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BEVEZETÉS

Szakály község közigazgatási területére vonatkozóan településrendezési terv és ebből következően
örökségvédelmi hatástanulmány korábban még nem készült.
Szakály Község Önkormányzata a 27/2018. (VII. 30.). számú ök. határozatával döntött
településrendezési tervének elkészítéséről. Ennek keretében örökségvédelmi hatástanulmány is
készítendő.
Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. §-ok előírásai alapján a Korm.
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül.

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

1.1. A település történeti leírása
Szakály területén a régészek római kori kelta település nyomaira bukkantak, ezért 1969-tõl 6 éven
keresztül régészeti kutatás folyt itt.
A falu első írásos említése IV. László korából, 1273-ból való, midőn Moys tárnokmester az általa
alapított Dombóvár melletti ábrahámi ciszterci monostornak adományozta a települést. A korabeli
iratokban a falu Zakal néven szerepel.
A római katolikus templom sokszög-záródású, támpilléres szentélye a XV. században épült.
Szakállyal szemben, a Kapos folyó jobb partján álló malom környékén terült el Csernéd nevű
település, ahol már 1351-ben, majd 1399-től egészen 1543-ig, a környék török megszállásáig Tolna
megye gyűléseit tartották.
Az 1526. évi mohácsi vész után a török fosztogató hadjáratok többször is dúlták a Dunántúl
területét. Buda és az ország középső részének 1541. évi török általi megszállásával Szakály is a
hódoltsági területekhez tartozott egészen az 1686. évi felszabadulásig. A török hódoltság korában
elnéptelenedett a terület, a török adóösszeírók 1573-74-ben mindössze 6 adózót regisztráltak.
Csernédet 1581-tõl rácok lakták, de többségük néhány évtized után elvándorolt.
Szakály a XVII. század végén az Esterházyak birtokába került, akik magyar telepeseket hívtak ide.
Egy 1760-ban kelt feljegyzés szerint Szakál magyarok lakta település. A község jelentős fejlődésnek
indult, kézművesek telepedtek le, a mezőgazdaság és a kereskedelem is föllendült. A település
romokban álló, nagytornyú középkori templomát 1715-ben említik. A templom hajója és tornya a
XVIII. században épült újjá.
Az ezt követő évtizedekben a lakosság száma folyamatosan növekedett, a falu szépen fejlődött
egészen a XX. század elejéig.
A két világháború pusztításai, majd az erőltetett urbanizáció vetett végett a népesség
gyarapodásának.
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Szakály templomának XV. századi támpilléres szentélye

A templom melletti nemrég lebontott plébánia

Zrínyi utca, régi malomépület
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Régi szakályi képeslapok (forrás: internet)
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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
Szakály községben nincs világörökségi vagy világörökség várományos helyszín.
1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
A község egyetlen műemléke a község központjában álló, Mindenszentek tiszteletére szentelt
római katolikus templom. (Kossuth u. 1., 2 hrsz., Tsz.: 4262)
A templom szentélyén lévő befalazott románkori ablak a templom régiségére utal.
Sokszögzáródású, támpilléres gótikus szentélye a középkori plébánia-templom maradványa. A
templom barokk hajója 1743-48 között, nyugati homlokzata elé helyezett tornya 1796-ban épült. A
templomkertben a kerítés mentén kálvária-stációk sorakoznak. A templom körül elhelyezkedő
ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek.
Műemléki jelentőségű terület a község területén nincs.

Szakály község római katolikus temploma
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Műemléki védelem alatt álló építmények és műemléki környezetek
törzsszám

azonosító

védelem
státusza

védelem
fajtája

helyrajzi szám

cím

név

4262

8728

Műemléki
védelem

Műemlék
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Kossuth u. 1.

Római
Katolikus
templom

22240

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

3, 1/1, 58/2,
645/4, 645/5,
645/6, 403/2, 404,
405, 403/1, 159

4262

bírság
kategória

II.

R.k.
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
1.4.1. Településszerkezet
Szakály középkori eredetű temploma egyértelműen jelzi, hogy a falu a középkorban is ugyanott
feküdt, ahol ma. Azt is tudjuk, hogy a Kapos folyó keleti oldalán a mai malom környékén létezett a
középkorban egy Csernéd vagy Csernyéd nevű település.
A község mai településszerkezete a XVIII. század elején történt újratelepítést követően
fokozatosan fejlődött ki.
A településszerkezet csuklópontja a Kapos-híd, melynek helye a XVIII. század óta – sőt vélhetően
már a középkor óta adott, valamint a falu temploma, mely meghatározza a község központját, és
innen több irányban ágaznak el az utcák.
A település-szerkezet kialakulására a legkorábbi támpontot a II. József korabeli I. katonai felmérés
térképe nyújtja. Eszerint a település elhelyezkedését elsődlegesen a Kapos folyó kínálta természeti
adottság határozta meg: a falu a folyóval párhuzamosan a folyóvölgy szélére települt, ami a víz
közelségének fontosságát jelzi.

Szakály az I. katonai felmérés (1782-85) térképén
(Forrás: mapire.eu/hu/map)
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Az I. katonai felmérés térképe szerint a XVIII. század végén a falu központját a templom képezte. A
Kapos folyó mocsaras völgyén lévő átkelés ugyanott volt, ahol ma is áll a híd. A híd környékén a folyó
két ágra szakad, feltehetően itt egy vízimalom működött.
A község utcái közül a templomtól északra induló mai Kossuth utca már csaknem a mai teljes
hosszában létezett, az innen dél felé nyíló mai Rákóczi utca és az ebből délnyugatra kiágazó Széchenyi
utca is felismerhető – a korabeli térkép pontosságát tekintetbe véve. A falutól keletre emelkedő
dombokon szőlő-területek láthatók.
A II. katonai felmérés térképe szerint a XIX. század derekára a falu csak kismértékben nőtt, délen
megjelent a mai Dózsa György utca és a Jókai utca északi szakasza, északon pedig a mai Petőfi utca
néhány házzal. A falutól keletre a szőlőskertekben sűrűn elhelyezett épületek – nyilvánvalóan pinceprésházak – sorakoztak nagy számban.

Szakály a II. katonai felmérés (1819-69) térképén
(Forrás: mapire.eu/hu/map)
Fentihez hasonló helyzetet regisztrál az 1860. évi kataszteri térkép is.

Szakály az 1860. évi kataszteri térképen
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A III. katonai felmérés térképén a belterületen a korábbiakhoz viszonyítva érdemi változások alig
fedezhetők fel, de megjelent a Budapest-Dombóvár vasútvonal, valamint a falutól észak-nyugatra
Ürgevárpuszta majorja.

Szakály a III. katonai felmérés (1869-87) térképén
(Forrás: mapire.eu/hu/map)
Az 1941. évi katonai felmérés térképe szerint a falu belterülete továbbra is a korábban már
ismertetett utcákból állt. A térképen megjelenik a falu téglából épített víztornya (Mé. = magas
építmény jellel), továbbá két kis kápolna vagy szoborfülke a vasútállomástól délkeletre külterületen.

Szakály az 1941. évi katonai felmérés térképén
(Forrás: mapire.eu/hu/map)
A topográfiai térkép tanúsága szerint a XX. század második felében a község jelentős mértékben
tovább épült. A belterület nyugati szélén kiparcellázták a Szabadság utcát, déli irányban jócskán
meghosszabbodott a Jókai utca, és új lakóházak jelentek meg a Szekszárd és Siófok között kiépített új
út, a Fő út két oldalán. A sorompó közelében megnyílt a néhány házból álló Köztársaság utca.
A Szabadság utca közelében megépült a község új iskola – óvoda - könyvtár együttese. A
községközpontból ide vezető utcát azonban azóta sem sikerült lakóházakkal beépíteni.
A Kapostól keletre a vasút mellett a Bartók Béla utca, a szőlőhegyekre felmenően pedig a Zrínyi
utca, a Bem utca és a Mártírok útja épültek be hézagosan. Ürgevárpuszta majorja nagymértékben
bővült és egy új tsz-major is létesült a Szabadság utcától nyugatra.
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Szakály Magyarország 1990. évi topográfiai térképén
(Forrás: mepar.hu)

1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés
A község utcáinak vonalvezetése jellemzően szabályos, egyenes, és a Tolna megyei települések
viszonylatában a Jókai utca kivételével széles, ugyanakkor a domboldalakra felfutó utcák
szabálytalanok és keskenyek.
A történeti településrész utcáin az eredeti telekméretek nagyok, jellemzően 3-500 m hosszú, és 2022 m széles telkek sorakoznak, bár láthatóan idővel telekalakítások révén kisebb telkek is kialakultak.
Az újabb utcanyitásoknál viszont már kisebb, a Szabadság utcában 100-120 m, a Fő utcán 50 méter
körüli hosszúságú, és 15-20 m széles telkeket osztottak ki.

Kossuth utcai telekstruktúra

A Fő utca és Szabadság utca telekstruktúrája

1.4.3. Utcaképek
A Kossuth, Rákóczi, Széchenyi, Dózsa és Jókai utca őriznek hagyományos jellegű karakteres
utcaképet, elsősorban az előkert nélküli, fésűs beépítésű tornácos lakóházak sorolásával, de a házak
között megjelenő L alakban befordított, utcával párhuzamosan telepített házak is beilleszkednek ezek
közé.
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Erősen eltér ezektől a Fő utca újabbkori sátortetős, illetve tetőtérbeépítéses kockaházas beépítése.
A Szabadság utcában azonban az egységesebb beépítésnek köszönhetően az utcakép is
harmonikusabb.

Kossuth Lajos utca

Zrínyi utca

Fő utca

Szabadság utca

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek
A településkarakter elemei a falu hagyományőrző népi jellegű épületei, a jellegzetes szőlőhegyi
présházak, a magán kápolnák (szoborfülkék), a sok kőkereszt és vallási témájú szobor és nem utolsó
sorban a korunkban elhelyezett nagyszámú faszobor és fafaragású köztéri bútor.
A település helyi védelemre érdemes építészeti értékei az örökségvédelmi értékvizsgálat szerint:
Sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

cím (utca, szám)
65. út
Árpád út
Bartók B. u.
Bartók B. u.
Dózsa Gy. u. 291.
Fő utca
Fő utca
(Gyulaji út)
Jókai u. 396.
Kistavapuszta
Kossuth u. 3.
Kossuth u. 4.
Kossuth u. 11.
Kossuth u. 14.

hrsz.
0241
710/2
935/2
1401
314
645/6
152/4
095/1
477
0139
4
5
12
16

megnevezés
kereszt
Szt. Vendel szobor
szoborfülke
szoborfülke
szoborfülke
Szentháromság szobor
kereszt
Sóska kereszt
lakóház
istálló (lakóház)
iskola
szoborfülke
községháza
lakóház
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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.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Kossuth u. 17.
Kossuth u. 18.
Kossuth u. 24.
Kossuth u. 25.
Kossuth u. 27.
Kossuth u. 29.
Kossuth u. 36.
Kossuth u. 37.
Kossuth u. 38.
Kossuth u. 40.
Kossuth u. 41.
Kossuth u. 83.
Kossuth u. 85.
Kossuth u. 90.
Kossuth u. 90.
Kossuth u. 94.
Kossuth u. 95.
Kossuth u. 96.
Kossuth u. 100.
Kossuth u. 113.
Kossuth u. 114.
Kossuth u.
Mártírok útja
Petőfi u.
Petőfi u.
Rákóczi u. 117.
Rákóczi u. 117.
Rákóczi u. 119.
Rákóczi u. 120.
Rákóczi u. 125.
Rákóczi u. 348.
Rákóczi u. 355.
Rákóczi u.
Szabadság u. 148.
Széchenyi u. 143.
Széchenyi u. 256.
Széchenyi u. 257.
Széchenyi u. 259.
Széchenyi u.
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Temető
Vasútállomás
Zrínyi u. 549
Zrínyi u. 558.
Zrínyi u.

