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BEVEZETÉS

Alsónyék község közigazgatási területére vonatkozóan 2004-ben az akkor készített
településrendezési terv részeként az akkor hatályos előírásoknak megfelelően örökségvédelmi
hatástanulmány készült, mely így már 15 éves, és a gyakori jogszabály-változások miatt már nem felel
meg a mai előírásoknak.
Alsónyék Község Önkormányzata az 43/2019. (V. 15.) számú ök. határozatával döntött
településrendezési tervének felülvizsgálatáról. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is
készül.
Az örökségvédelmi hatástanulmány a 2001. évi. LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 85/A.
§ (1) bekezdésének, valamint a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. § előírásai alapján a Korm. rendelet
14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készült.

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

1.1. A település történeti leírása
Alsónyék község Tolna megye délkeleti részén, Szekszárdtól délre, a Sárköz tájegység területén
fekvő település.
A régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a Sárköz már a kőkorszakban is lakott terület volt.
Alsónyék területén bronzkori és népvándorlás-kori leletekre bukkantak a régészek. Az 1930-as
években kelta sírokra is leltek. Kesztölcön (egy alsónyéki dűlő) szántás közben egy római kori
mérföldkőre bukkantak. A rómaiak idején Alsónyék területén katonai táborhely állt.
A település neve egyik honfoglaló törzsünk nevét viseli (nyék jelentése: határvédő akadály). A
község első írásos említése II. Béla 1138-ban kelt adománylevelében fordul elő „Neku” néven.
Egy 1829-ben kiadott tájékoztatás szerint a falut 301 évvel ezelőtt (vagyis 1528-ban) szállták meg
a lakosai. (Ez az adat azonban minden valószínűség szerint az 1526. évi mohácsi vész pusztítása utáni
újjátelepítésre vonatkozhat.
Nyék 1535-ben a bátai apátság birtok-jegyzékében szerepel. A törökök Buda 1541. évi elfoglalása
évében lényegében az egész vármegyét megszállták. A török elől a környék népe a Sárköz mocsarai
közti szárazulatokra települt. Az 1550-es évek közepén Nyék a többi sárközi községgel együtt a
szigetvári várnak adózott. Nyék nagyságát jelzi, hogy 1557-ben Bátaszéken 88 adózót és 5
nincstelent, Nyéken 41 adózót és 5 nincstelent írtak össze. 1558-ban a cikádori (Bátaszék) apátság
birtokaként említik, ekkor búzatized után fizettek 300 forintot.
A falu lakói a református vallást 1626-ban vették fel. 1627-ben – mint bátai apátsági birtok – a
pozsonyi káptalan kezére került 40 házzal, ugyanekkor Decs is 40 házból állott.
Az 1728. évi összeírás szerint 30 örökös jobbágy közösen használta a fel nem osztott területet, a
kaszálójukat az árvizek rendszeresen elöntötték. A falunak erdejét, gyümölcsösét nem említik, mivel
valószínűleg nem is volt. A lakosság főként halászatból élt.
A község ma is álló késő-barokk stílusú református templomát 1792-ben építették.
A Bátaszék-Baja közti vasútvonal 1908-ban, a bajai Duna-híd megépítésével nyílt meg, ezáltal
Alsónyék közvetlen vasúti kapcsolathoz jutott.
1985-ben Pörböly község közigazgatásilag önállósult és kivált Alsónyék területéből.
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Alsónyék az I. katonai felmérés térképén (1782-85)

Alsónyék a III. katonai felmérés térképén (1869-87)

Alsónyék a IV. katonai felmérés térképén (1941)

Alsónyék a II. katonai felmérés térképén (1819-69)

Alsónyék kataszteri térképe (XIX. sz. vége)

Alsónyék topográfiai térképe (XX. sz. második fele)
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1.2. A település régészeti örökségének felmérése
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

1.3. A védett műemléki értékek értékleltára

1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Alsónyék község érintett a világörökségi várományos helyszínek körében: a 27/2015. (VI. 2.) Korm.
rendelet Melléklet 1. „A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza” 51.
sorszám alatt.

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
A község egyetlen műemléki védettségű épülete az 1792-ben épült késő barokk stílusú református
templom.

Alsónyék műemlékeinek jegyzéke:
sz.

törzssz.

azonosító

1
2

4193

8538

4193

21553

védelem
fajtája
műemlék
műemléki
környezet

hrsz.

cím

név

5
4, 6, 8, 9, 22, 23, 27,
284

Árpád u. 5.

Református templom
Református templom
műemléki környezete

1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
A település építészeti örökségének értékleltára 2017-ben készült a településképi arculati
kézikönyv megalapozásaként. (L. a mellékelt értékleltárt)
1.4.1. Településszerkezet
Alsónyék község belterülete a Sárköz délnyugati részének hajdan a Duna és a Sárvíz mellékágai
által rendszertelenül szabdalt, sík területén fekszik. A falu a XVIII. században még egy szigetszerű
szárazulaton jött létre. A XVIII. század végi I. katonai felmérés térképe szerint még csak a mai
belterület keleti részén álltak lakóházak rendezetlen, halmazos településszerkezetre utaló módon. A
falu templomát már jelölték, ez lehet, hogy a mai templom helyén már korábban álló, talán
szerényebb kivitelű templom lehetett.
A XIX. század folyamán a belterületet mérnöki tervezéssel rendezték, szabályos utca- és
telekstruktúra jött létre a mai Fábián utca – Templom utca közti területen, mely mind a mai napig
fennmaradt. Sőt a XIX. században már megjelent a belterülettől különállóan a mai Rákóczi utca – Síki
utca is. A XX. század első felében pedig már a mai Besenyő utca és Csarnok utca is kialakult. Az újabb
utcák mind szabályos mérnöki parcellázások eredményei. A belterület közepe táján lévő egykori
mocsaras mélyedés lassacskán feltöltődött és egyre csökkent a kiterjedése, mára rendezett
zöldterületté vált.
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1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés
A település telekszerkezetét vizsgálva a koronként eltérő telekalakítási gyakorlat nyomai
figyelhetők meg.
A hagyományos telekszerkezet legjellemzőbben a belterület keleti részén figyelhető meg, melynek
jellemzője a rendkívül kicsi, 12-20 méter széles, és 15-25 méter mélységű, általában téglalap alakú,
de gyakran a négyzethez közelálló formájú telkek. E településrészen inkább a falu jómódú gazdái,
polgárai laktak és építkeztek.
Az újabbkori telekalakításoknál a telkek hosszmérete megnövekedett, a Rákóczi utcában már 50
méter körüli telekmélységek jellemzőek, sőt a Besenyő utca kialakítása során kifejezetten
nagyméretű, tágas telkeket osztottak.
A belterület nyugati felének egyes részein (Rákóczi utca, Síki utca, Csarnok utca, Temető utca) is
megfigyelhetők a rendkívül kicsi telekméretek, és zsúfolt beépítés, ez azonban inkább a kialakulásuk
korában jellemző szegénységgel magyarázható.

Alsónyék belterületének telekszerkezete

5

Alsónyék község örökségvédelmi hatástanulmánya
2020.

1.4.3. Utcaképek
A belterület keleti része őriz hagyományos, a sárközi falvakra jellemző nagyon karakteres
utcaképet, utcaképi részleteket. Sajnos e házak közé is beékelődtek helyenként oda nem illő,
újabbkori ízlésnek megfelelő lakóházak is.
A Templom utca, Vasút utca, Árpád utca, Mező utca nagy részében megfigyelhető a telkek
zártsorú beépítése, míg a központtól távolodva a hagyományos, oldalhatáron álló „fésűs” beépítés a
jellemző.

Zártsorú beépítésű utcaképek

Fésűs beépítésű utcaképek

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek
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A községben a karakteres örökségi értékek közül 90 darabot (89 épület és egy kőkereszt) az
Önkormányzat már a 2007. évi helyi építési szabályzatában helyi védelem alá helyezett.
A településkép védelméről szóló 2/2018. (II. 5.) önkormányzati rendelet viszont csak 66 objektum
(65 épület és egy kőkereszt) helyi védelmét biztosította. Megjegyzendő azonban, hogy a védelem alá
helyezett épületeken kívül is nagy számban állnak a faluban hagyományos jellegű (zártsorú vagy fésűs
beépítésű, oldaltornácos lakóépületek), csak ezeket már kisebb-nagyobb mértékben átalakították. A
népi lakóépületek mellett Alsónyék karakteres építészeti értéke a volt iskola, az idősek otthona és a
kultúrház épülete.
További karakter-alkotó objektum a község parkosított főterén álló Petőfi szobor.

A község településkép védelméről szóló 2/2018. (II. 5.) önkormányzati rendeletében az alábbi
objektumok kerültek helyi védelem alá helyezésre.
Sz. Cím

Hrsz.

Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

46
227/4
113
247
255
1
2
241
29/3
33
41
42/1, 42/2
71
73
74
83
63
30
196
193
188
119
129
89
91
134
274
296/1
295
289
287
282
283
16
271
266
249
248
263
246/2

lakóház
idősek klubja
lakóház
lakóház
lakóház
községháza
múzeum
lakóház
kultúrház
lakóház
lakóház, góré
lakóház, gazdasági épület
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
bolt
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
ravatalozó
gazdasági épület
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
góré
lakóház
lakóház
lakóház
góré
lakóház, gazdasági épület
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház

Árpád u. 10.
Béke u. 1.
Besenyő u. 7.
Fábián u. 9.
Fábián u. 15.
Fő u. 1.
Fő u. 2.
Fő u. 4.
Fő u. 6.
Fő u. 8.
Fő u. 13.
Fő u. 14.
Fő u. 20.
Fő u. 22.
Fő u. 23.
Fő u. 26.
Kun köz 21.
Mező u. 8.
Rákóczi u. 7.
Rákóczi u. 8.
Rákóczi u. 10.
Rákóczi u. 12.
Rákóczi u. 31.
Temető
Temető u. 2.
Temető u. 4.
Templom u. 8.
Templom u. 9.
Templom u. 11.
Templom u. 19.
Templom u. 23.
Templom u. 24.
Templom u. 26.
Templom u. 37.
Vasút u. 1.
Vasút u. 11.
Vasút u. 14.
Vasút u. 16.
Vasút u. 17.
Vasút u. 18.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Vasút u. 19.
Vasút u. 20.
Vasút u. 21.
Vasút u. 22.
Vasút u. 23.
Vasút u. 24.
Virág u. 4.
Virág u. 6.
Virág u. 12.
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Nyékipuszta
Nyékipuszta
Nyékipuszta
Nyékipuszta
Új temető

262
245
261
243
260
241
17
19
51
743
884
888
892
900
911
972
995
1040
1048
1060
1062
0583/20
0583/5
0583/3
0583/1
0316

lakóház
posta, lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
középület
lakóház
lakóház
lakóház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
kúria
istálló
istálló
magtár
kőkereszt

