 
felől érkezve, a Hőgyész déli határában fekvő erdő délkeleti sarkánál éri el a település 
közigazgatási határát, majd az erdő szélével párhuzamosan, tőle 10-15 méterre, északnyugat-
délkeleti irányban halad. A sánc Hertelendpusztától északra, az erdő sarkától kb. 85 lépésre éri el 
a Hőgyész–mucsi műutat és lép be az erdőbe. A sánc az út északnyugati oldalán, az erdőben jó 
állapotban maradt meg, a töltés és a nyugati oldalán futó árok alja közti szintkülönbség kb. 140 
cm. Az erdőben a sánc észak felé fordul, nyoma kb. 400 méter hosszan követhető, majd az erdő 
sűrűsége miatt már nem állapítható meg. Patay Pálék innen 3, illetve 3,5 kilométerre, a Hőgyész–
dúzsi út északi, illetve déli oldalán (közelebbről nem részletezett helyen) véltek még a sánc 
nyomának tartható terephullámokat azonosítani, valószínűsítették, hogy a sánc a Kaposig 
elhúzódott. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás); erdőművelés; útépítés 
Hrsz.: 093/5, 093/6, 094, 096 

 
27. Hőgyész – Hanffelder 
A lelőhely megjelölése: rézkori vagy bronzkori telep 
A lelőhely leírása: A hőgyészi határ szélén, a nyugat-keleti irányúra fordult kövesút északi 
rézsűjének tövében, a szántóföldön 1992-ben néhány kovapenge és magkő került elő (Stefán 
2013, 4. old. és uo. 1. kép). K. Németh András 2015-ben közvetlenül az út alatt csak néhány 
jellegtelen rézkori vagy bronzkori cserepet talált néhány 10 méter hosszan, valamint néhány 
középkori kerámia-töredéket is, amelyek a Hosszú-völgyben talált középkori egyházas falu (ld. 9. 
lelőhely) nyugati kiterjedését jelzik. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 



HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

 

45 
 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0134/3, 0134/4, 0134/6 
28. Hőgyész – Csicsó, Csikójáromi-dűlő 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen jellegű bronzkori lelőhely 
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór leírása szerint Csicsón, a Csikójáromi-dűlőben bronzkorongot és 
két, "jetből" készült karperecet találtak, amelyek a Nemzeti Múzeumba kerültek. A lelőhely 
bizonyára azonos a Csicsó területén 1818-ban említett Fohlengarten (=csikókert, borjaskert) nevű, 
zárt legelővel, amelynek pontos helyét már Várnagy Antal sem tudta meghatározni. A lelőhely 
azonosítatlan. 
 
29. Hőgyész – Csicsó (Torma István 217. lelőhely) (lelőhely-azonosító: 23606) 
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények kultúrája) telep; Árpád-
kori telep 
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban Csicsótól délre, "a domb alján hosszan elhúzódóan" 
kiszántott középkori házak helyeit azonosította. A lelőhely leírását így folytatta: "A domb teraszán 
egy vízmosástól északkeletre a szántásban paticsfoltok között mészbetétes cserepeket találtunk." 
A csicsói kápolnától délre, délnyugatra ma a dúzsi kanyarig nem található szántás, így a lelőhely 
jelenleg terepen nem azonosítható, de az említett vízmosás valószínűleg azonosítható a Csicsói 
szőlőhegy 1. lelőhely megbolygatott partfalától délnyugat felé induló, az EOV térképen is jelölt 
bevágással. Ha ez igaz, akkor a lelőhely összetartozik a Csicsói szőlőhegy 1. lelőhellyel. A lelőhely 
azonosítatlan. 

 
30. Hőgyész – Ratzen-Gippl 
A lelőhely megjelölése: kora Árpád-kori soros temető 
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór leírása szerint a községtől délnyugatra fekvő Csefő-Thal nevű 
völgy fölött, a Ratzen-Gippl nevű hegyen "számos csontvázat, függőket és gyűrűket vetett ki az 
eke". A lelőhelyen maga Wosinsky is ásatott, a soros temetőből ismeretlen számú sírt tárt fel, 
bennük sima bronzgyűrűket és S-végű hajkarikákat talált. A helynév ma már nem ismert, Várnagy 
Antal szerint a Csefő-tető (Csefő-Höhe) dél-délnyugati vonulatával azonos, ami a leírás alapján 
valószínűsíthető is. A lelőhely azonosítatlan. 