19
20
26
27
28
30
37
38
39
41
42
89/2
93/1
102
102
110
111
112
126
150
151
58/2
861
77/1
969/1
157
157
160
162
168
396
403/1-2
376
193
190
351
350
348/2
295/2
1114
1244
1251
1404
1405
1406
315
955/11
893
734
718/1

lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
szoborfülke
lakóház
lakóház
lakóház
szoborfülke
lakóház
lakóház
lakóház
Mária szobor
kereszt
kereszt
víztorony
lakóház
szoborfülke
lakóház
rendezvényház, piac
lakóház
lakóház
üzletház (volt Nagykocsma)
Szent Flórián szobor
szoborfülke
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház (Farmer kocsma)
Nepomuki Szt. János szobor
lakóház
présház
présház
présház
présház
présház
kereszt
irányító torony
lakóház
lakóház
volt malom

1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás
A történelmi településrészen (Kossuth u., Rákóczi u., Széchenyi u.) nagy számban maradtak fenn
Tolna megye nagy részére jellemző fésűs beépítésű népi lakóházak, melyek még ma is karakteres
utcaképi ritmust képviselnek. E házak többsége a XIX-XX. század fordulóján, vagy a XX. század elején
épült. Sajnos ezen épületek egy része leromlott állagú, de akadnak felújított, szépen karbantartott
épületek is. E házak általában előkert nélkül az utcafronton sorakoznak, jellemző az esztergáltfaragott faoszlopos, vagy falazott pilléres oldaltornác, a cserépfedésű csonkakontyolt nyeregtető, a
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két utcai ablak, a tornác vonalába helyezett díszes ajtó és a szolid, mégis látványos homlokzati
vakolatdísz (utóbbi sajnos a felújítások-javítgatások során egyre fogyatkozik).

A fésűs beépítés mellett a XIX-XX. század fordulóján megjelentek az L alakú, utcával párhuzamosan
telepített polgári jellegű lakóházak is.
A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedt sátortetős
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtérbeépítéses házak a jellemzőek. Ezek jelentős településképi
karaktert nem képviselnek, lakóértékük azonban számottevő.

1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet
A község legfőbb tájértéke a falutól keletre emelkedő, erdőkkel borított hegyoldal.

A községben közpark rendeltetésű ingatlan nem található, azonban a Kossuth utca széles zöldsávjai
zöldterületi funkciót is betöltenek, és főképpen az utca elején a templom és a községháza közötti
szakaszon igényes növénytelepítés, és számos köztéri alkotás figyelhető meg.
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A község igényesen karbantartott és idős fasorokkal rendelkező temetője kiemelkedő érték.

A tágabb értelemben vett egyedi tájértékek körébe sorolhatók a település karakterét is
befolyásoló, előkertekben elhelyezett magán-kápolnák (szoborfülkék), melyek állaga vegyes, vannak
felújított és akadnak elhanyagolt állapotú építmények is.

1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások
A község köztéri alkotásokban bővelkedik, noha tartós anyagból készített díszítő jellegű szobor csak
egy található: az iskola előtti díszkút. A többiek részben régi, egyházi jellegű kő-keresztek és szentek
szobrai, részben pedig a legújabb időkben kihelyezett faszobrok, fakapuk és fából díszesen faragott
padok, játszótéri eszközök, hirdetőtáblák, - melyek a falukép fontos karakter-alkotó tényezői.

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE
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2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a közlekedési, és gazdasági területi
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit közvetlenül nem érintik.
Olyan fejlesztés (pl. utcanyitás) nem tervezett, amely művi érték elbontása árán lenne
megvalósítható.

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 értékes építményeinek helyi védelem alá helyezése által – főként ha a helyi védelem
alatt álló értékek megőrzésére, karbantartására állami források is elérhetővé válnak, és az
Önkormányzat is hozzáteszi saját anyagi forrásait ehhez, úgy a falukép jelentős fejlődésen mehet át.
A rendezési tervben javasolt települést elkerülő 65. főút megvalósítása a forgalmi jelentőségén
túlmenően elősegítené, hogy a község hagyományosan kialakult településszerkezete megmaradjon, a
község belterületi ingatlanainak – köztük a védett örökség értékeinek - lakóértéke növekedjen.
Ugyanakkor a tervezett elkerülő út a táji értékeket nem sérti, sőt az út mentén fasor telepítése a táj
látványértékét gazdagíthatná.

2.2.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
A rendezési tervben tervezett fejlesztések a műemlék templom megjelenését, környezetét nem
érintik. A templom melletti foghíj-telek (volt plébánia) beépítését azonban a műemléki szempontokra
tekintettel nagy körültekintéssel kell megoldani. A templom közelében álló egykori nagykocsma és a
községközpont helyi védelemben részesített épületeinek korhű felújítása is hozzájárulna a műemléki
környezet színvonalának javításához.
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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. rendelet szabályozza.
A helyi védelem szabályozása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében az
Önkormányzat által megalkotandó helyi településkép-védelmi rendeletben történhet.

3.2.

Önkormányzati feladatok

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-aiban megfogalmazott műemlékek és helyi
építészeti értékek megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére,
és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére.
Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette (folyamatban van) 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 felül kell vizsgálni és indokolt esetben
aktualizálni szükséges.
A község egyetlen műemléke a római katolikus templom egyházi kezelésben van, ennek
fenntartása a jövőben is biztosítandó.
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.

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.
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Szekszárd, 2018. október

………………………………..
Hajba Csaba
okl. építészmérnök, településtervező
TT 17-1497

Melléklet:
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok
Építészeti értékvizsgálat térképe
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: 65. út (Hőgyész felé)
HELYRAJZI SZÁM: 0241

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Útmenti kőkereszt posztamens-része

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Régi képek alapján rekonstrukció

SORSZÁM: 1.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Árpád utca (529. sz. előtt)
HELYRAJZI SZÁM: 710/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szobor

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Közterületen álló Szent Vendelt ábrázoló kőszobor. Nívós alkotás a
XIX. sz. végéről. Felirata nem olvasható. Sajnos igen rossz állapotú.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő restaurálás (sürgető feladat)

SORSZÁM: 2.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Bartók Béla utca
HELYRAJZI SZÁM: 935/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szoborfülke

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcai telekhatáron álló kisméretű, falazott építésű, negyedgömb
kupolával fedett szoborfülke végső stádiumban.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Újjáépítés

SORSZÁM: 3.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Bartók Béla utca
HELYRAJZI SZÁM: 1401

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szoborfülke

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcai telekhatáron álló kisméretű, falazott építésű, negyedgömb
kupolával fedett szoborfülke, megrongált dróthálós ajtóval, benne
kettős kereszt (a fülke csúcsdísze lehetett).

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Külső festés, a kettős kereszt
rekonstrukciója

visszahelyezése,

a

védőháló

SORSZÁM: 4.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Dózsa György utca 291.
HELYRAJZI SZÁM: 314

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szoborfülke

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcai telekhatáron álló kisméretű, falazott építésű, dongaboltozattal
fedett kápolnafülke, dróthálós ajtóval.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 5.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Fő utca (Rákóczi u. sarok)
HELYRAJZI SZÁM: 645/6

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szentháromság
szobor
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Közterületen álló Szentháromság szobor kovácsoltvas kerítéssel.

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

A szobor a századfordulón

SORSZÁM: 6.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Fő utca 116/21. sz. előtt
HELYRAJZI SZÁM: 152/4

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Útmenti kőkereszt. Felirata nem olvasható, csak az évszám: 1901.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő felületi tisztítás, kőrestaurálás

SORSZÁM: 7.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Gyulaj felé vezető dűlőút
HELYRAJZI SZÁM: 095/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Útmenti kőkereszt, a kereszt felső szára letört, a posztamens
fülkéjébe helyezték. Felirata nincs. Stílusa alapján a XIX. sz.
közepén készülhetett.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kőrestaurálás, hiányzó keresztszár kiegészítése

SORSZÁM: 8.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Jókai utca 396.
HELYRAJZI SZÁM: 477

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faoszlopokon álló oldaltornácos lakóház. Utcai
homlokzatán két eredeti méretű ablak. A házat a közelmúltban
újíthatták fel.

VÉDENDŐ: Épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 9.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kistavapuszta
HELYRAJZI SZÁM: 0139

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: istálló (eredetileg)

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló, nagyméretű, nyeregtetős, cserépfedésű istálló-épület
boltíves teherhordó falakkal.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
teljes helyreállítás, a boltív-pillérbe
megszüntetése

vágott

bejárati

ajtó

SORSZÁM: 10.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 11.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 3.
HELYRAJZI SZÁM: 4

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: iskola

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, egyemeletes, utcával párhuzamos gerincű,
kontyolt nyeregtetős középület. Régi képeslapok tanúsága szerint a
századforduló táján épült. Külső homlokzata újabb időben
átalakítva.

VÉDENDŐ: épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
felújítás esetén a külső színezés átgondolandó, a tetőfedés
cserépre cserélendő

Az iskola régen

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 4.
HELYRAJZI SZÁM: 5

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kápolna-fülke

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, kisméretű kápolna-fülke fa ajtóval

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
külső festés, a faajtó hibáinak kijavítása

SORSZÁM: 12.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 13.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 11.
HELYRAJZI SZÁM: 12

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: községháza

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős,
középen timpanonnal kiemelt főbejárat. A bitumenes lemezzel
lefedett tetőn új napelemek.

VÉDENDŐ: épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
felújítás esetén a külső színezés átgondolandó, a tetőfedés
cserépre cserélendő

A községháza régen

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 14.
HELYRAJZI SZÁM: 16

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, esztergált faoszlopokon álló oldaltornácos lakóház.
Három ablakos utcai homlokzata már átalakítás nyomait mutatja.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Tetőszerkezet statikai megerősítése, vakolathibák javítása.