1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás
A községben nagy számban maradtak fenn a sárközi falvakra jellemző lakóházak, melyek még ma is
alapvetően meghatározzák a település karakterét. E házak többsége a XIX. század végén - XX. század
elején épült. Sajnos ezen épületek nagy része az idők során átalakításokat szenvedett, pl. a tornácok
beépítésével, a nyílászárók valamint a tetőhéjazat cseréjével, a homlokzati ornamentika
eltüntetésével.
E házak egyik, látványosabb csoportja a zártsorú beépítésű, gazdasági épületeivel a telek belseje
felé L vagy U alakban befordított lakóház. E lakóházak rendszerint az utcai homlokzaton térdfalmagasításúak, és a polgári ízlésvilágot kifejező eklektikus, szecessziós vagy art deco díszítésű
homlokzattal rendelkeztek. Főbb jellemzőjük a nagyméretű díszített fa-kapu, a negyedelve osztott,
nagyméretű álló téglalap alakú ablakok, és jellegzetesek a térdfalon megjelenő, a padlástér
szellőzésére szolgáló kisméretű zsalus szellőző-ablakok. A szárazkapu általában a homlokzat közepe
táján nyílik, és tőle egyik oldalon a nagyobb lakórész, másik oldalon a gazdasági épület vagy
helyenként a második generáció lakórésze található.
A kevésbé módos gazdák háztípusa rendszerint a hagyományos fésűs elrendezést követi, de a kis
telekmélység miatt a gazdasági épületszárny L alakban befordul a hátsó telekhatáron. A lakóházaknál
gyakori a négyzetes keresztmetszetű, vagy dór oszlopot formázó téglaoszlopos oldaltornác. A népi
lakóházak utcai homlokzata nem vagy csak visszafogottan díszített. Ugyancsak jellemző a
lakóépülettel szemben az oldalkertben különállóan elhelyezett kisebb tömegű nyárikonyha-épület. Az
utcai kerítés jellemzően magas, tömör téglakerítés. A falukép jellegzetes elemei a helyenként még
álló közepes, vagy nagyméretű kukorica-górék, melyeket gyakran a kerítés magasságába helyeztek el,
alattuk ólaknak vagy más kisebb tároló-helyiségnek helyet biztosítva.
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Külön csoportba sorolhatók a Szekszárdi dombság keleti részén a decsi, várdombi és alsónyéki
zártkertekben található hagyományos sárközi pince-présház épületek. Ezek vagy egyszerű téglalapalaprajzú, vagy összetettebb, L alaprajzú, gyakran tornácos épületek, melyek a falubeli lakóházépítészettel rokon megoldásokat mutatnak és ornamentikájuk is a sárközi hagyományokat követi.
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1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet
Alsónyéken a főtér (Mező utca) parkosított tere, valamint a Fő utca nyugati oldalán lévő közpark
érdemelnek említést, emellett a temetők növényállománya is szépen gondozott.
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1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások
A községben mindösszesen a főtéren álló Petőfi-szobor képezi a köztéri alkotások körét.

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a lakó-, közlekedési- és gazdasági területi
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit nem érintik.

2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai
2.2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
régészeti örökségre
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

2.2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
történeti településre, település- és tájszerkezetre
A község tervezett fejlesztései a történeti településrészt nem érintik. A tervezett lakóterületi és
gazdasági területi fejlesztések a település kialakult szerkezetéhez szervesen igazodnak.

2.2.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
A rendezési tervben tervezett fejlesztések a műemlékileg védett református templom
megjelenését, környezetét nem változtatják meg.

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV

3.1. Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények
A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. szabályozza.
A helyi védelem szabályozása 2005-től 2018-ig a Helyi Építési Szabályzatban történt. A településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásaira tekintettel az Önkormányzat 2018-ban megalkotta a
helyi településkép-védelmi rendeletét, melyben a helyi védelem ügye – némileg csökkentett
darabszámban - új szabályozásra került.

3.2.

Önkormányzati feladatok

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-ában megfogalmazott műemlékek és helyi
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építészeti értékek megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére,
és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére.
Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a
településkép-védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja.
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként célszerű felülvizsgálni és indokolt esetben
aktualizálni.
A műemlékek törvényben előírt jó karban tartási kötelezettsége elsődlegesen a tulajdonos
feladata. A község egyetlen műemléke a római katolikus templom egyházi tulajdonban van.
A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.
Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is
nyújthat:
-

A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése;

-

A pályázaton való részvételhez szakmai segítség nyújtása (pályázati anyag összeállításában,
elkészítésében);

-

Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal történő szoros
együttműködés.

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkozat.
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését.
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Nyilatkozat:
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. §
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem.

Szekszárd, 2020. január

………………………………..
Deák-Varga Dénes
okl. építészmérnök, településtervező
TT 14-0058

Melléklet:
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok
Építészeti értékvizsgálat térképei
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Árpád u. 10.
Hrsz: 46

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú beépítésű telken álló, utcával párhuzamos gerincű
nyeregtetős, földszintes lakóház. A telek körben beépített. A térdfalon
kis zsalus padlásszellőző ablakok. Eklektikus stílusú
homlokzatdíszítés. Nagyméretű, negyedelt osztású ablakok. Széles fa
kapuja feltehetően újabbkori csere eredménye.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 1.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Árpád u. 14.
Hrsz: 42/1, 42/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakó- és gazdasági épület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú beépítésű telken álló, utcával párhuzamos gerincű
nyeregtetős, földszintes lakóház és gazdasági épület. A lakóházon
egyszerű vakolatdíszítés, negyedelt ablakok, szegmentív záródású
széles fa kapu. A gazdasági épületen az Árpád utca felől egyszerű
tégla-architektúrás sávos homlokzatdíszítés. A Fő utcai homlokzaton
három téglakeretes vakablak, majd egy magasra helyezett góré, utána
pedig széles fa-kapu.
VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 2.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Árpád u. 21.
Hrsz: 63

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zsákutca végén álló, oldalhatárra helyezett, csonkakontyolt
nyeregtetős, oldaltornácos lakóház. Egyszerű faoszlopos tornác.
Magas tömör téglakerítés.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti formában megtartandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 3.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Árpád u. 8.
Hrsz: 30

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
vegyesbolt
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház (jelenleg üzlet). Eklektikus stílusú korinthoszi oszlopfős
lizénákkal tagolt homlokzat, térdfalán kicsi padlásszellőzők. Bejárati
ajtói újabbkori átalakítások eredményei lehetnek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utólagos falszigetelés, választékos homlokzatszínezés

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 4.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Besenyő u. 7.
Hrsz: 113

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház, egyszerű téglapilléres udvari
tornáccal.
Homlokzati nyílásrendje talán eredeti, de vakolatdísze már újabb
tatarozás eredménye.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzat eredeti formában vagy hagyományos jelleggel
visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 5.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Béke u. 1.
Hrsz: 227/4

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Idősek klubja és könyvtár
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Saroktelken álló, zártsorú jelleggel elhelyezett földszintes, utcával
párhuzamos gerincű nyeregtetős középület. Utcai homlokzata
gazdagon díszített késő eklektikus - szecessziós átmeneti stílusban.
Az épület hangsúlyos része az ívesen lekerekített sarokrész, és az
ehhez kétoldalt csatlakozó, megmagasított oromzatú rizalitok.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 6.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fábián P. u. 9.
Hrsz: 247

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős,földszintes
lakóház. Eklektikus stílusú, sárga klinkertégla burkolatú utcai
homlokzat.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 7.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fábián P. u. 15.
Hrsz: 255

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű nyeregtetős lakóház és
vele szemben a telek déli oldalán elhelyezett nyárikonyha. A két
épülettömeg között nagyméretű tégla-keretezésű kapu.
A homlokzatok simák, dísztelenek, de ez feltehetően újabb kori
átalakítás eredménye. A nyílásrend azonban eredeti.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzati nyílásrend.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 8.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u.1.
Hrsz: 1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Községháza
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű sarokház a sarkon árkádos bejárattal. Az épület
sima vonalvezetésű homlokzattal rendelkezik, díszét csak a bejárati
árkádívek képezik. A két világháború közti magyaros és kora-modern
stílusirányzat keveréke.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 9.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 2.
Hrsz: 2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Tájház , múzeum
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős,
földszintes középület. Utcai homlokzatán eredeti nyílászárók.
Egyszerű vonalvezetésű késő-szecessziós homlokzati architektúra. A
főhomlokzaton a közép-rizalit felmagasított oromfalú. Jellegzetes
sárga klinkertégla homlokzati burkolat a parapet-sávban és az ablakok
körül. Az udvari szárnyon négyzet-keresztmetszetű téglapilléres
tornác.
VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 10.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 4.
Hrsz: 241

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Egyszerű vonalvezetésű homlokzati architektúra, sárga
klinkertégla homlokzatburkolat. Nagyméretű fa-kapuja eredetileg
díszesebb lehetett.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Héjazatcsere esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 11.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 6.
Hrsz: 29/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kultúrház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A főtér felé zártsorúan telepített, utcával párhuzamos gerincű
nyeregtetős, földszintes épület a Fő utca felé tűzfallal zárul. A térdfalon
padlásablakok, utcai homlokzata téglaburkolatú, a
nyíláskeretezéseken kívül más ornamentikával nem rendelkezik.
Nagyméretű szegmentíves záródású kapu. Mögötte egykori
nyárikonyha modernizált külsővel. Belső udvarán új kultúrház
organikus építészeti felfogásban.
VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 12.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 8.
Hrsz: 33

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Épülettömege eredeti, lesimított utcai homlokzata azonban
feltehetően újabbkori átalakítás eredménye. Átalakítás során kaphatta
négyzetes ablakait is. A nagyméretű fakapu választja el a lakó- és a
gazdasági épületszárnyat.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Nagyobb felújítás esetén – ha van rá adat – az eredeti homlokzati
rend, vagy egy feltételezhető hagyományos architektúra visszaállítása
javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 13.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 13.
Hrsz: 41

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és gazdasági épület (góré)
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős,
földszintes családi ház. Utcai homlokzatán lizénák között nagyméretű,
markáns keretezésű ablakok, díszes párkány. A falfelület sárga
klinkertéglával burkolt. A kapun lévő évszám szerint 1924-ben épült,
az art deco stílusjegyeivel. A telek végében díszes góré nagyméretű
fakapuval.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat, góré

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 14.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 20.
Hrsz: 71

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Dór oszlopos udvari tornácát
újabban részlegesen befalazták, és utcai homlokzatát is
szerencsétlenül átalakították.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti utcai homlokzati architektúrája visszaállítandó. Utólagos
falszigetelés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 15.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 22.
Hrsz: 73

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Udvari tornácát négyzethkeresztmetszetű téglapillérek tartják. Utcai homlokzatát újabb időben
átalakították.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti utcai homlokzati architektúra visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 16.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u.23.
Hrsz: 74

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Udvari tornácát tégla
sarokpillérek és egy falazott dór oszlop, másutt faragott faoszlopok
tartják.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti formában felújítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 17.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Fő u. 26.
Hrsz: 83