 
31. Hőgyész – Csefő-Thal 
A lelőhely megjelölése: avar kori vagy kora Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór leírása szerint a községtől délnyugatra fekvő Csefő-Thal nevű 
rétek lejtőkén "hullámvonallal díszített, óriási edényt", valamint sok más edénytöredéket találtak. A 
Csefő-völgy (Csefő-thal) helynév ma is él (Tolna megye földrajzi nevei 58/132), a Csefő-hegytől 
dél-délkeletre folyó, a Donát-patakba torkolló kis patak völgyét jelenti. A lelőhely azonosítatlan, 
talán a völgy nyugati részén, a patak déli felén, mára beerdősült területen fekszik és esetleg 
megfeleltethető a Csefőthal-Wiesen nevű lelőhellyel. 
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4. MELLÉKLET 
 
Műemlékek adatlapja 

  



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4110 5, 6/1, 6/5, 6/6 Ady Endre. u  M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Apponyi kastély 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Felújítása jelenleg tervezés alatt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



 

  

 

 

  



 

 

  



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9884 2/3 Ady Endre u. M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Magtár 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Felújítása új funkcióval javasolt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4111 0129/3 Külterületen M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Római katolikus templom – Csicsó (külterület) 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Igényesen felújított épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



  

 

 

  



 

 

 



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10202 464 Fő u. 21. M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Zsinagóga  

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az életveszélyhez közeli állapotú épület sürgős felújításra szorul 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 



 
 

 

 

  



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9858 926/1-4 Kossuth tér 7. M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Intézői lak és gazdasági melléképületek 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az utcai főépület felújítandó, a melléképületek romos állapotban, hasznosíthatóságuk 
kérdéses. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



 

 

 

  



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9143 925/1-3 Kossuth tér 8. M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Jószágkormányzói lak – Lichtenstein kastély 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Igényesen felújított épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



 

 

 

  



TÖRZSSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4112 737 Gárdonyi G. u. M 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Római katolikus templom 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése fejezet. 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Igényesen felújított, karbantartott épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 
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5. MELLÉKLET 
 
Javasolt helyi védett épületek adatlapja 
 

  



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

1 924 Kossuth tér 6. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Kossuth tér Ny-i térfalán, tömegében, építészeti részleteiben a műemlék épületeihez 

illeszkedő lakóépület. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

a többtulajdonú épület egységes terv alapján az utcai homlokzat megtartásával újítandó fel. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

2 438 Fő u. 1. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Iskola, könyvtár 

lásd: Örökségvédelmi hatástanulmány I. Vizsgálat – műemléki értékek felmérése ac fejezet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épületegyüttes igényesen felújított, karbantartott. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

3 597/2 Fő utca 20. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kétszintes városias jellegű szimmetrikus homlokzat-szervezésű épület. 

Timpanon jellegű felépítmény, meghatározott ritmusban ismétlődő nyílások, falsávok 

tagolják a homlokzatot. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület külső felújítást igényel, az eredeti részletek és nyíláskiosztás 
figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

4 597/2 Fő utca 25. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Eklektikus, szimmetrikus, középrizalitos utcai homlokzat, a nagy méretű keretezett ablakok, 

a megemelt főpárkány jelentik az épület fő értékeit. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Igényesen felújított épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

5 468 Fő utca 27. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Óvoda épülete 

Az L alakú tömegalakítás, tagolt, hangsúlyos utcai főhomlokzat jelzik az intézményi 

funkciót. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Igényesen felújított épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

6 738-739 Kossuth u. 1 HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Eklektikus F+1-es épületegyüttes. Rizalitos homlokzatkialakításaik, pártázatos ill. 

timpanonos orom megoldásaik, ritmusosan ismétlődő nyílásaik, szimmetrikus 

tömeg és tagozat szervezése, vakolat díszei mind követik a település építészeti 

értékeinek megoldásait. 

Követendő törekvés a meglévő építészeti környezetbe való beillesztés terén. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Kisebb felújításokat igényel az eredeti részletek figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

7 919 Kossuth L. u. 2.  HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Kétszintes, városias jellegű lakóépület. A régi kúria mára csak tömegében és 

arányaiban őrzi az eredeti formáját. 