SORSZÁM: 14.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 17.
HELYRAJZI SZÁM: 19

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, utólag beépített oldaltornácos lakóház. Három
ablakos, színes klinkertéglával burkolt utcai homlokzata nagyrészt
eredeti formát tükröz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 15.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 18.
HELYRAJZI SZÁM: 20

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Három ablakos, eklektikus díszítésű utcai homlokzat, az
orommezőben kis Mária-szobrocska. Az egész épület eredeti
formát tükröz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utólagos falszigetelés

SORSZÁM: 16.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 24.
HELYRAJZI SZÁM: 26

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Két ablakos + tornácnyílásos eklektikus díszítésű utcai
homlokzat. Az egész épület eredeti formát tükröz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Homlokzat-festés a hagyományos jellegnek megfelelően (barna
festés elhagyása, falmezők diszkrét színesítése)

SORSZÁM: 17.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 25.
HELYRAJZI SZÁM: 27

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, faragott
faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház. Három ablakos
szecessziós díszítésű utcai homlokzat. Az egész épület nagyrészt
eredeti formát tükröz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 18.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 27.
HELYRAJZI SZÁM: 28

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
palafedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Két ablakos + tornácajtós eklektikus díszítésű utcai
homlokzat. A faragott fa tornácajtó különleges érték. Az egész
épület nagyrészt eredeti formát tükröz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Homlokzat-tatarozás az eredeti forma megtartásával. Palafedés
cseréje cserépfedésre.

SORSZÁM: 19.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 29.
HELYRAJZI SZÁM: 30

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Három ablakos, átalakított utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Homlokzat-tatarozás az eredeti forma visszaállításával.

SORSZÁM: 20.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 36.
HELYRAJZI SZÁM: 37

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcával párhuzamos telepítésű, földszintes, kontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, szecessziós díszítésű, polgári jellegű lakóház.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület stílusának jobban megfelelő színezés javasolt.

SORSZÁM: 21.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 37.
HELYRAJZI SZÁM: 38

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Utcai homlokzatát újabb időben átalakították.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti, vagy adatok
hagyományosnak megfelelő visszaállítása.

hiányában

a

SORSZÁM: 22.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 38.
HELYRAJZI SZÁM: 39

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, nyeregtetős, palafedésű, faragott
faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház. Három ablakos,
átalakított utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának eredeti, vagy ha az nem ismert, úgy
korhű visszaállítása javasolt.

SORSZÁM: 23.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 40.
HELYRAJZI SZÁM: 41

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Két ablakos + tornácnyílásos, átalakított utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának eredeti, vagy ha az nem ismert, úgy
korhű visszaállítása, továbbá utólagos falszigetelés javasolt.

SORSZÁM: 24.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 41.
HELYRAJZI SZÁM: 42

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
palafedésű, faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház. Két
ablakos + tornácnyílásos, átalakított utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának eredeti, vagy ha az nem ismert, úgy
korhű visszaállítása, továbbá a palafedés cseréje cserépfedésre
javasolt.

SORSZÁM: 25.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 83.
HELYRAJZI SZÁM: 89/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Egy ablakosra átalakított utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Helyreállítási szándék esetén az épület utcai homlokzatának
eredeti, vagy ha az nem ismert, úgy korhű visszaállítása javasolt.

SORSZÁM: 26.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 27.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 85.
HELYRAJZI SZÁM: 93/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
palafedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Eklektikus díszítésű, kétablakos + díszes tornácajtóval
ellátott eredeti utcai homlokzat.

VÉDENDŐ: épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes helyreállítás javasolt eredeti formában.

Korábbi állapot

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 90.
HELYRAJZI SZÁM: 102

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kápolna-fülke

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, kisméretű kápolna-fülke fa ajtóval, a kápolnában
festett gipsz Szent József szobor

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
külső festés, a faajtó hibáinak kijavítása

SORSZÁM: 28.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 90.
HELYRAJZI SZÁM: 102

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, csonkakontyolt
nyeregtetős, cserépfedésű, polgári jellegű lakóház. Utcai
homlokzatán négy félkörív-záródású ablak.

VÉDENDŐ: épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Csapadékvíz-elvezetés folyókában.

SORSZÁM: 29.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 30.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 94.
HELYRAJZI SZÁM: 110

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, nyeregtetős,
cserépfedésű, polgári jellegű lakóház. Eklektikus díszítésű utcai
homlokzatán hat keretezett ablak. Korhű kovácsoltvas utcai kerítés.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes helyreállítás eredeti formában.

Korábbi állapot

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 95.
HELYRAJZI SZÁM: 111

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, nyeregtetős,
cserépfedésű, polgári jellegű lakóház. Eklektikus díszítésű utcai
homlokzatán négy osztott ablak.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Homlokzat-tatarozás eredeti formában.

SORSZÁM: 31.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 96.
HELYRAJZI SZÁM: 112

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kápolna

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcai telekhatáron álló kisméretű, fa-ajtós kápolna.

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A megrongálódott jobboldali sarokrész helyreállítása.

SORSZÁM: 32.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 100.
HELYRAJZI SZÁM: 126

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, nyeregtetős,
cserépfedésű, polgári jellegű lakóház. Eklektikus díszítésű utcai
homlokzatán 5 ablak.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A homlokzat-színezés az épület jellegéhez igazítandó.

SORSZÁM: 33.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 113.
HELYRAJZI SZÁM: 150

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Három ablakos utcai homlokzatának eredeti tagozatait
felújítás során megsemmisítették.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az eredeti, vagy adatok hiányában hagyományos
jellegű homlokzat visszaállítandó.

SORSZÁM: 34.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca 114.
HELYRAJZI SZÁM: 151

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Kétablakos utcai homlokzatának eredeti tagozatait felújítás
során megsemmisítették, tornácának első részét beépítették.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az eredeti, vagy adatok hiányában hagyományos
jellegű utcai homlokzat visszaállítandó.

SORSZÁM: 35.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca (12. sz. előtt)
HELYRAJZI SZÁM: 58/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Mária szobor

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Közterületen álló, Máriát ábrázoló kőszobor.

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 36.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Mártírok útja (Árpád u. sarok)
HELYRAJZI SZÁM: 861

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Útmenti kőkereszt, tönkrement fa-kerítéssel. Felirata:
Dicsértessék
Jézus Krisztus
állíttatta
….
Kemény Péter
és neje
Kelemen Mári
1913
VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő felületi tisztítás, új fakerítés készítése

SORSZÁM: 37.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Petőfi utca (Kossuth u. sarok)
HELYRAJZI SZÁM: 77/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Útmenti kőkereszt, megrongált vasrácsos kerítéssel.
Felirata nem olvasható. Stílusa alapján igen régi, a XIX. század
közepén készülhetett.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő felületi tisztítás, új kerítés készítése

SORSZÁM: 38.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Petőfi utca
HELYRAJZI SZÁM: 969/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: víztorony

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Tégla- és beton szerkezetű, típusterv alapján épített (de mára egyre
kevesebb maradt fenn) hengeres formájú víztorony a XX. század
első feléből.

VÉDENDŐ: épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
külső felület időközönkénti megtisztítása

SORSZÁM: 39.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 117.
HELYRAJZI SZÁM: 157

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, csonkakontyolt
nyeregtetős, cserépfedésű, polgári jellegű lakóház. Szecessziós
díszítésű utcai homlokzatán 4 ablak. Oldal-bejárata különösen
díszes fa-munka.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Homlokzat-tatarozás
az
megtartásával.

eredeti

homlokzati

tagozatok

SORSZÁM: 40.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 117.
HELYRAJZI SZÁM: 157

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kápolna

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcai telekhatáron álló kápolna-fülke vas-ajtóval.

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az építmény felújítása, a vadszőlő eltávolítása

Korábbi állapot

SORSZÁM: 41.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 119.
HELYRAJZI SZÁM: 160

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott oszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Eklektikus díszítésű, eredeti formáit őrző utcai
homlokzatán 2 ablak + egy díszes fa tornác-ajtó.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai kerítés helyreállítása

SORSZÁM: 42.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 120.
HELYRAJZI SZÁM: 162

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: eredetileg lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, kontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott oszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
épület (eredetileg valószínűleg lakóház). Utcai homlokzat
nyílásrendje és lecsupaszított felülete újabb átalakítás eredménye,
de tornáca eredeti.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Utcai homlokzat visszaállítása

SORSZÁM: 43.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 44.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 125.
HELYRAJZI SZÁM: 168

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: eredetileg üzlet

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban befordított telepítésű, földszintes, kontyolt nyeregtetős,
palafedésű épület (eredetileg valószínűleg lakóház és üzlet). Utcai
homlokzatán eklektikus díszítés. Az épület állaga rossz.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai homlokzat eredeti jellegének megőrzése.

Az épület a századfordulón

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca 349.
HELYRAJZI SZÁM: 396

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, sima faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos
lakóház. Utcai homlokzatának nyílásrendje és lecsupaszított
homlokzata újabb átalakítás eredménye. A törtkő lábazat-burkolat
az épülettől nagyon idegen.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

SORSZÁM: 45.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Fő utca
HELYRAJZI SZÁM: 403/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: üzletek

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, földszintes, kontyolt nyeregtetős üzletház

VÉDENDŐ: Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület eredeti homlokzati nyílásrendjének visszaállítása és teljes
felújítás

SORSZÁM: 46.a

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Fő utca
HELYRAJZI SZÁM: 403/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: üzletek

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcafronton álló, egyemeletes, kontyolt nyeregtetős üzletház, felső
szinten lakások

VÉDENDŐ: Épülettömeg

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület eredeti homlokzati nyílásrendjének visszaállítása és teljes
felújítás, a bejárati toldalék eltávolítása

SORSZÁM: 46.b

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Rákóczi utca (Dózsa utcai kereszteződés)
HELYRAJZI SZÁM: 376

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szobor

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utca-kereszteződésben álló Szent Flóriánt ábrázoló
egyszerű vasrácsos (redőnyvas) kerítéssel

kőszobor,

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A szobor festését műemlékvédelmi szakember bevonásával célszerű
egyeztetni. A kerítés lehetőség szerint átalakítandó jobban illeszkedő
megoldásra.

SORSZÁM: 47.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szabadság utca 148.
HELYRAJZI SZÁM: 193

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kápolna

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Előkertben álló, félköríves záródású, üres szoborfülke.

VÉDENDŐ: teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 48.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

SORSZÁM: 49.