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Látványos dór oszlopos udvari
tornác.
Utcai homlokzata újabb időben átalakított.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzata eredeti jellegének megfelelően helyreállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 18.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Rákóczi u. 7.
Hrsz: 196

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű nyeregtetős, földszintes lakóház. Tornácát a
Sárközre jellemző faragott faoszlopok tartják. Sárga klinkertégla
burkolatú utcai homlokzatát átalakították egyablakosra. Új műkő
lábazat-burkolata az épülettől idegen. Markáns utcai téglakerítés.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén eredeti utcai homlokzati nyílásrend visszaállítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 19.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Rákóczi u. 8.
Hrsz: 193

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű földszintes, csonkakonty-tetős lakóház. Utcai
homlokzata vélhetően eredeti, udvari tornácát faragott faoszlopok
tartják. Szolidan díszített szecessziós tornácajtó.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utólagos falszigetelés

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 20.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Rákóczi u. 10.
Hrsz: 188

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú sarokház utcával párhuzamos tetőgerincekkel. Homlokzatán a
két világháború közti art deco stílusú vakolatdíszítés figyelhető meg.
Ablakait részben kicserélték.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti homlokzati architektúra helyreállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 21.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Rákóczi u. 12.
Hrsz: 119

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Faoszlopos udvari tornác. Utcai
homlokzatát újabb korban átalakították.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti
visszaállítandó.

nyílásrendje

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

és

architektúrája

SORSZÁM: 22.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Rákóczi u. 31.
Hrsz: 129

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Faragott faoszlopos udvari
tornác. Utcai homlokzatának nyílásrendje eredeti, de vakolatdíszítése
újabbkori tatarozás eredménye.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A hagyományos jellegnek
visszaállítandó.

megfelelő

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

homlokzati

architektúra

SORSZÁM: 23.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Temető u.
Hrsz: 89

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
ravatalozó
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú épület, mely a sárközi építészeti hagyományokat (különösen a
szőlőhegyi présházak) követi. Négyzetes téglapilléreken nyugvó
tornác, a nyugati homlokzat a helyi hagyományokat követő
téglaarchitektúrával rendelkezik.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 24.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Temető u. 2.
Hrsz: 91

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület (góré)
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcára merőleges gerincű nyeregtetővel fedett nagyméretű góré és a
telek végében L alakban befordított gazdasági épület. (A hozzá tartozó
lakóházat lebontották.) Az épületek nem díszítettek, de a góré
rendkívüli méretei miatt is védelemre érdemes.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Új cserépfedés

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 25.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Temető u.4.
Hrsz: 134

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs beépítésű földszintes lakóház. Faoszlopos udvari tornác. Utcai
homlokzatát újabb korban átalakították.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendje visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 26.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 8.
Hrsz: 274

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú beépítésű telken álló, utcával párhuzamos tetőgerincű L
alakban befordított földszintes lakóház. Sárga klinkertégla burkolatú
utcai homlokzata egyszerű tagolású: csúcsíves ablakkeretezés és
geometrikus díszítésű párkány. Nagyméretű fakapuja már nem
eredeti.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai kapu cseréje javasolt hagyományos formára.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 27.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 9.
Hrsz: 296/1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos gerincű földszintes lakóház.
Feltűnően díszes utcai homlokzata klinkertégla burkolatú, mely a
párkánynál kétféle színben geometrikus díszítést is hordoz. Markáns
ablak-és kapukeretezése azonban vakolt. A kapuszárnyak nem
eredetiek. Az ablak-keretezések is újabb felújítás során sajnos
leegyszerűsítettek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Ha vannak az eredeti állapotról fotók, annak alapján az eredeti
részletek visszaállíthatók.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 28.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 11.
Hrsz: 295

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóépület. Egyszerű homlokzatát korinthoszi fejezetű lizénák tagolják.
Nagyméretű ablakai negyedelt osztásúak. A térdfalon zsalus
kisméretű padlásablakok sorakoznak.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőfelújítás esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 29.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 19.
Hrsz: 289

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület (góré)
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton a kerítés megmagasításaként telepített jellegzetes góré.

VÉDENDŐ:
Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Állagmegóvó javítások

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 30.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 23.
Hrsz: 287

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú beépítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Homlokzatán a viszonylag nagyméretű zsalus térdfal-ablakok
még jelzik az eredeti ablakosztást, amit a földszinten sajnos
megváltoztattak, elrontva ezáltal a homlokzat hagyományos rendjét.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Ha van kép az eredeti homlokzatról, felújítás esetén az eredeti
nyílásrend visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 31.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 24.
Hrsz: 282

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű, földszintes
lakóház. Egyszerűen tagolt homlokzat, ablakpáronként lizénákkal
osztott. Nagyméretű téglalap alakú ablakok. Fa kapuja eredeti
kiképzésű.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utólagos falszigetelés

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 32.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 26.
Hrsz: 283

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zársorú telepítésű sarokház. Felújított homlokzatai eredeti, egyszerű
eklektikus stílusban készültek. Díszítését geometrikus ablakkeretezés,
egyszerű lizénák, mellvéd- és finoman tagolt ereszpárkány képezi.
Kapuja felett 1929-es évszám jelzi építési évét.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 33.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Templom u. 37.
Hrsz: 16

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület (góré)
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Hagyományőrző jelentőségű góré a téglakerítés megmagasításaként
elhelyezve.

VÉDENDŐ:
Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Ereszcsatorna a homlokzat elől áthelyezendő.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 34.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 1.
Hrsz: 271

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakólépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Homlokzatát a félkörív záródású ablakok, a térdfalon lévő
padlásszellőzők és a kosáríves záródású, eredeti formájú díszes kapu
tagolják. Eredeti homlokzata feltehetően díszesebb, tagoltabb lehetett.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Ha van kép az eredeti homlokzatról, felújítás esetén az eredeti
homlokzat visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 35.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 11.
Hrsz: 266

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű földszintes lakóház. Utcai homlokzata eredeti
nyílásrendet tükröz. Nagyméretű fedeles tégla-kapuzat.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok, kapu

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás eredeti formában

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 36.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 14.
Hrsz: 249

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes lakóház. Rendkívül
dekoratív két színű klinkertéglával kialakított homlokzat. Ablakai és
kapuja is eredeti formát tükröznek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 37.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u.16.
Hrsz: 248

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Nyílászárói még eredetiek. Homlokzatát eklektikusszecessziós átmeneti stílusú vakolatdíszítés teszi látványossá.
Érdekes megoldás a kapu feletti, ablakokkal és külső ajtóval ellátott
részlet. Eredetileg egy kovácsoltvas erkély volt itt, amit napjainkra
elbontottak.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás eredeti formában korabeli fotók, leírások alapján.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 38.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 17.
Hrsz: 263

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Egyszerű homlokzatát korinthoszi fejezetes lizénák tagolják,
faragott fakeretes ablakai és fakapuja eredetiek.

VÉDENDŐ:

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 39.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 18.
Hrsz: 246/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű földszintes lakóház, beüvegezett udvari tornáccal.
Eklektikus díszítésű utcai homlokzata eredeti formát tükröz. Bejárati
tornác-ajtaja gazdagon faragott.
Klinkertéglapilléres kerítése a házzal egyidős lehet (kb. XX. sz. eleje).

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok, utcai kerítés

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 40.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 19.
Hrsz: 262

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorú telepítésű utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
lakóház. Utcai homlokzatát erősen átalakították, elrontották. Díszes
fakapuja eredeti. Az egykori ablak-keretezések felső díszeiből kettőt a
kapu fölé helyeztek. Térdfalra elhelyezett zsalus padlás-ablakok.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az eredeti homlokzati rend visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 41.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 20.
Hrsz: 245

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
posta
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű, földszintes
lakóház (jelenleg posta).
Díszes eklektikus homlokzata klinkertégla burkolatú, melyen vakolt
ablakkeretezés és tagolt timpanonos ablak-szemöldökök láthatók.
Nagyméretű fakapuja és negyedelt osztású ablakai eredetiek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti formában megőrizendő.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 42.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 21.
Hrsz: 261

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
épület. Homlokzata egyszerű, ablak-páronként lizénákkal tagolt.
Faragott fakeretes, negyedelt osztású ablakai és kapuja szakszerű
rekonstrukció eredménye.

VÉDENDŐ:

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 43.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 22.
Hrsz: 243

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű földszintes
épület. Homlokzatát napjainkban rontották el új ablakosztással. Eredeti
homlokzata gazdagon díszített lehetett, amit a térdfalon látható lizénafejezetek és párkányzat tükröz.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti homlokzati architektúra visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 44.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 23.
Hrsz: 260

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített sarokház. Kapuja és negyedelt osztású ablakai
eredeti formájúak, a homlokzat új díszei azonban stílusidegenek. Az
épületet újabb időben átalakíthatták, a gazdasági szárny (most
szolárium) ugyanis külső ajtót és új emeleti ablakokat kapott.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, eredeti nyílászárók

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A homlokzat eredeti formában helyreállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 45.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Vasút u. 24/1.
Hrsz: 242/1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Zártsorúan telepített, utcával párhuzamos tetőgerincű egyemeletes
épület, valószínűleg középületnek (talán iskola) épült.
A negyedelt osztású ablakok új keretezése idegen az épület
karakterétől.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzati nyílászárók.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Archív képek alapján az
visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

eredeti

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

homlokzati

architektúra

SORSZÁM: 46.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Virág u. 4.
Hrsz: 17

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű földszintes lakóház. Udvari homlokzatán hengeres
falazott tornácoszlopok. Utcai homlokzata újabb korban átalakított.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzatán az eredeti kettős ablak visszaállítandó. Tornáceresze alatt a faburkolat eltávolítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 47.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Virág u. 6.
Hrsz: 19

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, csonkakontyolt tetős, földszintes lakóház. Udvari
tornácát négyszög keresztmetszetű faragott faoszlopok tartják. Utcai
homlokzatát átalakították: a feltételezhető két ablakot egy széles
ablakra cserélték.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzatán az eredeti nyílásrend visszaállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 48.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Virág u. 12.
Hrsz: 51

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, csonkakontyolt tetős, földszintes lakóház. Udvari
tornácát négyszög keresztmetszetű faragott faoszlopok tartják. Utcai
homlokzatának nyílásosztása ugyan eredeti, de sávos festése
újabbkori tatarozás eredménye és idegen az épülettől.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzata felújítás esetén eredeti vagy – ha az eredeti nem
ismert – úgy hagyományos jellegű ornamentikával helyreállítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 49.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 743

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú, nyeregtetős présház. Déli és keleti homlokzatán négyszög
keresztmetszetű téglapilléres tornác. Keleti homlokzaton egy zsalus
ablak. Ornamentális díszítés nincs.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 50.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 884

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alaprajzú, újabban dél felé megtoldott nyeregtetős présház.
Déli homlokzatán egy nyílású beugró tornác. Keleti oromfalán egy
köralakú vakolatdísz.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 51.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 888

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alaprajzú, nyeregtetős présház. Déli homlokzatán egy nyílású
beugró tornác. Keleti oromfalán egy zsalus ablak.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 52.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 892

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú, nyeregtetős présház. Déli homlokzatán négyszög
keresztmetszetű téglapilléres tornác. Keleti homlokzaton két zsalus
ablak és félkörív záródású tornác-nyílás. Keleti oromfalán karakteres
ornamentális díszítés található különösen a padlástér magasságában
a padlásablakok körül.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 53.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 900

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú, nyeregtetős présház. Déli homlokzatán egynyílású beugró
tornác. Keleti homlokzaton egy spalettás ablak és a tornác félkörívzáródású nyílása. Ornamentális díszítés nincs.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 54.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 911

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alaprajzú, délnyugati végén toldott présház. Déli homlokzatán
téglapilléres tornác. Keleti homlokzatán újabb kialakítású ablak. Az
oromfal felső részén kör alakú dísz (Nap-motívum).