Ritmusosan ismétlődő szimmetrikus homlokzatszervezés, széles kiülésű párkánnyal 

megosztott felületek jellemzik. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Teljes felújítást igényel az eredeti részletek figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

8 916 Kossuth u. 8. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Részlegesen tártsorú beépítésű, városias jellegű lakóépület. 

Díszes utcai homlokzata - armírozott sarokrészek, nyílásokat keretező vakolatsávok, 

könyöklő illetve szemöldökpárkányok, megosztott ablakorom, felülettextúra 

váltás - eredeti tömege, részletei védelem értékűek. 

Legmagasabb védelmi kategóriába sorolandó. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9 747 Kossuth u. 15. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A zártsorú beépítésű térfal egyik eleme, ez a rossz állapotú, városias jellegű, szép 
részletképzésű épület. 
Városias megjelenése, gazdag homlokzat díszeinek, ritmusosan ismétlődő, nagy 
nyílásainak, igényes bádogos munkáinak, széles, faragott kapuzatának köszönhető. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Teljes körű felújítást igényel az eredeti részletek figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

10 775/5 Tátra u. 18. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Túlnyúló ereszes lakó- és beforduló tömegű gazdasági épület. 

Szép díszes utcai homlokzatát, vakolatdíszek, lizénák, ablakokat keretező vakolatsávok, 

fogazott párkányok, geometriai dombormotívumok tagolják. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Kisebb felújítási munkálatokat igényel.(az eredeti részletek figyelembevételével) 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

11 6/3 Széchenyi u. 1. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Régebben az Apponyi kastély egy részeként funkcionáló épület. 

A kétszintes, szokatlan tömegű kúria, eredeti részletei, díszítő elemei, építészeti 

megoldásai (rizalitos, szimmetrikus homlokzat-szervezés, armirozott sarokrészek, 

hornyolt homlokfelületek, vakolatdíszek, széles kiülésű párkányok) emelik a védendő 

épületek sorába. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

12 87 Széchenyi u. 2. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Városias jellegű, L alakú saroképület. 
Homlokzati díszítőelemekkel hangsúlyozott középrész - timpanon jellegű 
szemöldökpárkány, armírozott sarokrészek. Meghatározott ritmusban ismétlődő, ablakokat 
keretező vakolatsávok, vakolathornyok, lépcsőzött könyöklőpárkányok az egész 
épület díszei. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

13 85 Széchenyi u. 6. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Széchenyi utcára jellemző, városias jellegű lakóépület. 

Szimmetrikus homlokzatszervezés, ablakkettőzésen alapuló, ritmusosan ismétlődő 

nyílások, szép részletképzésű szemöldökpárkánnyal, dombormotívumokkal, 

valamint vakolatdíszek tagolják a polgárias épületet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Teljes felújítást igényel a részletek figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

14 72/1 Széchenyi u. 36. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Népi beépítési formát és megoldásokat követő, kontyolttetős, túlnyúló ereszes 

lakóépület. 

Szimmetrikus homlokzatszervezés, színváltások, egyszerű vakolatsávos díszítés 

jellemzi az eredeti tömegű és nyíláskiosztású épületet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az állagmegóvás érdekében a falak felázásának megakadályozása szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

15 67 Széchenyi u. 46. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Az épület tömege, a kontyolt utcai tetőforma, a falazat tornácoszlopok jellemzik az épület 

értékét. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az utcai homlokzaton az eredeti nyílások (2 ablak) visszaállítása javasolt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

16 60 Széchenyi u. 60. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló lakóépület, beforduló tömegű szép részletképzésű gazdasági 
épülettel. 
Plasztikus íves vakolatpárkánnyal záródó faloszlopok, széles kiülésű párkányok 
tagolják, színváltások díszítik az utcai homlokzatot. A szépen kidolgozott és a mai 
napig megőrzött részletek, az oldaltornác faragott faoszlopainak míves kialakítása 
a téglaberakásokkal díszített gazdasági épület, mind védendő építészeti érték. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az utcai homlokzat nyílásközének visszaállítása (2 ablakos) javasolt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

17 58 Széchenyi u. 64. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Ismert forma és részletek, építészeti megoldásokat vonultat fel ez az épület is. 