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Széchenyi utca 143.
HELYRAJZI SZÁM: 190

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
L alakban megbővített, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű lakóház. Utcai homlokzatának ablakait a
közelmúltban cserélték.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

Az épület korábbi állapota

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Széchenyi utca 256.
HELYRAJZI SZÁM: 351

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
palafedésű, oldaltornácos lakóház. Utcai homlokzatának eredeti
nyílásrendjét és díszítését megváltoztatták.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

SORSZÁM: 50.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Széchenyi utca 257.
HELYRAJZI SZÁM: 350

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház.
Utcai homlokzatának eredeti nyílásrendjét és díszítését
megváltoztatták.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

SORSZÁM: 51.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Széchenyi utca 259.
HELYRAJZI SZÁM: 348/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, falazott dór jellegű oszlopokkal alátámasztott
oldaltornácos lakóház. Utcai homlokzatának eredeti nyílásrendjét és
díszítését megváltoztatták.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

SORSZÁM: 52.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Széchenyi utca (Rákóczi utca sarok)
HELYRAJZI SZÁM: 295/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: Szobor

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utca-elágazásnál álló Nepomuki Szent Jánost ábrázoló kőszobor,
egyszerű vasrácsos (redőnyvas) kerítéssel. A szobor karja letört.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Restaurálás esetén a szobor festését műemlékvédelmi szakember
bevonásával célszerű egyeztetni. A szent hiányzó karja és a kereszt
pótolandó. A kerítés lehetőség szerint átalakítandó jobban illeszkedő
megoldásra.

SORSZÁM: 53.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1114

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház.
Utcai homlokzatának eredeti nyílásrendjét és díszítését
megváltoztatták.

VÉDENDŐ: épülettömeg, tornác

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az utcai
visszaállítása.

homlokzat

eredeti

jellegének

SORSZÁM: 54.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1244

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: présház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes, lejtővel párhuzamosan álló, nyeregtetős, cserépfedésű,
faragott faoszlopos előtornácos, présház.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás eredeti formában.

SORSZÁM: 55.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1251

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: présház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes, lejtőre merőlegesen álló, nyeregtetős, hullámpalafedésű, oldaltornácos, présház.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén cserépfedés javasolt.

SORSZÁM: 56.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1404

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: présház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes, utcára merőlegesen álló, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, előtornácos, deszkaoromzatos présház. Féltetős
előépítménye utólagos toldalék.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén az előtetős terasz eltávolítandó.

SORSZÁM: 57.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1405

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: présház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes,
utcával
párhuzamos
gerincű
nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopos előtornácos présház. Törtkő
homlokzatburkolata újabbkori beavatkozás eredménye.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Felújítás esetén a törtkő burkolat eltávolítandó.

SORSZÁM: 58

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Szőlőhegy
HELYRAJZI SZÁM: 1406

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: présház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes,
utcával
párhuzamos
gerincű
nyeregtetős,
cserépfedésű, faragott faoszlopos előtornácos présház.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 59.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Temető
HELYRAJZI SZÁM: 315

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: kőkereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Temetői kőkereszt. Felirata:
„ÁLÍTOTA 1848 DÁVID GYÖRGY ÉS DÁVID JULIÁNA”
Megj.: A falu egyik legrégebbi keresztje, viszonylag jó állapotban.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő felületi tisztítás

SORSZÁM: 60.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Vasútállomás
HELYRAJZI SZÁM: 955/11

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: irányító torony

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szabadonálló, kétszintes, magastetős, cserépfedésű, nyers-tégla
homlokzatú forgalomirányító épület.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 61.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Zrínyi u. 549.
HELYRAJZI SZÁM: 893

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, falazott dór oszlopokkal alátámasztott oldaltornácos,
szépen felújított lakóház. Felirata szerint 1906-ban épült.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 62.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Zrínyi u. 558.
HELYRAJZI SZÁM: 734

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: lakóház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs telepítésű, földszintes, csonkakontyolt nyeregtetős,
cserépfedésű, faoszlopokkal alátámasztott oldaltornácos lakóház.
Utcai ablakait a közelmúltban cserélték.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás az eredeti formák megtartásával.

SORSZÁM: 63.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Zrínyi utca
HELYRAJZI SZÁM: 718/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: eredetileg malom
volt
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Kétszintes, nyeregtetős, cserépfedésű, nyerstégla-homlokzatú
egykori malom-épület. Déli homlokzatára a közelmúltban egy nagy
új bejárati nyílást vágtak. Karakteres tégla-kerítés.

VÉDENDŐ: épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 64.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

TELEPÜLÉS:
Szakály
UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth utca (Fő utca sarok)
HELYRAJZI SZÁM: 2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

műemlék

-

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: templom

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Római katolikus templom. Középkori építésű, sokszögzáródású,
támpilléres szentélyhez 1743-48 között épített barokk hajó, és
1796-ban épített későbarokk torony. Mai külső formáját az 1909. évi
felújításkor kapta. A szentély északi oldalához sekrestye és
oratórium csatlakozik. A templomkert vaskerítésének téglapillérei
egyben kálvária-stációk.

VÉDENDŐ: Teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
-

SORSZÁM: M1

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti szakterületi munkarész
Szakály község településrendezési eszközeihez

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.),

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól – az örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények:
lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó
értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei,

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi
bűncselekmények:
műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §,
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,

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
Szakály község két földrajzi kistáj határán fekszik. Határának nagyobb, a Kapos folyó bal
partján fekvő része a Dél-Külső-Somogy elnevezésű kistáj keleti szélén fekszik, amelyre a
tágas völgyek és alacsony löszhátak jellemzőek, míg a Kapos jobb partján húzódó kisebb rész
már a Tolnai-Hegyhát nevű, tagoltabb felszínű kistájhoz tartozik.
Szakály szabálytalan alakú külterületét több oldalán zárja le természetes határ: dél-délkeleten
hosszú szakaszon a Kapos folyó a határ, keleten a hőgyészi határ felé egy vízválasztó gerinc,
észak felé pedig a Kapos, illetve a Pankai-ér egykori ártere (továbbá nyugaton, Gyulaj felé
egy rövidebb szakaszon a Pankai-ér medre). Északnyugaton a 65-ös főút és gyulaji erdő széle
jelent szabályos határvonalat.
A szakályi határ vízhálózatát a Kapos folyó uralja, amely több mint 12 km hosszan érinti a
falu külterületét. A Kaposba Szakály területén csak kettő, de annál jelentősebb patak
torkollik: a gyulaji erdőből folyó Pankai-ér, amely több kanyar után a határ északi szögletében
folyik a Kaposba, valamint a Gyulaj keleti határában eredő Füstösmalmi-árok, amely Dúzzsal
szemben egyesül a Kapossal. A Pankai-érbe Kistavapusztától nyugatra folyik bele egy kisebb
patak, a 65-ös főút mellett pedig a vele párhuzamosan folyó Kudari-ér, a Füstösmalmi-árokba
pedig Tárkánypusztától keletre folyik bele a Békás-völgyben folyó patak.
A 41,01 km² nagyságú településhatár területén meghatározó a szántóterületek aránya, kisebb
erdőfoltokat csak a völgyek meredekebb, nehezen művelhető oldalain találunk, pl. a Pankai-ér
déli oldalán, Ürgevártól északnyugatra, a Füstösmalmi-árok alsó folyásának meredek, déli
oldalán, Tárkánypusztától délre, a Kapos menti árteret kísérő dombok alján, és a szakályi
Öreghegytől keletre.
Szakály neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással, az alapjául szolgáló
személynév a török eredetű magyar szakáll főnévből való. Nevét először 1273-ban említi írott
forrás, ekkor Mojs somogyi ispán az ábrahámi ciszterci apátságnak adta Szakály nevű faluját.
Temploma szerepel az 1330-as években keletkezett ún. pápai tizedjegyzékben. A megyén
belüli elhelyezkedésének köszönhetően 1351-ben, 1374-ben és 1399-ben Tolna vármegye
nemesi közgyűlésének színhelye volt. 1542-ben Palatics János birtoka 17,5 portával, 1543ban a fehérvári apácák birtokaként írták össze, de ekkor már pusztán állt, mert a törökök
elpusztították, lakói elfutottak.
A középkori falu a Kapos nyugati oldalán fekvő belterületi rész folyó felőli oldalán kereshető,
mert a mai római katolikus templom a középkori templom helyén épült újjá, a támpilléres
szentély a középkori épület maradványa.
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt
terület esetén terepbejárással
Szakály közigazgatási területéről jelenleg 43, ismert kiterjedésű régészeti lelőhely ismert. Ez a
szám a természetföldrajzi adottságok ismeretében jónak mondható, de a lelőhelyek száma
intenzívebb kutatások esetén a jövőben még emelkedhet. Szakály határának régészeti
lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen ismertek.
Tervásatás eddig egyetlen alkalommal történt a község határában:
–1973 és 1982 között Gabler Dénes a Réti földeken tárt fel egy a késő római korig tovább élő,
a késő vaskorban induló kelta telepet, de a tervásatás során neolit (vonaldíszes), késő neolit
(Lengyel-kultúra), rézkori és középső bronzkori (mészbetétes) telepjelenségek is előkerültek,
valamint néhány késő római csontvázas sír.
Mentő feltárás (vagy hitelesítő feltárás) az alábbi lelőhelyeken folyt:

– 1939-ben Csalog József az Öreghegyen avar temetőt leletmentett, miután szőlő alá
forgatáskor a területen a rézkori Baden-kultúra edényei kerültek elő (a közhiteles
lelőhelynyilvántartásban 23302 azonosítószámmal szereplő, archivált, geometriával nem
rendelkező régészeti objektum); valamikor 1945 előtt pedig talán ugyancsak ő az Újhegyen
honfoglaláskori temetőrészletet tárt fel;
– 1969-ben Torma István a TSz major területén sertéshizlalda építése közben megbolygatott
középső bronzkori (mészbetétes) sírokat mentette meg, az innen 200 méterre fekvő egykori
téglaégető partfalában pedig neolit (vonaldíszes) és kora bronzkori (Kisapostag-kultúra)
telepjelenségeket tárt fel;
– 1977-ben Topál Judit Ürgevárpusztán egy veremásás során megbolygatott honfoglaláskori
sírt hozott napvilágra;
– 1988-ben Szabó Géza a Melegvíz gödrében talajegyengetés közben előkerült két avar sírt
tárt fel;
– 1990-ben szintén Szabó Géza a Fütyülős-dűlőben kiszántott késő bronzkori kincslelet
területén végzett kisebb feltárást.
Helyszínelés egy alkalommal történt:
– 1992-ben Gaál Attila a Törökcső (halastó) és a „Nevelő” tó lelőhelyeket azonosította
bejelentés nyomán kiszállva,
– 2015-ban K. Németh András a „Nevelő” tó medrében figyelt meg leleteket.
Régészeti szakfelügyelet két alkalommal történt:
– 2010-ben Szabó Géza Ürgevár puszta lelőhelyen régészeti felügyelet során kora és középső
bronzkori telepet azonosított,
– 2013-ban K. Németh András Ürgevár I. lelőhelyen végzett szakfelügyeletet.
Terepbejárások több alkalommal is érintették a szakályi határt:
– Wosinsky Mór 1896-ban megjelent megyemonográfiájában mindössze egyetlen lelőhelyet
említ a település határából: Ürgeváron az általa földvárnak tartott bronzkori lelőhelyet járta
be;
– Torma István 1961 és 1964 között őskoros témájú szakdolgozatához járta be a Kapos–
Koppány–Sió mentét, amelynek során a szakályi határ máig ismert lelőhelyeinek több mint
felét, szám szerint 26 darabot azonosított (1–5.,7–26., 42. lelőhelyek);
– Miklós Zsuzsa Tolna megye földvárainak kutatása során 1998-ban Ürgevár I. lelőhelyet légi
fotózta és járta be, 2000-ben Tárkány IV. lelőhelyet járta be légi fotózást követően, 2004-ben
pedig Tárkány I. lelőhelyet légi fotózta;
– K. Németh András középkori templomok kutatásához kapcsolódva 2008-ban egy (29.
lelőhelyek), 2014-ben két (31., 32. lelőhely) új lelőhelyet azonosított, 2007-ben két (27., 28.
lelőhely), 2018-ban pedig négy (38–41. lelőhely) új lelőhelyről gyűjtött adatokat helyi
lakosoktól;
– Czövek Attila 2009-ben a gyulaji erdőben egy Szakály határába átnyúló lelőhelyet talált
(43. lelőhely).
A szakályi határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében jónak minősíthető.
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma jónak mondható, így már bizonyos
következtetéseket le lehet vonni az egyes korszakokra vonatkozóan.