VÉDENDŐ:
Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Hagyományos méretű ablak visszaállítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 55.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 972

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alaprajzú, nyeregtetős présház. Keleti homlokzatán négyszög
keresztmetszetű téglapilléres tornác. Ornamentális díszítés nincs.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőfelújítás esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 56.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 995

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
J alakú, nyeregtetős présház. Vélhetően több ütemben épült. Keleti
homlokzatán faoszlopos tornác. Az északi épületszárny kívül
nyerstégla burkolatú, téglából kirakott geometrikus díszítéssel. A
délnyugati részen manzárdtetős, lesarkított alaprajzú, szaba-jellegű
bővítmény látható.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Eredeti formában felújítandó.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 57.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1040

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú, nyeregtetős présház. Déli és keleti homlokzatán kör
keresztmetszetű téglapilléres tornác. Keleti homlokzaton két zsalus
ablak és félköríves záródású tornác-nyílás. Keleti véghomlokzatán
falmezőket keretező vakolatdíszítés figyelhető meg. Faragott fakeretes
ablakok és pinceajtó. Az épület rendkívül szép, ugyanakkor leromlott
állagú.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás eredeti formában.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 58.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1047

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eredetileg téglalap alakú, újabb időben déli irányban toldott,
nyeregtetős présház. Déli oldalán egynyílású tornác. Keleti
homlokzata látványos, két zsalus ablak, egy félköríves tornác-nyílás,
kváder-utánzatú sarok-keretezés, rátét ornamentális díszítés.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 59.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1060

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alaprajzú, nyeregtetős présház. Déli homlokzatán egy
téglapillérrel osztott kétnyílású tornác. Keleti homlokzatán két zsalus
ablak, egy félkörív záródású tornác-nyílás, osztópárkány és a
nyílászárók egyszerű vakolat-keretezése figyelhető meg.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 60.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1062

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
présház
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakú, nyeregtetős présház. Déli homlokzatán négyszög
keresztmetszetű téglapilléres, kétnyílású tornác. Keleti homlokzaton
két zsalus ablak és egy tornác-ajtó. Ornamentális díszítés nincs.
Osztópárkány feletti oromfala deszkaburkolatú.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőfelújítás esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 61.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Nyéki puszta
Hrsz: 0583/20

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kúria
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, kúria-épület.
Főhomlokzatának falsíkja elé egy manzárdtetős, a nyolcszög három
oldalával záródó épülettraktus ugrik ki. A nyílászárók eredeti
formájúak, egyszerű vakolat-keretezéssel. Az épületsarkok kváderutánzatú armírozással rendelkeznek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 62.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Nyéki puszta
Hrsz: 0583/5

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
istálló
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Hosszúkás, nyeregtetős istálló-épület. Keleti véghomlokzatán dór
oszlopokon álló erkély. Eredeti nyílászárói vakolatkeretezésűek,
minden második ablak fölött egy félköríves záródású motívummal.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Nyugati oldalon az előtető elbontandó. Tetőfelújítás esetén égetett
cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 63.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Nyéki puszta
Hrsz: 0583/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
istálló
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
T alaprajzú istálló-épület. Homlokzatait egyszerű lizénák tagolják.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőfelújítás esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 64.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Nyéki puszta
Hrsz: 0583/1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
magtár
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Téglalap alakú, nyeregtetős, kétszintes magtár. Homlokzatai az osztóés ereszpárkányt leszámítva díszítetlenek.

VÉDENDŐ:
Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőfelújítás esetén égetett cserépfedés javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 65.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: külterület
Hrsz: 0316

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Kőkereszt az új temetőben. Felirata szerint 1890-ben készült.
Klasszicista jellegű alkotás, feltehetően más helyszínről helyezték át
ide.

VÉDENDŐ:
Teljes objektum.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

Meridián Mérnöki Iroda Kft
Telefon: 74/419-283 Fax: 74/510-201
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

SORSZÁM: 66.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Alsónyék
Utca, házszám: Árpád u. 5.
Hrsz: 5

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 4193
Azonosító: 8538

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
református templom

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Saját telken álló, udvar felől megközelíthető templom-épület.
Klasszicista stílusú egyhajós, félköríves apszisú templom egy nyugati
homlokzati toronnyal, a tornyon későbarokk sisakkal.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
22, 23, 27, 284, 4, 6, 8, 9

KORREKCIÓS JAVASLAT:

Sorszám: M1

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti szakterületi munkarész
Alsónyék község településrendezési tervéhez

Bevezetés
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül.
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet 83. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 14. 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. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
szóló 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet 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 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.),

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. §,
lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja,
rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja,
jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése,
orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – az örökségvédelmi
hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,

149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa
Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről,

47/2001. (III. 27.) kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,

191/2001. (X. 18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról,

314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,


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,

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról.
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 ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, időés 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, a hadtörténeti örökség
régészeti módszerekkel kutatható elemei, a 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)
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó
tározó-építés, vagy
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.
Nyilvántartott régészeti lelőhely (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 beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett,
nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul.

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 ingatlaneleme.
Régészeti érdekű 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.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás
esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi
tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a
régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és
térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka.
Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális
javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy.
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 a régészeti korú
tárgyak.
Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti
örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen
történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és
dokumentálása.
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, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát
környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének
rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá
amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.
Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete,
amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét.
Teljes felületű 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.
Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi
városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben
megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható,
nagyobb összefüggő terület.
Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (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 Magyarország határain belül 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 kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 21. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó
beruházással el kell kerülni
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,
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. 88. § (6)).
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. 8.
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 vagy tudomásulvétel 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,
- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást
valósít meg.
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.) kormányrendelet alapján 10 ezertől 250
millió forintig terjedhet.

1. Örökségvédelmi vizsgálat
1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag
Alsónyék község Tolna megye délkeleti felében helyezkedik el, határa két kistáj területére is
kiterjed. A határ keskeny, nyugati sávja a Szekszárdi-dombság nevű területére esik, annak
100–200 méteres tszf. magasságú, jórészt lösszel borított töréslépcsője, míg a határ keleti,
túlnyomó része a Tolnai-Sárközben fekszik, amely 86–95 méter tszf. magasságú, alacsony
ármentes síkság. A község határának nagysága 31,9 km².
A község nyugat–keleti irányban hosszan elnyúló, kelet felé egyre szélesedő, szabálytalan
alakú külterületét csak kis szakaszon alkotja természetes határ: északon, Sárpilis felé a
Szekszárd-Bátai-főcsatorna és a Kisterenkei-csatorna, majd a Dombóvize, délen, Bátaszék
felé pedig egy rövid szakaszon a Lajvér-patak, majd a Kányafoki-főcsatorna a határ.
Az alsónyéki határ vízhálózatának legjelentősebb vízfolyása a határt középen észak–déli
irányban átszelő Szekszárd-Bátai-főcsatorna, amely a Sárvíz egyik egykori fő medrének felel
meg. A másik jelentős vízfolyás a határt nyugati részét érintő Lajvér-patak, amely nyugatról
érkezve egy nagy kanyart tesz az alsónyéki határban, majd dél felé hagyja el a falu
külterületét. A két említett vízfolyást az alsónyéki határ déli részén a Kányafoki-főcsatorna
köti össze. A Szekszárd-Bátai-főcsatornába a falutól keletre az északról érkező LankaNáznói-csatorna torkollik bele, amelyet északabbra Dombóvizének neveznek. A LankaNáznói-csatornába délkeletről egy rövidebb, név nélküli vízfolyás folyik bele, a határ
délkeleti részében pedig egy hasonló hosszúságú, szintén név nélküli árok, illetve vízfolyás
folyik, amely délebbre a Szekszárd-Bátai-főcsatornába folyik.
A 31,9 km² nagyságú településhatár területén meghatározó a szántóterületek aránya, amely
elsőrendűen alkalmas a régészeti kutatás számára.
Alsónyék neve a magyar Nyék törzs nevéből keletkezett. Neve először 1402-ben szerepel
oklevélben, több középkori említése nem ismert. Középkori templomáról nem maradt fenn
adat, református papját 1652-ben említik, ami alapján felvethető a református templom
középkori eredete, amely a Szekszárd-Bátai-főcsatorna nyugati felén, megtelepedésre
alkalmas helyen fekszik.
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt
terület esetén terepbejárással
Alsónyék közigazgatási területéről jelenleg 25, ismert kiterjedésű régészeti lelőhely ismert. Ez
a szám a természetföldrajzi adottságok ismeretében átlagosnak tűnik, de a lelőhelyek száma
intenzívebb kutatások esetén a jövőben még bizonyára emelkedni fog. Alsónyék határának
régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen ismertek.
Tervásatás eddig egyetlen lelőhelyet érintett, több alkalommal, a 19–20. század fordulóján, de
sajnos ennek ellenére ez a lelőhely jelenleg pontosabban azonosítatlan, valószínűleg jórészt
elpusztult:
– Legelő (másik, egykori nevén: Szőlőskert) lelőhelyen (lelőhely-azonosító: 19953, archivált
régészeti objektum) Wosinsky Mór 1892-ben, Bocskár Ferenc alsónyéki tanító 1907-ben,
Haugh Béla 1908-ban, Kovách Aladár pedig 1911-ben ásott itt, amelynek során középső
bronzkori (mészbetétes) telep és temető, valamint népvándorláskori teleprészlet került elő. A
legelő területéből két-három méterre kiemelkedő, egy hold nagyságú domb (amelynek
közelében két másik, nagyobb domb is állt) a leírások szerint a falutól északkeletre kb. 1 kmre, a Sárvíz nagy kanyarjában, a Rókahíd körül, a téglaégető környékén terült el. 1908-ra
oldalait részben téglaégetéshez hordták el, és tetejéről is sok földet hordtak el, 1911-re pedig
már a fele eltűnt; valószínűleg ennek köszönhetően nem azonosítható ma már.
A tervezett kutatások közé sorolhatjuk az alábbi két kutatást is:

– a Gubaci-hegy bronzkori földvárát 1994-ben Miklós Zsuzsa és Nováki Gyula mérte fel;
– a limesútnál Stibrányi Máté 2015-ben geofizikai kutatást végzett.
Megelőző feltárás több lelőhelyen is történt az M6-os autópálya építését megelőzően:
– 2006-ban Gaál Attila Kanizsa-dűlő (M6 TO 10/a lelőhely) lelőhelyen végzett megelőző
feltárásán régészeti objektum nem került elő;
– 2006–2007-ben Gaál Attila Sárpilis-Alsónyék lelőhelyen (M6-M56 9. lelőhely) középső
neolit (vonaldíszes) telepet, rézkori telepet és temetőt, bronzkori, kelta, római kori, avar kori
és Árpád-kori telepet tárt fel;
– 2006 és 2009 között Osztás Anett, Hornok Péter, Basticz Zoltán, Majerik Vera és Gallina
Zsolt Alsónyék – Bátaszék lelőhelyen neolit (Starčevo-kultúra, vonaldíszes, Lengyel-kultúra)
telepet, késő neolit (Lengyel-kultúra) temetőt, kora bronzkori (Somogyvár-Vinkovci-kultúra),
középső bronzkori (mészbetétes) és késő bronzkori (urnasíros kultúra) telepet, kelta telepet és
temetőt, római kori telepet és temetőt, avar kori temetőrészletet, valamint késő középkori
teleprészletet tárt fel;
– 2008–2009-ben Majerik Vera Lajvér lelőhelyen (M6 TO 46. lelőhely) végzett feltárásán
késő neolit (Lengyel-kultúra) telep és temető, kora bronzkori telep, kelta telep, római kori
telep, temető és útállomás került elő;
– 2008–2009-ben Ódor János Gábor az Ortanyai-dűlőben, az 55–56. sz. utak
kereszteződésében késő neolit (Lengyel-kultúra) temetőt, bronzkori urnasírokat, 5. századi és
avar kori temetőt tárt fel, valamint teleprészletet a Lengyel-kultúra időszakából, a kelta korból
és az avar korból.
Helyszíni szemle három lelőhelyen folyt:
– 1966-ban Orbótanyától délre, Bátaszék és Alsónyék határán kelta lándzsákat szántottak ki, a
helyszínelést H. Kelemen Márta végezte;
– 2007-ben Szabó Géza végzett helyszíni szemlét Sárpilisi határ lelőhelyen;
– 2010-ben Varga Gábor a limesútnál végzett helyszíni szemlét.
Régészeti szakfelügyelet két alkalommal történt:
– Szabó Géza 2008-ban Közép-hegyalja-dűlőben őskori telep és római kori árok nyomait
azonosította;
– Szabó Géza 2008-ban Lajvér lelőhelyen (M6 TO 46. lelőhely) római kori leleteket talált.
Terepbejárások több alkalommal is érintették az alsónyéki határt, többféle kutatási
programhoz kapcsolódóan (vártopográfia, limeskutatás stb.):
– Wosinsky Mór a 19. század végén járta be a Gubaci-hegy bronzkori földvárát;
– Nováki Gyula és Gaál István 1980-ban Gubaci-hegy bronzkori földváránál végzett
terepbejárást;
– az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai a Szekszárdi járás régészeti
topográfiai munkái keretében Alsónyék határában hat lelőhelyet azonosítottak: Meződerékdűlő, Nyéki-dűlő, Nyéki-dűlő II., Ortonyai-dűlő, Ortonyai-dűlő II., Besenyőhát-dűlő (4., 5.,
6., 7., 8., 14. lelőhelyek);
– Miklós Zsuzsa 1999-ben a Tolna megyei várkutatási program keretében Váracska egykori
földvárának helyét kereste fel;
– az M6-os autópálya nyomvonalának bejárása során a szekszárdi múzeum munkatársai Gaál
Attila vezetésével 2001-ben azonosították Kanizsa-dűlő (M6 TO 10/a lelőhely) és SárpilisAlsónyék (M6-M56 9. lelőhely) lelőhelyeket;
– Visy Zsolt a limesút nyomvonalát azonosította 2001-ben és 2008-ban, majd Lóki Róbert és
Szabó Máté 2009-ben is bejárta a római kori út nyomvonalát; Visy Zsolt 2001-ben a

limeskutatáshoz kapcsolódóan azonosította a Sánchegy keleti lábánál fekvő bronzkori telepet
is;
– K. Németh András 2019-ben a településrendezési tervhez kapcsolódó örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítéséhez kapcsolódóan négy új lelőhelyet azonosított: Holdas-dűlő,
Legelő-dűlő, Nyéki-dűlő III., M6 autópálya és Lajvér-patak között (22., 23., 24., 25.
lelőhelyek), valamint újra bejárt két ismert lelőhelyet (Meződerék-dűlő, Ortonyai-dűlő).
Légi fotózásra a 2000-es évek elejétől több alkalommal került sor:
– 2001-ben, az M6-os autópálya feltárásának előkészítéséhez kapcsolódóan az Alsó hegyalja
dűlőben egy négyzet alaprajzú objektum foltját dokumentálták;
– 2001-ben Czajlik Zoltán a Gubaci-hegy bronzkori földvárát örökítette meg;
– 2003-ban Miklós Zsuzsa Váracska egykori földvárának helyét fotózta.
Az alsónyéki határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében jónak minősíthető.
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagos körülinek mondható, így már
bizonyos következtetéseket le lehet vonni az egyes korszakokra vonatkozóan.
Az őskori lelőhelyek száma átlagos az alsónyéki határban, a koron belüli eloszlásuk is
egyenletes. Öt telepet az őskoron belül nem tudunk pontosabban korszakhoz kötni.
A neolitikum teljes időszakából vannak lelőhelyek: a korai neolit Starčevo-kultúra egy telepet,
a középső neolit dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája három telepet és egy temetőt, a késő
neolit Lengyeli-kultúra pedig három telepet és két temetőt hagyott hátra. A hazai és európai
viszonylatban is kiemelkedően fontos Alsónyék - Bátaszék lelőhelyen a neolitikum említett
mindhárom korszakának telepei megtalálhatók.
A rézkorból egy-egy – közelebbről be nem sorolt – telepet és temetőt ismerünk.
A bronzkoron belül hét telepet, egy urnatemetőt és egy földvárat nem tudunk pontosabban
korszakhoz kötni. A kora bronzkorból két telepet ismerünk, közülük az egyik a SomogyvárVinkovci-kultúra hagyatéka. A középső bronzkorból csak a mészbetétes edények népének
kultúrája egy telepét ismerjük. A késő bronzkorból ismét két telep maradt ránk, az egyik az
urnasíros kultúrához köthető.
A vaskorból egy temetőről tudunk, a késő vaskori kelták öt telepét és egy vegyes rítusú
temetőjét ismerjük.
A római kori megtelepedést a limesút közelsége határozza meg, amelynek nyomai több mint
2 km hosszan mutathatók ki a település határában. A limesúthoz kapcsolódik egy útállomás és
árok is. A római korból négy telepet és két temetőt ismerünk (az egyik vegyes rítusú).
A népvándorláskorból igen kevés lelőhely maradt ránk. A korai népvándorláskorból nem
ismert lelőhely, második feléből is mindössze három avar kori telepről, valamint egy-egy
temetőről, illetve sírról van tudomásunk.
Az Árpád-korból mindössze két telepet ismerünk, ahogy a középkorból is két település került
eddig elő, csak a késő középkorból pedig egy másik. Ezek közül az egyik a mai Alsónyék
előzménye, Nyék falu, amelynek feltehetően temploma is volt. A római kori limesutat a
középkorban és az újkorban is használták.
Néhány lelőhely korát a rendelkezésre álló információk alapján vagy a dokumentációk
hiányossága miatt nem lehet meghatározni. Ismeretlen korú telepből hármat, erődítésből pedig
egyet ismerünk, valamint van egy ismeretlen korú, bizonytalan jellegű lelőhelyünk is van.

Ugyanitt jelzem, hogy a szakirodalomban található néhány további, azonosításra váró
régészeti lelőhely is. Ezeket – mivel pontos elhelyezkedésük nem ismert – itt nem sorolom
fel, csak néhány jelentősebbet említek meg:
– már volt szó a Legelő (másik, egykori nevén: Szőlőskert) lelőhelyen, egy részben elhordott
domb területén a 19. század végén és a 20. század elején többek által végzett ásatásról,
amelynek pontos helye ismeretlen;
– 1966-ban Orbótanyától délre, Bátaszék és Alsónyék határán kelta lándzsákat szántottak ki,
H. Kelemen Márta helyszínelése nem hozott eredményt.
A hatástanulmány elkészítéséhez 2019. december 8-án terepbejárást végeztem, amelynek
során négy új lelőhely került elő:
– Holdas-dűlő: a falutól délre kb. 700 méterre, a Lajvér-patak és az északról beletorkolló
kisebb patak között fekvő, észak–déli irányú, környezetéből két-három méterre kiemelkedő
dombon több jellegtelen őskori kerámiatöredék mellett néhány bronzkori és kelta cserepet
gyűjtöttem;
– Legelő-dűlő: a falutól északkeletre kb. 500 méterre, a Legelő-dűlőben fekvő erdő északi
oldalán, a délnyugat–északkeleti irányú dűlőút keleti oldalán fekvő, kelet felé lejtő kis
kiemelkedésen jellegtelen, kevés vastag falú őskori edénytöredéket találtam;
– Nyéki-dűlő III.: az 56-os úttól nyugatra kb. 500 méterre, a vasúttól nyugatra pedig kb. 150
méterre, egy délnyugat–északkeleti irányba húzódó, keskeny kiemelkedés déli részén néhány
apró cseréptöredéket, köztük egy vörös festésű töredéket, illetve egy kőbaltát és néhány
silexet gyűjtöttem;
– M6 autópálya és Lajvér-patak között: az 56-os úttól nyugatra kb. 300 méterre, az M6-os
autópálya nyugati oldalán, néhány apró cseréptöredéket szedtem össze.
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 25 régészeti lelőhely ismert a település bel- és
külterületén.
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom:
– Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában III. Budapest 1897.
– Gaál Attila – Kőhegyi Mihály: Tolna megye Pesty Frigyes Helynévtárában I. A szekszárdi
Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 2–3 (1971–1972) [1973] 271–332.
– H. Kelemen Márta: Alsónyék. Régészeti Füzetek I. 20 (1967) 5.
– Haugh Béla: Alsónyéki ásatás. Archaeologiai Értesítő 28 (1908) 425–429.
– K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2015.
– Kovách Aladár: Tolna vármegye múzeuma régiségtárának újabb szerzeményei. Muzeumi és
Könyvtári Értesítő 6 (1912) 31–34.
– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere I–II.
Budapest 1990.
– Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Budapest 2007. (Varia Archaeologica Hungarica XXII.)
– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Budapest
1981.
– Wosinsky Mór: Alsó-nyéki ásatások. Archaeologiai Értesítő 14 (1894) 296–300.
A településhatár régészeti érdekű részének jelentős része mezőgazdasági művelés alá esik,
ahol optimális növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető,
ennek megfelelően az ismert régészeti lelőhelyek többsége szántóföldre esik.
A község jelenlegi belterületén csak két nyilvántartott lelőhely sem található. A
beépítettségből fakadó rossz kutathatóság miatt a belterület területén bárhol várható új
régészeti lelőhelyek előkerülése.