A megváltoztatott homlokzat valamelyest tompítja az építészeti értékeket, de a 

megtartott díszítő elemek (hullámos dombormotívumok, timpanon jellegű falelemek, 

lizénák, széles kiülésű párkányok) a megmaradt arányok védelmet érdemelnek. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az utcai homlokzat nyílásközének visszaállítása (2 ablakos) javasolt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

18 55 Széchenyi u. 70. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A térségre jellemző építészeti megoldásokat, díszítő elemeket felvonultató lakó-és 

beforduló gazdasági épület tömeg. 

Utcai homlokzaton megjelenő tornácbejárat, lizénák, széles kiülésű párkányok, 

dombormotívumok tagolják a homlokzatot, valamint szépen faragott fa oszlopok 

díszítik a tornácot. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Szépen karbantartott épület és környezet. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

19 138-143 Arany J. u. 1-11. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Városias jellegű kétszintes, zártsorú beépítési forma jellemzi az Arany János utca 
első szakaszát. 
Egyszerű dísztelen homlokzatok, ritmusosan ismétlődő nyílások, magas alagsori 
szintek, szokatlan homlokzati arányok és tömeg. 
A térfal szokatlan építészeti megoldásai, megjelenése, építészeti érték, védelme javasolt. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Felújítást igényel az eredeti részletek figyelembevételével. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

20 146 Arany J. u. 17. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, szép megjelenésű épület. 

Téglaarchitektúrás, díszes, szimmetrikus, túlnyúló ereszes homlokzat, eredeti 

nyílások és tömeg. A helyi védelem legmagasabb kategóriájába sorolandó. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A falak felázásának megoldása az állagmegóvás érdekében szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

21 420 Arany J. u. 30. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Utcafrontra épült polgári jellegű lakóépület. 

Ritmusosan ismétlődő nyílások tagolják a szimmetrikus homlokzatszervezésű, 

dísztelen fő homlokzatot. 

Szép arányok, eredeti tömeg. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Szépen felújított és karbantartott épület. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

22 234 Arany J. u. 49. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, kontyolttetős, eredeti részleteket megőrző lakóépület, beépített 

kódisállással kiegészítve. 

Egyszerű vakolatdíszek, párkányok tagolják a két ablakos, homlokzaton is megjelenő 

tornácbejáratú épületet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Lábazat felázásának megakadályozása szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

23 309 Arany J. u. 57. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Telekhatárra épült, utcával párhuzamos gerincű, városias jellegű lakó épület. 

Homlokzatát meghatározott ritmusban ismétlődő, ablakkettőzésen alapuló nyílások 

és falsávok - lizénák - vakolatdíszek tagolják. Színváltásai, harmonikus színvilága 

az épület értékét növeli. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Szépen felújított épület. Az állag megóvása érdekében a falak felázásának 
megakadályozása szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

24 310 Arany J. u. 59. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatárra épült, különálló téglaarchitektúrás gazdasági épület. 

Szimmetrikus, eredeti tömeg, nyílások, homlokzatdíszek, faoszlopos tornác 

jellemzi a helyi védelemre javasolt épületet. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Szépen karbantartott épület és környezet. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

25 229 Klimes u. 4. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Ismert népi építészeti megoldásokat felvonultató oldaltornácos hosszúház. 

Főhomlokzatának szimmetrikus tömegét két ablak és tornácbejárat, valamint, 

lizénák és nyílásokat keretező vakolatdíszek tagolják. Szép részletképzésű tornác 

oszlopok feltétlen védelmet érdemelnek. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A felújítás alatt álló épület főhomlokzati vakolatdíszeinek eredeti visszaállítása 
javasolt. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

26 282 Petőfi u. 50. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Háromsejtes alaprajzi kialakítású, nép építészeti megoldásokat, arányokat felvonultató, 
szép megjelenésű épület. 
Szimmetrikus homlokzat kialakítás, túlnyúló ereszes, eredeti tömegű és nyíláskiosztású 
parasztház. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület megfelelő karbantartása a falak felázásának megakadályozása szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

27 270 Petőfi u. 65. HV 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, szép megjelenésű, eredeti tömegű és nyíláskiosztású lakóépület. 

Téglaarchitektúrás szimmetrikus homlokzata népi építészeti emlék. 

Helyi védelemre javasolt. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Szépen karbantartott épület és környezet. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

  Jókai Mór utca Utcakép 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

  Petőfi Sándor utca Utcakép 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

 

 



SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

  Arany János utca Utcakép 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 
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