A legtöbb lelőhely – a korszak hosszúságát tekintve nem meglepő módon – az őskorból
maradt ránk, ezen belül a lelőhelyek eloszlása nagyjából egyenletes. Négy telep általánosan
csak az őskorra keltezhető, pontosabb koruk ezen belül nem ismert (közülük kettő talán
bronzkori).
A neolitikumból két telep sorolható a dunántúli vonaldíszes kerámiájának népéhez, egy telep a
késő neolit Lengyel-kultúrához, további egy-egy telep és temető pedig a neolitikumon belül
kulturálisan nem besorolható.
A rézkornak a késői szakaszából, a Baden-kultúrából maradt fenn a legtöbb emlék: két telep,
egy urnatemető és egy sír. Egy telep a rézkoron belül nem besorolható.
A bronzkor mindegyik időszakából számos lelőhelyet ismerünk. A korai bronzkorból
összesen 12 telep azonosított, közülük egyaránt négy tartozik a Kisapostag-, illetve a
Vučedol-Zók-kultúrához, négy pedig kulturálisan nem besorolható. A középső bronzkor –
ezen belül is a dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája – hagyta hátra a legtöbb nyomot
a szakályi határban: 13 telepük és két temetkezőhelyük ismert. A késő bronzkort – a fentiek
fényében meglepő módon – mindössze két telepnyom képviseli, közülük az egyik az urnasíros
kultúra hagyatéka; az egyik telepen egy elrejtett kincslelet is napvilágra került. A bronzkoron
belül négy telep közelebbről nem besorolható.
A vaskor korai szakaszából három telep került eddig elő, a késő vaskori kelták telepeiből
pedig hat. Kiemelkedik közülük a Réti földeken feltárt, a késő római korig tovább élő kelta
telep.
A római kori lelőhelyek száma viszonylag magas, összesen 11 római kori telepet azonosított
eddig a kutatás. Két telep területén kisebb kőépületek maradványai is előkerültek. A telepek
viszonylag nagy számához képest meglepő, hogy római kori temetkezéseket mindössze a már
említett Réti földekről ismerünk.
A népvándorláskori megtelepedés régészeti nyomai eléggé gyérek. A korai
népvándorláskorból egyelőre nem ismerünk lelőhelyet Szakály területén, a korszak második
felét is mindössze két avar kori, illetve egy honfoglaláskori temető képviseli.
Szakály határában hat helyről ismert középkori település, s ezek közül kettős is a település mai
belterületén található. A hat település közül háromnak – Szakálynak, Csernyédnek és
Tárkánynak – volt temploma és templom körüli temetője. Csernyéd – ahol hosszú ideig a
középkori Tolna megye nemesi közgyűléseit tartották – a legújabb kutatások szerint a mai a
Kapos keleti oldalán, Szakály belterületének északi része alatt, a középkori Szakállyal
csaknem szemben feküdt, a két falu között a középkorban a Kapos folyó volt a határ. 18.
század eleji források szerint ekkor még látható volt a csernyédi templom helye is. Meglepő,
hogy Szakály határában kisebb Árpád-kori telepből még egy sem került elő.
Végül ki kell térni a régészeti korú, de közelebbről ismeretlen korú lelőhelyekre, amelyeket
három, a belterület viszonylag közeli részein előkerült csontvázas sír, valamint egy ismeretlen
korú halom képvisel.
Ugyanitt jelzem, hogy a szakirodalomban találhatók további, azonosításra váró régészeti
lelőhelyek is. Ezeket – mivel pontos elhelyezkedésük nem ismert – itt nem sorolom fel, csak
néhány jelentősebbet említek meg.
– 1939-ben Tóth Mihály szakályi lakos a Baden-kultúra edényeit találta „a Kapos völgyének
keleti oldalán, közvetlenül a hőgyészi országút felett, szőlőforgatás alkalmával, (…) egy
messziről szembetűnő terraszkiszögelés” területén. Csalog József „a már felásott terület
közvetlen szomszédságában, a tanyaépület felett fekvő második szőlőpászta helyén” ásatást
végzett, amelynek során 20 avar sírt tárt fel. Csalog szerint az avar sírok „a csatlakozó
szőlőrész alatt még folytatódnak.” A Baden-kultúrába sorolható edénytöredékekről a
helyszínen kiderült, hogy az avar síroktól „jóval messzebb”, elpusztult urnasírokból kerültek
elő.

– 1945 előtt Csalog József adata szerint az Újhegyen alapján tizenegy lovas sírt tártak fel,
amelynek pontos helye sajnos nem ismert, mert a dokumentáció a második világháborúban
megsemmisült.
– 1958-ban egy helyi lakos ajándékaként 2 db I. Ferdinánd-dénár került be a szekszárdi
múzeumban 1534–1535-ből, ami esetleg egy nagyobb, török kori éremleletre enged
következtetni.
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 43 régészeti lelőhely ismert a település bel- és
külterületén.
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom:
– Banner János: Das Tisza-, Maros-, Körös-Gebiet bis zur Entwicklung der Bronzezeit.
Szeged 1942.
– Bándi Gábor: A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete.
Pécs 1967. (Dunántúli dolgozatok 4.)
– Csalog József: A Szakály–öreghegyi avar sírmező. Archaeologiai Értesítő 1944–1945, 295298.
– Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. Bp. 1897.
– Gabler Dénes: Réti föld. Régészeti Füzetek I. 27 (1973) [1974] 47-48.
– Gabler Dénes: Réti föld. Régészeti Füzetek I. 28 (1974) [1975] 63-64.
– Gabler Dénes: Réti föld. Régészeti Füzetek I. 29 (1975) [1976] 44-45.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 31 (1977) [1978] 56-57.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 32 (1978) [1979] 55.
– Gabler Dénes: Kelta falu a római Pannóniában. Dunatáj 3 (1980) 3. sz. 43-54.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 33 (1979) [1980] 47-48.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 34 (1980) [1981] 42-43.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 35 (1981) [1982] 53-54.
– Gabler, Dénes: Forschungen in der späteisenzeitlich-römischen Siedlung von Szakály.
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
10/11 (1980/1981) [1982] 71-101.
– Gabler Dénes: Réti földek. Régészeti Füzetek I. 36 (1982) [1983] 49.
– Gabler, Dénes: Late Roman settlement at Szakály–Réti földek in Hungary (Tolna county).
In: Din istoria Europei Romane – From the history of the Roman Europe. Oradea 1995, 211–
225.
– Gabler Dénes – Horváth Friderika: A szakályi terra sigillaták és helyük a bennszülött telep
kerámia spektrumában. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 19 (1996) 115-190.
– Gabler Dénes – Ottományi Katalin: Késő római házak Szakályban (Late Roman Houses in
Szakály). Archaeologiai Értesítő 117 (1990) 161-188.
– K. Németh András: Szakály, Tárkány, Tárkánymajor-dűlő. Régészeti kutatások
Magyarországon 2002 (2004) 269.
– K. Németh András: Szakály határa. Régészeti kutatások Magyarországon 2007 (2008) 278.
– K. Németh András: Szakály határa. Régészeti kutatások Magyarországon 2008 (2009) 273274.
– K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2015.
– Kammerer Ernő: Csernyéd. Szekszárd 1909.
– Korek József: A badeni-kultúra temetője Alsónémedin. I. Régészeti feldolgozás. Az MTA
II. Osztályának Közleményei 1 (1951) 41–63.
– Kőszegi Frigyes: A Dunántúl története a későbronzkorban. Bp. 1988. (BTM Műhely 1.)
– Lővei Pál (szerk.): Magyarország műemlékjegyzéke. Tolna megye. Bp. 2006.

– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I–II. Bp.
1990.
– Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a templomkutatásban II. Újabb Tolna megyei
templomok felfedezése. Műemlékvédelem 48 (2004) 1. sz. 5-11.
– Miklós Zsuzsa: Légi régészeti kutatások 2004-ben. Régészeti kutatások Magyarországon
2004 (2005) 143-157.
– Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. (Varia Archaeologica Hungarica XXII.)
– Oszvald Ferenc – Szabó Géza: Késő bronzkori karikaleletek Kisdorogról és Szakályból.
Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 19 (1996) 89-113.
– Ódor János Gábor: Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros temetők sírleleteinek katasztere
Tolna megyében. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 21 (1999) 151-173.
– Papp István: A Tamási járás évszázadai. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Torma István.
Tamási 2000.
– Szabó Géza: Szakály–Melegvízgödre. Régészeti Füzetek I. 42 (1988) [1991] 49.
– Topál Judit: Szakály–Üregvár [!]. Régészeti Füzetek I. 31 (1977) [1978] 88-89.
– Torma István: A Kapos- és Koppány-völgy őskori települései. Szakdolgozat, ELTE BTK
Régészeti Tanszék. Kézirat 1964
– Torma István: Szakály, TSz major. Régészeti Füzetek I. 23 (1969) [1970] 16.
– Torma, István: Das Gräberfeld von Szakály aus der mittleren Bronzezeit (Bericht).
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 2
(1971) 35-44.
– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981.
– Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I–II. Bp. 1896.
– Zalai-Gaál István: A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám
Múzeum Évkönyve 10–11 (1981) 3-58.
A település területének túlnyomó 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 (illetve a hozzá tartozó lakott külterületek) jelenlegi belterületén csak a régészeti
lelőhelyek kisebb része, szám szerint hét lelőhely található, ebből egy a mai település
középkori előzménye. A beépítettség miatt a belterületen – amelynek nagy része víz
közelségében fekszik – további lelőhelyek előkerülése is várható, illetve a már ismert
lelőhelyek kiterjedésének növekedése valószínűsíthető.
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten
védett régészeti lelőhely nem található.
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti
lelőhely (43 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 (8 db)
– őskori szórványlelet
– őskori (bronzkori?) telep (2 db)
– neolit telep
– neolit sír
– neolit szórványlelet

– neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep (2 db)
– neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) szórványlelet (2 db)
– késő neolit (Lengyel-kultúra) telep
– rézkori telep (2 db)
– késő rézkori (Baden-kultúra) telep (2 db)
– késő rézkori (Baden-kultúra) urnatemető
– késő rézkori (Baden-kultúra) sír
– késő rézkori (Baden-kultúra) szórványlelet
– bronzkori telep (4 db)
– kora bronzkori telep (4 db)
– kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) telep (4 db)
– kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep 4 db)
– kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) szórványlelet (2 db)
– középső bronzkori telep
– középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája) telep (13 db)
– középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája) temető
– középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája) sír
– késő bronzkori telep
– késő bronzkori kincslelet
– késő bronzkori (urnasíros kultúra) telep
– kora vaskori telep (3 db)
– kora vaskori szórványlelet (3 db)
– kelta telep (6 db)
– római kori telep (11 db)
– római kori épület (2 db)
– késő római kori sír
– avar kori temető (2 db)
– honfoglaláskori temető
– középkori telep (6 db)
– középkori templom (2 db)
– középkori temető (2 db)
– késő középkori telep
– kora újkori telep
– ismeretlen korú csontvázas sír (3 db)
– ismeretlen korú halom
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. sz.
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 Szakály határában több jelentősebb
patakot is találunk, a Kapos mellett (ld. 1.1. pont), amelyek melléke minden régészeti kor
embere számára lehetőséget biztosított a megtelepedésre. A Kapos több mint 12 km hosszan,
a Panka-ér 7, a Füstösmalmi-árok pedig 4,5 km hosszan folyik a szakályi határban, s nem
meglepő módon az összes ismert lelőhely a felsorolt vízfolyások és mellékvizeik mentén
helyezkednek el. Ezeknek a vizeknek a mellékét többnyire érintette már régészeti

terepbejárás, de vannak olyan szakaszok – mint pl. a Füstösmalmi-árok középső folyása (a
tárkánypusztai bekötőúttól délre kb. 3 km hosszan) vagy az ugyanebbe a patakba torkolló, a
Békás-völgyből folyó patak mindeddig lelőhelymentesnek tűnő melléke –, ahol feltűnően
hiányosnak látszik a lelőhelyhálózat, s ezért várható újabb lelőhelyek előkerülése. A Kapos
mentén az egykori vízjárta területekből akár csak enyhén kiemelkedő, ma már rétként vagy
szántóföldként használt kisebb magaslatok területén szintén bárhol kerülhetnek elő régészeti
lelőhelyek vagy leletek.
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.
A Szakály község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 43, ezek közül belterületen
található részben vagy egészben hét lelőhely (1., 6., 27., 28., 34., 35., 36. lelőhelyek). 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 bel- vagy 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.
A szakályi lelőhelyek több mint kétharmada teljesen vagy részben jelenleg általános
mezőgazdasági területen, szántó művelés alatt található, szám szerint 31 darab (1., 2., 3., 4.,
7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 31., 32.,
37., 39., 40., 41., 42. lelőhelyek). 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, ilyen területen jelenleg csak három lelőhely (30., 38.,
43. lelőhely) található részben vagy egészen. 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. Szőlőterületen egy (33. lelőhely, valamint valószínűleg az
azonosítatlan, ezért a lelőhelylistában nem szereplő öreghegyi avar temető, és az újhegyi,
valószínűleg honfoglaláskori temető), erdővel fedett területen pedig hat lelőhely (1., 10., 16.
20., 25., 26. lelőhely) lelőhely fekszik részben vagy egészen.
Két lelőhely (3. és 5. lelőhely) részben a Pankai-ér felduzzasztásával kialakított halastavak
medrében fekszik. Ezeknek a lelőhelyeknek a vízben fekvő részei a csatlakozó szántóföldeken
lévő lelőhelyrészekhez képest is már jobban elpusztultak, részben valószínűleg a tavak
kialakítása során végzett földmunka, részben a víz folyamatos erodáló hatása miatt. A tavak
medertisztítása, kotrása során számolni kell régészeti leletek előkerülésével.
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.
Szakály területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja
jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem.
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző
régészeti kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges.
A szakályi lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely
kialakítására.

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 43 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv.
általános elvei alapján védelem alatt.
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. 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.
(4) 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.
(7) 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, 2018. október 10.

dr. K. Németh András
7090 Tamási, Eötvös u. 10.
tel.: 30/405-1986
Mellékletek:
1. melléklet:
Régészeti lelőhelyek Szakály közigazgatási területén (2018. szeptember 30-i állapot)
2. melléklet:
Szakály község határának térképe az ismert régészeti lelőhelyekkel

1. melléklet
Régészeti lelőhelyek Szakály közigazgatási területén
1. Szakály – TSz major és Téglaégető / Páskom, Téglavettető (Torma István 127. lelőhely)
(Szakály 1)
Lelőhely-azonosító: 23300
A lelőhely megjelölése: neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep, kora bronzkori
(Kisapostag-kultúra) telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája)
telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája) temető, kelta telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Pankai-ér melletti homokos dombon jellegtelen,
talán kora bronzkori cserepeket, valamint egy talán neolit cserepet talált, 1964-ben pedig az út
melletti partban látható beásásokból mészbetétes és kelta cserepeket szedett ki. 1969-ben a
község északnyugati szélén fekvő dombháton sertéshizlalda építése közben bronzkori sírokat
bolygattak meg. Torma István leletmentése hat, a dunántúli mészbetétes edények kultúrájához
sorolható szórthamvas sírt hozott felszínre. A temetőhöz tartozó település a temetőtől északra
és északkeletre helyezkedett el a felszíni leletek szerint, de a síroktól 200 méterre fekvő
Téglavető-dűlőben feltárt hulladékgödör is hasonló korú cserepeket tartalmazott, ugyanitt
négy neolit (vonaldíszes) gödröt, valamint egy-egy, a Kisapostag-kultúrába sorolható gödröt
és kemencét is feltártak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), anyagkitermelés,
építkezés, erózió
Hrsz.: 099/6, 099/7, 099/9, 099/13, 099/16–25, 0166, 0167, 0168, 0170/12, 0170/13 (út),
0170/14
2. Szakály – Réti föld / Réti földek (Torma István 132. lelőhely) (Szakály 2)
Lelőhely-azonosító: 23301
A lelőhely megjelölése: őskori telep, neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) telep, neolit sír,
késő neolit (Lengyel-kultúra) telep, rézkori telep, kelta telep, római kori telep, késő római kori
sír
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Kenderföld lelőhelyhez (Szakály 16, lelőhelyazonosító: 23539) kapcsolódva, attól nyugatra hosszan elhúzódóan római kori cserepeket
talált. Gabler Dénes 1973 és 1982 között tíz szezonban tervásatást végzett a késő római korig
tovább élő kelta telep területén. A kelta telep mellett feltárásra került több neolit (vonaldíszes)
gödör, tűzhelyek és kemence; több gödör a Lengyel-kultúrából és a rézkori Balatoncsoportból, egy mészbetétes gödör, néhány késő római csontvázas sír és egy késő római, 4–5.
századi telep részlete.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 019/23, 019/24, 020 (út), 021/45–49
3. Szakály – Törökcső (halastó) / Kistavapuszta (Torma István 120. lelőhely) (Szakály 3)
Lelőhely-azonosító: 23303
A lelőhely megjelölése: őskori telep, bronzkori telep, középső bronzkori (dunántúli
mészbetétes edények népének kultúrája) telep, római kori telep, római kori épület, középkori
telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Füstösoldal (Szakály 7, lelőhely-azonosító:
23528) lelőhelytől nyugatra, egy kis völgyön túl, az alacsony domb peremén kb. 300 méter
hosszan sok őskori – köztük mészbetétes – cserepet talált, valamint néhány jellegtelen római

kori és középkori darabot. Gaál Attila 1992-ben bejelentés nyomán a 65-ös főúttól kb. 1 kmre nyugatra fekvő halastó északi oldalán kb. 300 méter hosszan bronzkori és római kori
telepet azonosított, a tó leeresztett medrében pedig további sok cserepet, valamint egy kb. 4
m² nagyságú területen római kori mészkőtöredékeket talált. „A medertől távolabb a
dombháton hosszan elnyúlva” szintén bronzkori és római kori cserepeket gyűjtött, valamint
elszórtan sok mészkőtöredéket figyelt meg.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), medertisztítás
Hrsz.: 0107/2, 0161/18–26, 0161/32
4. Szakály – Törökcső (Torma István 123. lelőhely)
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: neolit szórványlelet, kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) telep, kora
bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények
népének kultúrája) telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Bocskorhegy (Szakály 10, lelőhely-azonosító:
23531) lelőhely közelében, a Pankai-ér déli oldalán, a patak fölé előre ugró lapos, ellipszis
alakú platón sok őskori cserepet talált, köztük egy jellegzetes neolit, valamint több zóki és
mészbetétes darabot. Ugyancsak ő 1964-ben a lelőhelyen kisapostagi és mészbetétes cserepet
gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0122/23, 0122/25
5. Szakály – „Nevelő” tó / Füstös malom (Torma István 343. lelőhely) (Szakály 4)
Lelőhely-azonosító: 23304
A lelőhely megjelölése: őskori telep, kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) telep, középső
bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája) telep, késő bronzkori telep,
római kori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1964-ben a regölyi útelágazásnál, a 65-ös főút melletti
alacsony dombon több mészbetétes, egy grafitos és több római kori cserepet gyűjtött. Gaál
Attila 1992-ben bejelentés nyomán a 65-ös főút közelében fekvő ún. „nevelő” tó északkeleti
oldalán, a tó és a főút által közrefogott, kiemelkedő dombháton kb. 300 méter hosszan őskori
és római kori telepet azonosított. K. Németh András 2015-ben lakossági bejelentés nyomán a
leeresztett tó medrének északkeleti részén kb. 100 méter hosszan kora bronzkori (Kisapostagkultúra), késő bronzkori és római kori leleteket gyűjtött, az érintett mederszakasz mentén
fekvő szántóföldön hasonló korú leleteket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), medertisztítás
Hrsz.: 0119/1, 0119/3, 0164/3, 0164/26–34, 0164/35 (út)
6. Szakály – Ürgevár (Szakály 5)
Lelőhely-azonosító: 23305
A lelőhely megjelölése: honfoglaláskori temető
A lelőhely leírása: 1977-ben Ürgeváron, a sertéstelepen, Gál Imre telkén veremásás során női
csontvázat bolygattak meg. A leletmentést Topál Judit végezte, aki feltárta a bronz
karpereccel, torques-szel, hajkarikával és gyöngyökkel felékszerezett nő csontvázát.
Feljegyezte, hogy a sír közelében, Piszker János telkén pár évvel korábban, István Mihály
telkén pedig 1966-ban került elő hasonló korú sír, tehát egy 10–11. századi temető található a
részben beépített lelőhelyen.