A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten
védett régészeti lelőhely csak egyetlen található: Alsónyék – Lajvér / M6 TO 46. lelőhely
(Bátaszék 30, lelőhely-azonosító: 59096) kiemelten védett.
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti
lelőhely (25 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.
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
– őskori telep (5 db)
– korai neolit (Starčevo-kultúra) telep
– középső neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep (3 db)
– középső neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) temető
– késő neolit (Lengyeli-kultúra) telep (3 db)
– késő neolit (Lengyel-kultúra) temető (2 db)
– rézkori telep
– rézkori temető
– bronzkori telep (7 db)
– bronzkori urnatemető
– bronzkori földvár
– kora bronzkori telep
– kora bronzkori (Somogyvár-Vinkovci-kultúra) telep
– középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep
– késő bronzkori telep
– késő bronzkori (urnasíros kultúra) telep
– vaskori temető
– kelta telep (5 db)
– vegyes rítusú kelta temető
– római kori telep (4 db)
– római kori árok
– római kori út
– római kori útállomás
– római kori temető
– vegyes rítusú római kori temető
– avar kori telep (3 db)
– avar kori temető
– avar kori sír
– Árpád-kori telep (2 db)
– középkori telep (2 db)
– középkori templom
– középkori út
– késő középkori telep
– újkori út
– ismeretlen korú telep (3 db)
– ismeretlen korú erődítés
– ismeretlen korú, bizonytalan jellegű lelőhely

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 azonosítások alapján az azonosított
lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. számú
mellékletben találhatók.
Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások közül Alsónyék határában több kisebb
patakot is találunk (ld. 1.1. pont), amelyek melléke minden régészeti kor embere számára
lehetőséget biztosított a megtelepedésre.
Az alsónyéki határ vízhálózatának legjelentősebb vízfolyása a határt középen észak–déli
irányban 8,5 km hosszan átszelő Szekszárd-Bátai-főcsatorna. A másik jelentős vízfolyás a
határt annak nyugati részén csaknem 5 km hosszan érintő Lajvér-patak, amely nyugatról
érkezve egy nagy kanyart tesz az alsónyéki határban, majd dél felé hagyja el a falu
külterületét. A két említett vízfolyást az alsónyéki határ déli részén a több mint 2 km hosszú
Kányafoki-főcsatorna köti össze. A Szekszárd-Bátai-főcsatornába a falutól keletre az északról
érkező Lanka-Náznói-csatorna torkollik bele, amelyet északabbra Dombóvizének neveznek.
A Lanka-Náznói-csatornába délkeletről egy rövidebb, név nélküli vízfolyás folyik bele, a
határ délkeleti részében pedig egy hasonló hosszúságú, szintén név nélküli árok, illetve
vízfolyás folyik, amely délebbre a Szekszárd-Bátai-főcsatornába folyik.
Feltűnő, hogy az alsónyéki határnak kizárólag a belterület vonalától nyugatra fekvő,
magasabb fekvésű részéből ismerünk régészeti lelőhelyeket, míg a külterület keleti,
alacsonyabb fekvésű részén jelenleg egyetlen nyilvántartott régészeti lelőhely sincsen, pedig
az egykori ártér kisebb kiemelkedésein bizonyosan számítani lehet néhány – ha esetleg kisebb
méretű és rövidebb ideig lakott – lelőhely létezésére.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) a kulturális örökség
régészeti elemeit nagymértékben érinti. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek
és eróziónak kitett területek, ami minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében 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 eredményezhet.
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai
2.2.1. a régészeti örökségre

Erre vonatkozóan nincs adatunk.
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre
Nem része a régészeti munkarésznek.
2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Nem része a régészeti munkarésznek.
3. Értékvédelmi terv
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és
követelmények meghatározása
A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben
megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek
közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben
rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek
pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt
olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a
68/2018. (IV. 9.) Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az
ilyen régészeti emlékeket (21. § (3) c)) is.
A Kötv 9. §-a alapján 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
fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint 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. A
Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési
lehetőségek az alábbiak.
I. Megelőző jellegű intézkedések
1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás
szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez
lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1)
bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 21. § (3) bekezdése
alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek
és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül
megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak
belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások
esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására
irányul.
2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy
örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. §
29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon
része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.

Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a
Korm. r. 87. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban.
3. 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 jogszabályban meghatározott
szerv 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.
II. Mentő jellegű intézkedések
1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 53.
§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 88. §-a szerinti kivételek
fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal
párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység.
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés
vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán
előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást.
3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban
meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni majd ezt követően az
illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást.
A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen
fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált,
így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia
kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az
örökségvédelmi hatósággal.
Az Alsónyék község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 25, ezek közül belterületen
kettő lelőhely található (9., 17. lelőhely). A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken
azok az építési munkálatok, amelyek talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap
ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.),
veszélyeztető forrásnak minősülnek, 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 belvagy külterületre, jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, 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 megelőző régészeti feltárás valamely 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 engedélyezi vagy – jogszabályi
feltételek fennállása esetén – elutasítja az engedélykérelmet.

Az alsónyéki lelőhelyek néhány kivétellel jelenleg teljes területükkel vagy részben általános
mezőgazdasági területen, szántó művelés alatt találhatók, szám szerint 21 darab lelőhelyről
van szó (1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. 21., 22., 23., 24., 25.
lelőhely). A lelőhelyek az intenzív talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztulnak. A
szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz
az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes
megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az
eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a
művelési ág 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, de ilyen területen jelenleg csak egyetlen lelőhely
részlete található (12. lelőely). Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges
kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben.
A 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
vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti
lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány
készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló
földhivatali eljárás esetén. Erdővel és szőlővel fedett területen két lelőhely részlete (12., 18.
lelőhely) fekszik.
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy
állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz, illetve az egykori források
környéke is. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy
leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a
helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi
múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba.
Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a
továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások
vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen
területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon
tartott terület, fel kell készülni régészeti lelőhely 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
örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott,
nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások
segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv
véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány
révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet
elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában
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.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő
munkálat esetében biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi
szabályozásra, amely 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.
3.2 Az önkormányzati feladatok meghatározása
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 lentebb 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 folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb
menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet.
4. Összefoglalás
A település bel- és külterületén máig összesen 25 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv.
általános elvei alapján védelem alatt.
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely egyetlen található:
Alsónyék – Lajvér / M6 TO 46. lelőhely (Bátaszék 30, lelőhely-azonosító: 59096) kiemelten
védett.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság
örökségvédelmi engedélye szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz.
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 a kulturális örökségvédelmi hatóságot
be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit
a beruházónak kell viselnie.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra
nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent
István tér 26.) jogosult.
Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes.
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság
(Miniszterelnökség) vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt
a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.
A HÉSZ-be javasolt szövegrész
„(1) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján
kell eljárni.
(2) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy
régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul

tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell
függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni.
(3) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi
hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.”
5. Nyilatkozat
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 a megrendelőnek
átadtam.
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a
68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. §
(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére.
Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK)
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022.
Tamási, 2019. december 27.
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Mellékletek:
1. melléklet:
Régészeti lelőhelyek Alsónyék közigazgatási területén (2019. november 30-i állapot)
2. melléklet:
Alsónyék község határának térképe az ismert régészeti lelőhelyekkel

1. melléklet
Régészeti lelőhelyek Alsónyék közigazgatási területén
1. Alsónyék –Váracska (Alsónyék 1)
Lelőhely-azonosító: 23072
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, római kori telep, ismeretlen korú erődítés
A lelőhely leírása: Alsónyéktől északnyugatra, az 56-os úttól nyugatra, a Lajvér-patak
délkeleti oldalán található egy délnyugat–északkelet irányú, a környékből néhány méterre
kiemelkedő, ovális domb, amelyet hosszában kettévág a Bátaszék–Sárbogárd vasútvonal. A
domb környezete Váratska néven szerepel egy 1818. évi kéziratos térképen. Az 1865-ös Pesty
Frigyes-féle dűlőnévgyűjtés idején a helybeliek „régi rom maradványokról” számoltak be,
amely szerintük egy „kis vár” lehetett. Miklós Zsuzsa 1999-ben a domb nyugati és
északnyugati lejtőjén bronzkori és római kori edénytöredékeket, paticsdarabokat gyűjtött, de
erődítésre utaló nyomokat már nem talált. Miklós Zsuzsa 2003-ban légi fotózással is kutatta a
lelőhelyet.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), vasútépítés
Hrsz.: 086/7, 086/8, 0104, 0106/2
2. Alsónyék – Kesztölc (Alsónyék 3)
Lelőhely-azonosító: 51597
A lelőhely megjelölése: középkori telep
A lelőhely leírása: Alsónyék nyugati határszélén, a Várdombtól délre nyíló ún. Nyékivölgyben folyó kisebb patak forrása mentén lokalizálható a földrajzi nevek alapján Kesztölc
középkori mezőváros.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0126/1, 0186/1, 0186/2, 0186/3, 186/11, 0186/12, 0186/13, 0213/12, 0213/13, 0213/14,
0213/15, 0213/16, 0213/17, 0213/18, 0213/19, 0213/20, 0225, 0226/42, 0226/43, 0227/4,
0228/17
3. Alsónyék – Alsó hegyalja (Alsónyék 4)
Lelőhely-azonosító: 51599
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú, bizonytalan jellegű lelőhely
A lelőhely leírása: 2001-ben, az M6-os autópálya nyomvonalát vizsgáló légi fotózás során
Alsónyék nyugati határszélén, az 56-os úttól nyugatra egy kb. 100×100 méter nagyságú,
négyzet alaprajzú objektum foltját dokumentálták, amelynek kora bizonytalan.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0248/9
4. Alsónyék – Meződerék-dűlő / Sárköz 47. lelőhely (Alsónyék 5)
Lelőhely-azonosító: 51613
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során Alsónyéktől északnyugatra, az 56-os úttól közvetlenül keletre, a Lajvér-patak északi
oldalán húzódó. északnyugat–délkeleti irányú keskeny dombháton kisebb őskori telepet
találtak. K. Németh András 2019-ben a lelőhelyen jellegtelen őskori edénytöredékeket
gyűjtött.