A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, tereprendezés, oszlopállítás
Hrsz.: 0103/2–4, 0103/9, 0103/10, 0103/14
7. Szakály – Csabak (Torma István 118. lelőhely) (Szakály 6)
Lelőhely-azonosító: 23527
A lelőhely megjelölése: középkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Kudari-ér keleti oldalán, a kistavai
buszmegállótól Kistavapuszta felé vezető földesúttól északra kb. 200–250 méterre, a patakot
kísérő lankás domboldalon néhány hamus foltból kevés középkori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0152/1–4
8. Szakály – Füstösoldal (Torma István 119. lelőhely) (Szakály 7)
Lelőhely-azonosító: 23528
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) szórványlelet, középső
bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája) telep, késő bronzkori (urnasíros
kultúra) telep, kora vaskori szórványlelet, középkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Kudari-ér és a Pankai-ér találkozásától
északnyugatra kb. 300 méterre szórványosan néhány középkori cserepet gyűjtött, a déli részen
pedig egy behúzott peremű táltöredéket talált. 1964-ben ugyancsak ő ugyanitt több síkozott
peremű és turbántekercses cserepet, a lelőhely keleti részén pedig mészbetétes töredékeket és
egy Zók-kultúrába tartozó cserepet talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0161/5–17, 0161/21–24, 0161/29 (út), 0161/30
9. Szakály – Kistavapuszta II. (Torma István 121. lelőhely) (Szakály 9)
Lelőhely-azonosító: 23530
A lelőhely megjelölése: őskori telep, kora vaskori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Kistavapusztától délkeletre eső meredek, kb. 10–
15 méter magas domb peremén és oldalán kb. 150 méter hosszan elszórtan néhány őskori
cserepet, köztük kora vaskori darabokat talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0160/9
10. Szakály – Bocskorhegy (Torma István 122. lelőhely) (Szakály 10)
Lelőhely-azonosító: 23531
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája)
telep, középkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Pankai-ér déli oldalán fekvő gémeskúttól
délkeletre, a domboldalon fekvő legelőn középkori cserepeket, köztük cserépbográcstöredékeket talált, a dombtetőn pedig hosszan elhúzódva mészbetétes kerámiatöredékeket
gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0122/14, 0122/23, 0122/24

11. Szakály – Ürgevár I. (Torma István 124. lelőhely) (Szakály 11)
Lelőhely-azonosító: 23532
A lelőhely megjelölése: neolit telep, kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór leírása szerint 1890 körül az ún. Sűrű-völgyben még meg
tudta figyelni „egy hétszeres terrassozással erődített hegykúp” nyomait, amelyet északról és
keletről széles völgy határolt, nyugaton és délen pedig mesterséges, széles árokkal
választották le a domb többi részéről (szerinte az erődítésről kapta volna nevét Ürgevár). Az
erődítést az országút felé eső északkeleti lejtőn tudta legjobban kivenni, az északi oldalon
pedig már alig látszottak az árkok. Az akkoriban befásított legelőn az ültetőgödrök földjéből
Wosinsky sok bronzkori, köztük mészbetétes díszű edénytöredéket gyűjtött. Torma István
1962-es terepbejárásán a Wosinsky által leírt sáncnak csak elmosódott, bizonytalan nyomait
tudta megfigyelni, az erődítés az előreugró részt a lapos fennsíkkal összekötő részen
hiányzott. A fákkal beültetett, illetve szántott részen csak kevés – talán a Zók-kultúrára utaló
– cserepet tudott gyűjteni. Ugyancsak ő 1964-ben ugyanitt néhány neolit, valamint több kora
bronzkori – köztük a Zók-kultúrába tartozó – cserepet talált. Miklós Zsuzsa szerint a
Wosinsky által leírt teraszok a földműveléssel kapcsolatosak, erődítésre utaló egyértelmű
nyom nincs, így a lelőhely nem tekinthető földvárnak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0107/56–73, 0107/103–128, 0107/129 (út), 0107/136, 0107/151
12. Szakály – Ürgevár III. (Torma István 126. lelőhely) (Szakály 13)
Lelőhely-azonosító: 23534
A lelőhely megjelölése: neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) szórványlelet, kora bronzkori
(Vučedol-Zók-kultúra) telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének
kultúrája) telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben az Ürgevárpusztától délkeletre eső meredek
dombon sok őskori cserepet talált, köztük egy vonaldíszes, több zóki, valamint néhány
mészbetétes darabot.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 097/8, 097/10–12, 098 (út), 099/17, 099/18, 0100, 0101/9–11
13. Szakály – Bábos (Torma István 128. lelőhely) (Szakály 15)
Lelőhely-azonosító: 23536
A lelőhely megjelölése: őskori szórványlelet, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes
edények népének kultúrája) telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a falutól északra, a Martinka-tanya és a Kapos
közti 3–4 méter magas homokdombon két jellegtelen őskori cserepet talált. Ugyancsak ő
1964-ben a lelőhelyen pár mészbetétes és néhány római kori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 017 (út), 0170/18, 0174/21, 0174/22
14. Szakály – Kenderföld (Torma István 131. lelőhely) (Szakály 16)
Lelőhely-azonosító: 23539
A lelőhely megjelölése: kora vaskori szórványlelet, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes
edények népének kultúrája) telep

A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a falu déli végénél, ahol a Kapos mellett futó domb
éle kelet–nyugati irányba fordul, néhány mészbetétes cserepet talált, valamint egy talán kora
vaskori edénytöredéket.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 019/18–22
15. Szakály – Borzás (Torma István 133. lelőhely) (Szakály 17)
Lelőhely-azonosító: 23540
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája)
telep, bronzkori telep, kora vaskori telep, kelta telep, római kori telep, középkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Cser-völgy szélén, a dombélen sok őskori és
középkori cserepet talált, az őskoriak között kora vaskori, jellegtelen bronzkori, valamint
kelta darabok fordultak elő. Ugyancsak ő 1963-ban több kiszántott „házat” figyelt meg a
dombtetőn, körülöttük mészbetétes, kora vaskori és kelta cserepeket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 025/30–32, 030/6, 030/7, 030/10, 030/11, 030/13, 030/14, 030/17, 030/18, 030/21,
030/22 (út)
16. Szakály – Tárkány I. / Tárkánymajor dűlő (Torma István 134. lelőhely) (Szakály 18)
Lelőhely-azonosító: 23541
A lelőhely megjelölése: őskori telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények
népének kultúrája) telep, kora vaskori telep, kelta telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Cser-völgyben folyó pataktól délre eső, a Kapos
árteréből erősen kiemelkedő domb – amelynek egy részét szakadék választja el a patakot
kísérő dombvonulattól – tetején jellegtelen őskori cserepeket talált, a domb déli lejtőjén pedig
hasonló jellegtelen őskori cserepeket gyűjtött. A dombon Miklós Zsuzsa 2004-ben légi
fotózás során átvágásra utaló sötét sávot figyelt meg, terepbejárásán az „átvágást” nem tudta
azonosítani, a bozótos dombon erődítésre utaló nyomokat nem talált, a felszínen bronzkori
cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió
Hrsz.: 035/2, 035/4, 035/8
17. Szakály – Tárkány II. (Torma István 135. lelőhely) (Szakály 19)
Lelőhely-azonosító: 23542
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népének kultúrája)
sír
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben a Tárkány I. lelőhelytől (Szakály 18, lelőhelyazonosító: 23541) kb. 200 méterre, ahol a Kapost kísérő domb ellaposodik, az alacsony lankás
lejtőn egy csomóban kiszántott mészbetétes cserepeket talált, amelyek valószínűleg sírból
származtak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 035/4
18. Szakály – Vasúti őrház I. (Torma István 166. lelőhely) (Szakály 20)
Lelőhely-azonosító: 23568
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori telep, kelta telep

A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben és 1964-ben a pécsi vasútvonal melletti őrháztól
északra, egy kb. 200 méter hosszú, a Kapos árteréből kb. 3–4 méterre, szigetszerűen
kiemelkedő homokos dombon silexeket, kelta cserepeket, valamint más őskori, valószínűleg
kora bronzkori cserepeket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0199
19. Szakály – Vasúti őrház II. / Fütyülős (Torma István 167. lelőhely) (Szakály 21)
Lelőhely-azonosító: 23569
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori kincslelet, kora vaskori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1962-ben és 1964-ben a pécsi vasútvonal melletti őrháztól
délnyugatra a Kapos árteréből kiemelkedő kisebb homokdomb területéről sok őskori, kora
vaskori cserepet és állatcsontot gyűjtött. Lelőhelyünkkel azonos a Fütyülős nevű dűlő Kapos
menti homokdombja, ahol Cziráki Viktor magángyűjtő 1990-ben a szántásban bronzkarikákat
talált, amelyeket a szekszárdi múzeumnak adott. Szabó Géza helyszíni kutatása további
leletek kerültek elő az urnamezős kultúra időszakában földbe került kincsleletből.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0199
20. Szakály – Szakály (Torma István 216. lelőhely) (Szakály 22)
Lelőhely-azonosító: 23605
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a vasútállomástól délnyugatra, a Kapos árteréből
2–3 méterre kiemelkedő egykori kis szigeten jellegtelen őskori cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0259/11, 02
21. Szakály –Tárkány III. (Torma István 247. lelőhely) (Szakály 23)
Lelőhely-azonosító: 23635
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori (Kisapostag-kultúra) telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Borzás lelőhelytől (Szakály 17, lelőhelyazonosító: 23540) húzódó domb délkeleti, Kapos felőli sarkán egy kb. 100×100 méteres
területen elszórtan római kori cserepeket, valamint két kisapostagi cserepet talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 034/5, 035/3, 038 (út)
22. Szakály – Tárkány IV. (Torma István 248. lelőhely) (Szakály 24)
Lelőhely-azonosító: 23636
A lelőhely megjelölése: római kori telep, középkori telep, középkori templom, középkori
temető
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Kapos melletti rét szélén lévő birkaakol feletti
meredek domb tetején, lucernásban apró középkori cserepeket talált, az akoltól Tárkányra
vezető út mellett keletre sok téglatöredéket – köztük római peremes tégladarabokat – talált,
ami középkori templom helyét jelezte. A lelőhelyet, benne a templomhellyel 2000-ben légi
fotózás után Miklós Zsuzsa újra azonosította, 13–16. századi leleteket gyűjtött a falu helyéről.
A templomhelyet 2002-ben K. Németh András is bejárta. 2003-ban Miklós Zsuzsa légi