A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0265/1, 0268/5, 0269/2
5. Alsónyék – Nyéki-dűlő / Sárköz 43. lelőhely (Alsónyék 7)
Lelőhely-azonosító: 51617
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során Alsónyéktől északnyugatra, az 56-os út és a vasút között emelkedő. észak–déli irányú
kisebb dombon ismeretlen korú telepet azonosítottak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 086/2, 0127, 0133,
6. Alsónyék – Nyéki-dűlő II. / Sárköz 42. lelőhely (Alsónyék 8)
Lelőhely-azonosító: 51618
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során Alsónyéktől északnyugatra, az 56-os úttól közvetlenül nyugatra, egy hármas
villanyoszlop körül ismeretlen korú telepet azonosítottak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 086/2, 086/3
7. Alsónyék – Ortonyai-dűlő / Sárköz 44. lelőhely (Alsónyék 9)
Lelőhely-azonosító: 51619
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep, avar kori telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során az 56-os úttól nyugatra, az út és a Lajvér-patak között egy észak–déli irányú dombon
ismeretlen korú telepet azonosítottak. K. Németh András 2019-ben a lelőhelyen késő
bronzkori, avar kori és Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0310/6, 0310/7, 0310/8, 0310/9, 0310/21, 0310/22, 0310/23, 0310/38
8. Alsónyék – Ortonyai-dűlő II. / Sárköz 45. lelőhely (Alsónyék 10)
Lelőhely-azonosító: 51620
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során az 56-os úttól nyugatra, az út és a Lajvér-patak között, az Ortonyai-dűlő nevű
lelőhelytől (51619) délre egy észak–déli irányú kiemelkedésen ismeretlen korú telepet
azonosítottak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0310/6, 0310/16, 0310/18, 0310/19, 0310/31
9. Alsónyék – Tűzoltószertár és környéke (Alsónyék 12)
Lelőhely-azonosító: 51622
A lelőhely megjelölése: késő neolit (Lengyeli-kultúra) telep

A lelőhely leírása: Alsónyék belterületének nyugati részén, a Rákóczi utcában álló
tűzoltószertár alapjának ásásakor, 1947-ben neolit kori kőbaltát találtak, amely a szekszárdi
múzeumba jutott.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 109, 110/1, 110/2, 127, 128, 129, 130, 131
10. Alsónyék – Közép-hegyalja-dűlő (Alsónyék 14)
Lelőhely-azonosító: 59170
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori árok
A lelőhely leírása: Alsónyéktől északnyugatra, az 56-os úttól nyugatra, az út és a szőlőhegy
között, a 0237/2 helyrajzi számú földút két oldalán Szabó Géza 2008-ban régészeti felügyelet
során őskori telep és római kori árok nyomait azonosította.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0229/6, 0237/2, 0238/3, 0240
11. Alsónyék – Ortanyai-dűlő, 55–56. sz. utak kereszteződése /Hosszú-dűlő / Bakos-dűlő
(Alsónyék 15)
Lelőhely-azonosító: 59171
A lelőhely megjelölése: középső neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep, középső neolit
(dunántúli vonaldíszes kerámia) temető, késő neolit (Lengyel-kultúra) telep, bronzkori
urnatemető, kelta telep, vaskori temető, avar kori telep, avar kori temető
A lelőhely leírása: Az M6-os autópályától Alsónyék irányába húzódó 5603-as számú út és az
56-os számú fő közlekedési út kereszteződésében épülő körforgalom építését, és az
úgynevezett alsónyéki elkerülő út szélesítési munkálatait megelőző régészeti feltárást 2008
júniusa és 2009 áprilisa között Ódor János Gábor végezte, amelynek során 11.238 m²-es
felületen 715 objektumot tártak fel. Előkerült 21 sír a Lengyel-kultúra időszakából, öt
bronzkori urnasír, négy 5. századi, 280 avar kori és nyolc bizonytalan korú sír, valamint
teleprészlet a Lengyel-kultúra időszakából (kút, árokrendszer), a kelta korból (ház, árok) és az
avar korból (házak, sütőkemencék, árkok).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), útépítés
Hrsz.: 076/21, 076/22, 076/23, 076/24, 076/25, 076/26, 076/27, 076/28, 076/31, 076/32,
084/1, 084/2, 084/3, 084/4, 0310/18, 0310/28, 0310/29, 0310/31, 0310/32, 0310/33, 0310/34,
0310/44, 0310/43, 0310/45, 0310/48, 0310/50, 0310/51,0310/52, 0310/53, 0316
12. Alsónyék – Gubaczi-hegy / Lajvér-puszta (Alsónyék 17)
Lelőhely-azonosító: 23415
A lelőhely megjelölése: bronzkori földvár
A lelőhely leírása: A Lajvér-patak északi oldalán, Lajvérpuszta fölött emelkedő észak–déli
irányú, körben meredek oldalú, kb. 500×150 méteres területű, kb. 53 méter relatív magasságú,
szabálytalan háromszög alakú hegyet először Wosinsky Mór említi. Felszínén Nováki Gyula
és Gaál István 1980-ban sok bronzkori cserepet talált, a perem alatt 5–10 méterrel körben
sáncot figyeltek meg, amelyet sok helyen már elszántottak. A várat 1994-ben Miklós Zsuzsa
és Nováki Gyula mérte fel. Bátaszék határába csak nyugati és déli széle nyúlik be, a nyugati
részen a peremen belül kb. 8–10 méter széles terasz fut végig, a hegy déli végén pedig kb. 2
méter vastagságban levágták az eredeti felszínt, ezért itt már nem látszik az erődítés. A
lelőhelyet 2001-ben Czajlik Zoltán is légi fotózta.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 2121, 2122/1, 2122/2, 2122/3, 2123, 2124, 2125, 2139/2, 2141, 2142, 2143 (Bátaszék);
0169/1, 0170, 0172/14, 0172/15, 0172/22, 0172/23, 0172/26, 0172/27, 0172/28, 0172/29,
0172/30, 0172/31, 0172/32, 0172/33, 0172/34, 0172/35, 0172/36, 0172/40, 0172/42, 0172/47,
0172/48, 0172/49, 0172/50, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068 (Alsónyék)
13. Alsónyék – Limesút (Alsónyék 18)
Lelőhely-azonosító: 73259
A lelőhely megjelölése: római kori út, középkori út, újkori út
A lelőhely leírása: A lelőhelyet Visy Zsolt azonosította terepbejárással a limesút
világörökségi előkészítése keretében 2001-ben és 2008-ban, majd Lóki Róbert és Szabó Máté
2009-ben. A limesút Alsónyék északnyugati határában az 56-os úttól nyugatra, a szőlőhegy
lábánál, attól 100–150 méterre keletre fut, nyomai Várdombig azonosíthatók. Varga Gábor
2010-ben helyszíni szemlét, Stibrányi Máté 2015-ben pedig geofizikai kutatást végzett a
lelőhelyen.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0119/1, 0119/2, 0229/6, 0237/2, 0240, 0244/1, 0246/1, 0248/1, 0248/6 (Alsónyék);
0110, 0113/12, 0113/13, 0113/14, 0113/15, 0113/18, 0113/20, 0113/22, 0113/24 (Várdomb)
14. Alsónyék – Besenyőhát-dűlő / Sárköz 46. lelőhely (Alsónyék 19)
Lelőhely-azonosító: 51616
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: Az 1980-as évek végén a szekszárdi múzeum munkatársai terepbejárás
során Betekincs-pusztától délnyugatra, a Lajvér-pataktól keletre, a vasúttól délre, egy az
ártérből kiemelkedő kisebb dombon bronzkori telepet azonosították. Talán ezzel a lelőhellyel
azonos a Wosinsky Mór által a 19. század végén Betekints-pusztánál említett, két méter
magas, két hold nagyságú domb, ahol kincskeresők kemencét találtak, Wosinsky pedig
bronzkori cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0303/6
15. Alsónyék – Alsónyék - Bátaszék / Kanizsa-dűlő / Malomréti-dűlő / M6-M56 TO 10/B
lelőhely / M6-M56 TO 11. lelőhely (Alsónyék 20, Bátaszék 16)
Lelőhely-azonosító: 30724
A lelőhely megjelölése: korai neolit (Starčevo-kultúra) telep, középső neolit (dunántúli
vonaldíszes kerámia) telep, késő neolit (Lengyel-kultúra) telep, késő neolit (Lengyel-kultúra)
temető, kora bronzkori (Somogyvár-Vinkovci-kultúra) telep, középső bronzkori (mészbetétes
edények népének kultúrája) telep, késő bronzkori (urnasíros kultúra) telep, kelta telep, vegyes
rítusú kelta temető, római kori telep, római kori temető, avar kori sír, késő középkori telep
A lelőhely leírása: A lelőhelyet az M6 autópálya nyomvonalának terepbejárásán azonosították
a szekszárdi múzeum munkatársai. Feltárását 2006 és 2009 között több részletben több
régészcsoport végezte Osztás Anett, Hornok Péter, Basticz Zoltán, Majerik Vera és Gallina
Zsolt vezetésével, ennek megfelelően a lelőhely több, önállóan kutatott lelőhelyből (ezeket
aláhúzással emeltem ki) került összevonásra. A lelőhelyről a legutóbbi összefoglalás Osztás
Anett tollából való, a továbbiakban ezt idézem: „Az M6 autópálya Tolna megyei szakaszán,
Alsónyék és Bátaszék határában, 2006-2007-ben a WMMM megbízásából két lelőhelyen
folytak régészeti kutatások. A megelőző régészeti feltárást a Lajvér-patak akkori – hiszen az
autópálya építése kapcsán újabb mederbe terelték a patakot – medrétől északra (M6 TO

010/B, Alsónyék–Kanizsa-dűlő lelőhely) a MTA RI–Archeosztráda Kft., majd a később
csatlakozott Ásatárs Kft. vezette. A medertől délre (M6 TO 011, Bátaszék–Malomrét-dűlő
lelőhely) pedig az Ásatárs Kft. végezte a leletmentést. A munkák során fény derült arra, hogy
a két lelőhely szervesen összetartozik. 2008-2009-ben – a KÖSZ megbízásából – folytatódtak
a feltáró munkálatok a bátaszéki csomópont környékén. Ekkor az M6 TO 010/B (Alsónyék–
Kanizsa-dűlő) lelőhelyen kisebb felületeket és az M6 TO 5603/1 (Bátaszék–Mérnökségi
Telep és Bátaszék–56-os út) lelőhelyet kutatta a MTA RI–Archeosztráda Kft. A KÖSZ
munkatársai pedig az M6 TO 011 lelőhely folytatásában, valamint az M6 TO 046 lelőhely
feltárásában vettek részt. (...)
A 2006-2009 folyamán több szakmai team által végzett munkák eredményei azt mutatták,
hogy a különböző azonosítókkal ellátott ásatási felületek egyazon óriási kiterjedésű, a
neolitikum időszakában intenzíven lakott, kivételes kulturális értékkel bíró lelőhely részeit
képezik. Az előzetes terepbejárások, valamint a 4 év alatt végzett ásatások adatai arról
tanúskodnak, hogy az egész lelőhely kiterjedése megközelíti a 80 hektárt (természetesen a
lelőhelyhatárok pontosítása érdekében még további terepbejárásokra lesz szükség), ebből a
feltárt rész kb. 25 hektárt jelent. A feltárt lelőhelyrészek két település közigazgatási területén
fekszenek, így a továbbiakban összefoglalóan Alsónyék-Bátaszék néven szeretnénk mind a
lelőhely-nyilvántartásban, mind a szakirodalomban szerepeltetni.
A feltárt és dokumentált objektumok túlnyomó része a késő újkőkori lengyeli kultúra
emlékanyagát tartalmazta. Területünk déli részén pedig a korai neolitikus Starčevo-kultúra és
a középső neolitikus közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának nagy kiterjedésű
települése került elő. Nem egészen 10%-ot tettek ki a későbbi időszakok telepjelenségei
(középső bronzkor, késő bronzkor, vaskor, népvándorláskor, újkor). A régészeti objektumok
előkerülésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy jelentős hányaduk igen magasan, a
humuszos talajrétegekben jelentkezett, igyekeztünk ezek nagy részét is megmenteni. Az
Alsónyék-Bátaszéken feltárt 2359 késő újkőkori temetkezés és a kb. 90 oszlopszerkezetes
épület alapozás-maradványa a területet Európa egyik legrangosabb késő neolitikus
lelőhelyévé emelte.”
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), útépítés
Hrsz.:0105, 0106/2, 0109/2, 0109/3, 0111/7, 0111/11, 0111/15, 0111/20, 0111/25, 0111/27,
0111/28, 0111/30, 0111/31, 0111/33, 0111/34, 0117/1, 0117/4, 0117/5, 0119/2, 0119/5,
0119/6, 0119/7, 0119/9, 0119/12, 0119/13, 0119/15, 0119/16, 0120, 0122/1, 0122/2, 0122/3,
0122/4, 0122/5, 0133, 0134, 0135, 0136, 0282/5 (Alsónyék); 0133/8, 0135/5, 0135/13,
0135/16, 0135/19, 0135/21, 0135/22, 0135/25, 0135/28, 0135/29, 0135/38, 0135/39, 0135/40,
0135/41, 0135/42, 0135/48, 0135/49, 0135/52, 0135/53, 0135/54, 0135/56, 0135/57, 0135/58,
0135/66, 0136, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/8, 0139/9, 0139/10, 0139/11, 0139/12, 0147/12,
0147/13, 0147/14, 0147/15, 0147/16, 0147/17, 0147/18, 0147/19, 0147/20, 0147/21, 0147/22,
0641/2, 0643, 0644/1, 0644/2, 0647, 0652/1, 0652/2, 0653, 0661, 0663, 2538/3 (Bátaszék)
16. Alsónyék – Kanizsa-dűlő, M6 TO 10/a lh. (Alsónyék 21)
Lelőhely-azonosító: 78945
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya nyomvonalának bejárása során a szekszárdi múzeum
munkatársai az 56-os úttól nyugatra kb. 500 méterre, a Lajvér-patak északi oldalán őskori
telepet azonosítottak. 2006-ban Gaál Attila végezte a megelőző feltárást, amelynek során a
felszíni leletek ellenére nem került elő régészeti objektum.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0111/7, 0111/8, 0111/10, 0111/11, 0282/5

17. Alsónyék – Református templom és környéke (Alsónyék 22)
Lelőhely-azonosító: 51623
A lelőhely megjelölése: középkori telep, középkori templom
A lelőhely leírása: A középkori Nyék falu – a mai település előzménye – feltételezhetően a
község keleti felében, a református templom környékén helyezkedhetett el.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 75 , 76/2, 236, 284, 285
18. Alsónyék – Sánchegy K-i lábánál (Alsónyék 24)
Lelőhely-azonosító: 32046
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: Visy Zsolt 2001-ben a Sánchegy keleti lábánál bronzkori telepet
azonosított.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0121/10, 0121/11, 0121/12, 0121/13, 0121/14, 0121/15, 0121/16, 0121/17, 0121/18,
0167/35, 1057, 1058, 1059, 1066, 1070
19. Alsónyék – Lajvér / M6 TO 46. lelőhely (Bátaszék 30)
Lelőhely-azonosító: 59096
A lelőhely megjelölése: késő neolit (Lengyel-kultúra) telep, késő neolit (Lengyel-kultúra)
temető, kora bronzkori telep, kelta telep, római kori telep, római kori útállomás, vegyes rítusú
római kori temető
A lelőhely leírása: Szabó Géza 2008-ban az épülő M6 autópálya bátaszéki csomópontjában, a
Lajvér-patak áthelyezéséhez kapcsolódó földmunkák régészeti felügyelete során az új
nyomvonal humuszolásakor 60 méter széles sávban római kori leleteket talált. 2008 júliusa és
2009 márciusa között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Majerik Vera vezetésével
ásatást végzett az 5605. számú elkerülő út, valamint a Lajvér-patak medrének építéséhez
kapcsolódóan, két, egymáshoz közeli felületen, összesen 6.800 m²-es területen. Előkerült 55
neolit zsugorított sír, két nagyméretű neolit ház, öt kora bronzkori, 26 késő vaskori (kelta)
gödör és két hamvasztásos, valamint 14 csontvázas római kori sír. Egy magaslaton
kerítőárokkal határolt, 34×19 méter nagyságú, téglalap alakú, a 2. század végére, a 3. század
elejére keltezhető római kori útállomást (mutatio) tártak fel részben, amely egykor a Lajvérpatak átkelőhelye mellett állhatott. Az épületet feltárás közben a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal védetté nyilvánította, így a patakmeder nyomvonalát módosították.
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a
hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges minden, 30 cm mélységet meghaladó
földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott, egyedileg védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés
Nyilvántartott lelőhelyrész hrsz-ai: 0119/1, 0119/2, 0119/6, 0119/7, 0119/12, 0119/13,
0119/16, 0121/15–25, 0122/1–3, 1066 (Alsónyék); 0147/7–10, 0147/13, 0147/14, 0147/16–
18, 0147/24, 0147/25, 0659/2, 0663/1–3 (út), 2101 (Bátaszék)
Kiemelten védett lelőhelyrész hrsz-ai: 0147/11, 0147/12
Kiemelten védett régészeti lelőhely régészeti védőövezet lelőhely-azonosítója: 85277
Kiemelten védett régészeti lelőhely régészeti védőövezet hrsz.-a: 0147/11, 0147/12
20. Alsónyék – Sárpilis-Alsónyék M6-M56 9. lelőhely / Sárszél-dűlő (Sárpilis 1)

Lelőhely-azonosító: 30729
A lelőhely megjelölése: középső neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep, rézkori telep,
rézkori temető, bronzkori telep, kelta telep, f telep, avar kori telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya nyomvonalának bejárása során Gaál Attila 2001-ben
Sárpilis és Alsónyék határában, a Sárvíz egykori kanyargós medrei mentén nagy kiterjedésű,
több korszak leletanyagát tartalmazó, kifli alakú lelőhelyet azonosított, amelynek déli vége
esik Alsónyék határába. A megelőző feltárást 2006–2007-ben Gaál Attila végezte, amelynek
során 24.793 m² nagyságú felületen 1186 objektumot tártak fel. A lelőhely Alsónyék határába
eső részén főleg egy kora római kori (2–3. század) telep részleteit tárták fel, de 31 késő
rézkori (Baden-kultúra) telepgödröt, 11 őskori zsugorított (valószínűleg Lengyeli-kultúra)
csontvázat és egy avar telep részletét (kőkemencés gödörház és gödrök) is kibontották.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0268/1, 0271/12, 0271/13, 0271/14, 0271/16, 0271/17, 0271/22, 0271/23, 0278/1,
0282/5, 0282/8, 0283/4, 0283/5, 0284/1 (Alsónyék); 0223/26, 0223/27, 0223/70, 0223/71,
0223/72, 0223/73, 0223/74, 0223/75, 0223/76, 0223/77, 0223/78, 0225/13, 0225/14, 0225/15,
0225/16, 0225/17, 0225/18, 0235/1 (Sárpilis)
21. Alsónyék – Sárpilisi határ (Sárpilis 6)
Lelőhely-azonosító: 58178
A lelőhely megjelölése: őskori telep, bronzkori telep
A lelőhely leírása: Sárpilis nyugati határában, az egykori Sárvíz nyugati, magasabb partján
több korszak hagyatékát (őskori telep, bronzkori telep, kelta telep, római kori telep,
népvándorláskori [avar?] temető, avar kori telep, középkori telep, ismeretlen korú csontvázas
sír) tartalmazó, hatalmas kiterjedésű lelőhely húzódik nagyjából észak–déli irányban,
amelynek északi része Várdomb, déli széle pedig Alsónyék határába esik. A lelőhelyen
Miklós Zsuzsa járt először légi fotóról ismert lelőhelyek terepi azonosítása során. Czövek
Attila 2008-as próbakutatása eredményeként pontosítani lehetett a mintegy 70 hektáros
lelőhely korszakok szerinti térképét. A lelőhelyen 2013-ban Koller Melinda is végzett
terepbejárást. A lelőhely Alsónyék határába eső részén 2007-ben Szabó Géza végzett
helyszíni szemlét.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0271/12 (Alsónyék); 0223/15, 0223/17, 0223/20, 0223/21, 0223/23, 0223/24, 0223/25,
0223/30, 0223/31, 0223/32, 0223/33, 0223/34, 0223/35, 0223/36, 0223/37, 0223/38, 0223/70,
0223/71, 0223/76, 0225/12, 0225/13, 0225/14, 0225/16, 0225/17, 0225/18, 0235/1 (Sárpilis);
0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10, 0104/12, 0104/13,
0104/15, 0104/16, 0104/18, 0104/19, 0104/21, 0104/23, 0104/27, 0104/28, 0104/29, 0104/31,
0106, 0108/2, 0109/2, 0184/7, 435/5 (Várdomb)
22. Alsónyék – Holdas-dűlő
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, kelta telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben a falutól délre kb. 700 méterre, a Lajvérpatak és az északról beletorkolló kisebb patak között fekvő, észak–déli irányú, környezetéből
2–3 méterre kiemelkedő dombon több jellegtelen őskori kerámiatöredék mellett néhány
bronzkori és kelta cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 053/8

23. Alsónyék – Legelő-dűlő
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben a falutól északkeletre kb. 500 méterre, a
Legelő-dűlőben fekvő erdő északi oldalán, a délnyugat–északkeleti irányú dűlőút keleti
oldalán fekvő, kelet felé lejtő kis kiemelkedésen jellegtelen, kevés vastag falú őskori
edénytöredéket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 011/17, 019/3
24. Alsónyék – Nyéki-dűlő III.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: késő neolit (Lengyel-kultúra) telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben az 56-os úttól nyugatra kb. 500 méterre, a
vasúttól nyugatra pedig kb. 150 méterre, egy délnyugat–északkeleti irányba húzódó, keskeny
kiemelkedés déli részén néhány apró cseréptöredéket, köztük egy vörös festésű töredéket,
illetve egy kőbaltát és néhány silexet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 086/3
25. Alsónyék – M6 autópálya és Lajvér-patak között
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben az 56-os úttól nyugatra kb. 300 méterre, az
M6-os autópálya nyugati oldalán, néhány apró cseréptöredéket.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0111/1, 0111/8