fotóján kirajzolódtak a rendkívül elpusztult templom alaprajzának főbb vonalai: a 11,5 méter
hosszú és 9,5 méter széles hajóhoz talán félkörös záródású szentély kapcsolódhatott.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 040/1–4
23. Szakály – Tárkány V. (Torma István 249. lelőhely) (Szakály 25)
Lelőhely-azonosító: 23637
A lelőhely megjelölése: késő rézkori (Baden-kultúra) telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Csibrákról Tárkánypusztára vezető földesúttól
nyugatra, egy meredek oldalú, magas domb tetején sok kiszántott, a Baden-kultúrába tartozó
ház maradványát figyelte meg, környékükről sok, korban hozzájuk tartozó cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 048/20, 048/29
24. Szakály – Kistavapuszta III. (Torma István 306. lelőhely) (Szakály 26)
Lelőhely-azonosító: 23765
A lelőhely megjelölése: őskori telep, neolit (dunántúli vonaldíszes kerámia) szórványlelet,
kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) szórványlelet, késő rézkori (Baden-kultúra)
szórványlelet
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Kistavapusztának helyet adó domb déli,
befüvesített részén, a pusztától délre több jellegtelen őskori cserép mellett egy-egy
vonaldíszes, badeni, illetve zóki cserepet talált. K. Németh András 2008-ban Kistavapuszta és
a patak közti szántásban sűrűn talált őskori leleteket, egészen a dombtetőig.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0128/1, 0128/2, 0131 (út), 0139, 0160/2, 0160/9, 0160/10
25. Szakály – Tárkány VI. (Torma István 250. lelőhely) (Szakály 28)
Lelőhely-azonosító: 23638
A lelőhely megjelölése: késő rézkori (Baden-kultúra) telep, kora bronzkori telep, kora
bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep, középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények
népének kultúrája) telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Tárkány V. (Szakály 25, lelőhely-azonosító:
23637) lelőhelytől nyugatra következő meredek és magas, füves domb tetején a Baden- és
Zók-kultúrába tartozó, valamint talán mészbetétes cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 048/26, 048/27, 048/29
26. Szakály – Szakály III. (Torma István 251. lelőhely) (Szakály 29)
Lelőhely-azonosító: 23639
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Tárkány VI. (Szakály 28, lelőhely-azonosító:
23638) lelőhelytől nyugatra következő meredek dombon az előző lelőhelyhez hasonlóan kora
bronzkori cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 048/25, 048/29

27. Szakály – Zrínyi u. 560. (Szakály 32)
Lelőhely-azonosító: 58953
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas sír
A lelőhely leírása: K. Németh András 2007. évi adatgyűjtése szerint 2006-ban a Zrínyi u. 560.
szám alatt tereprendezés során észak–déli tájolású csontváz került elő, amelynek jobb lába
mellett cserépedény volt. Mivel az edény darabjait a kiszállás során nem sikerült
megtekinteni, a sír kora egyelőre ismeretlen.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 707/2 (út), 721, 728, 729/1, 729/2
28. Szakály – Zrínyi u. 564. (Szakály 33)
Lelőhely-azonosító: 58954
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája)
telep, késő középkori telep, kora újkori telep, ismeretlen korú csontvázas sír
A lelőhely leírása: K. Németh András 2007. évi adatgyűjtése szerint a Zrínyi u. 564. számú
ház, valamint a szomszédos telkek előtt, a Kaposig húzódó szántásban kerti munkák során
középső bronzkori (mészbetétes) és középkori-újkori cserepeket találtak. Szintén ő jegyezte
fel lakossági adatszolgáltatás nyomán, hogy a Zrínyi u. 564. ház mögötti kertben faültetés
során csontvázas sír került elő.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 0205/8, 0205/9, 0207 (út), 724, 959, 962
29. Szakály – Kistava-dűlő (Szakály 34)
Lelőhely-azonosító: 60968
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2008-ban a Pankai-érbe északról folyó mellékág
nyugati felén emelkedő meredek dombon, az azt nyugat–keleti irányban kettévágó kerítésen
belül fekvő szántóföldön sűrűn talált őskori cserepeket.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0134/5, 0135/1, 0135/2
30. Szakály – Ürgevár puszta (Szakály 35)
Lelőhely-azonosító: 76521
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori telep, középső bronzkori telep
A lelőhely leírása: Szabó Géza régészeti felügyelet során 2010-ben az ürgevári bekötőúttól
délre, a 65-ös főúttól nyugatra fekvő magaslaton kora és középső bronzkori telepet
azonosított. A leírás alapján valószínűleg ezzel a lelőhellyel azonos Torma István 125.
lelőhelye, aki 1962-ben Ürgevárpuszta közelében, a 65-ös főút nyugati oldalán fekvő dombon
jellegtelen őskori cserepeket talált (Ürgevár II.; Szakály 12; lelőhely-azonosító: 23533).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0101/8, 0101/11–14, 0102/1, 0102/3, 0102/4
31. Szakály – Halomi-dűlő (Szakály 36)

Lelőhely-azonosító: 88069
A lelőhely megjelölése: őskori (bronzkori?) telep, római kori épület, ismeretlen korú halom
A lelőhely leírása: Szakály és Gyulaj között űrfotón egy lekerekített sarkú, kissé nyújtott
ötszögre hasonlító, lineáris nyom látható. K. Németh András 2014-ben terepbejárást végzett a
területen: a dél felé lejtő széles földnyelv teljes területén talált őskori (valószínűleg bronzkori)
kerámiát a jelenségnél nagyobb kiterjedésben. A gyulaji és szakályi határ találkozásánál
néhány méter hosszan szórványosan kisebb kőtöredékeket és kevés korongolt cserepet is
megfigyelt, amelyek valószínűleg egy kisebb római kőépület helyét jelzik. A településhatárt
jelző oszloptól közelében alig észrevehető egy enyhe kiemelkedés a domb tetején, amely
egykor valószínűleg – a dűlőnek is nevet adó – halom lehetett.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 057/6, 057/7 (Szakály)
32. Szakály – Halom-völgy (Szakály 37)
Lelőhely-azonosító: 88071
A lelőhely megjelölése: őskori (bronzkori?) telep, római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2014-ben az Ürgevárról Tárkánypusztára vezető út déli
oldalán, a Füstösmalmi-árokkal párhuzamosan kb. 400 méter hosszan őskori (talán bronzkori)
és római cserepeket gyűjtött. A leletek északon kissé az út északi oldalára is átnyúlnak, ez a
rész már Gyulaj területére esik. Az út közelében, a domb alsó, laposabb részén egy kisebb
foltban néhány római tégla- és mészkődarabot talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 056 (út), 057/8 (Szakály)
33. Szakály – Melegvíz gödre (Szakály 38)
Lelőhely-azonosító: 88073
A lelőhely megjelölése: avar kori temető
A lelőhely leírása: A Zrínyi utca keleti ágának végében található, Melegvíz gödrének nevezett
forrásos völgykatlan fölött fekvő avar temetőt Csalog József említette először 1944-ben
megjelent cikkében. E szerint a völgy délnyugati oldalán, „a dombok lábán” évekkel
korábban állítólag ezernél is több sírt pusztítottak el szőlőforgatás során. 1988-ban Szabó
Géza tárt fel itt két, talajegyengetés közben előkerült sírt. K. Németh András 2014. évi
terepbejárásán egy helyi lakostól megtudta, hogy a háza feletti, szőlővel borított domboldalon
kb. 50 éve, a szőlő telepítésekor sok csontváz került elő, és néha kapáláskor is jönnek elő
csontok, amelyet a felszíni leletek is igazoltak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0229/2
34. Szakály – R. k. templom (Szakály 39)
Lelőhely-azonosító: 90011
A lelőhely megjelölése: középkori templom, középkori temető
A lelőhely leírása: A Fő út és a Kossuth utca találkozásánál, kiemelkedő helyen fekvő barokk
római katolikus templom a helyén álló középkori templom romjain épült újra 1796-ban.
Támpilléres, a hatszög három oldalával záródó szentélye a középkori épület maradványa.
2014-ben a templom körül vízelvezető árkot ástak, amelynek során megbolygatták a templom
körüli temetőt.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott

A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 1/1, 2, 3, 645/4 (út)
35. Szakály –Bem utca
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú csontvázas sír
A lelőhely leírása: A szekszárdi múzeumban őrzött feljegyzések szerint 2002-ben ismeretlen
körülmények között – magányos sírhoz vagy temetőhöz tartozó – embercsontok kerültek elő a
Bem utca északkeleti oldalán egymás mellett sűrűn sorakozó épületek mögötti partfalnál.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, építkezés, mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 763
36. Szakály – Sportpálya
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: kora vaskori szórványlelet, rézkori telep, késő rézkori (Baden-kultúra)
sír
A lelőhely leírása: A sportpálya területén fekvő lelőhelyről csak a szakirodalomból, illetve
múzeumba jutott leletekről van tudomásunk. A szekszárdi múzeumba Sportpálya, Kossuth
Sportpálya, illetve Levente Sportpálya lelőhelynév alatt egy kora vaskori arany karikapénz,
valamint néhány rézkori edény és egy kőeszköz került be, egy részük 1937-ben, amikor egy
melléklet nélküli zsugorított csontváz is előkerült (a szakirodalomban ugyanakkor a sír mint a
Baden-kultúra temetkezése szerepel).
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 964/1
37. Szakály – Újhegy
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori telep
A lelőhely leírása: Helyi adatközlők adatai szerint a határ délkeleti részén, az Agrokémiához
vezető úttól délre, a szőlőhegy és a vasúttal párhuzamosan futó dűlőút közti szántóföldön
római kori kerámiatöredékek hasonló korú telepre utalnak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0248/9
38. Szakály – Bozóti-rét
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Helyi adatközlők adatai szerint a Kapos és a Pankai-ér összefolyása
közelében fekvő, északról és délről a Kapos holtágai által közrefogott egykori szigeten annak
beépülése előtt bronzkori és római kori leletek kerültek elő.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0197/1, 0197/2
39. Szakály – Körtvélyes
Lelőhely-azonosító: folyamatban

A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (dunántúli mészbetétes edények népe kultúrája)
telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Helyi adatközlők adatai szerint a regölyi bekötőúttól keletre, a Körtvélyes
nevű dűlő délkeleti részén, a Pankai-ér kanyarjától északnyugatra, egy kifli alakú dombocskán
és déli–délkeleti lábánál mészbetétes és római kori lelőhely található.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0189/3
40. Szakály – Jókai utca déli vége, Kapos-part
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: Helyi adatközlők adatai szerint a Jókai utca déli végének vonalában, a
kertek és a Kapos közti, északnyugat–délkeleti irányú gerinc déli végén, valamint tőle keletre,
egy a Kapos-csatorna által kettévágott egykori sziget nyugati felén bronzkori telepre utaló
leletek kerültek elő.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 04/1, 014 (út), 534–540, 965
41. Szakály – Tárkány VII.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: kelta telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Helyi adatközlők adatai szerint Tárkánypusztától délnyugatra, a pusztáról
Csibrákra vezető út nyugati felén, a disznófürösztő fölötti, északnyugat–délkeleti irányú,
délkelet felé lejtő földnyelven kelta és római kori telep található.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 048/29
42. Szakály – Gyulaj / Almási-dűlő (Gyulaj 14)
Lelőhely-azonosító: 23763
A lelőhely megjelölése: középkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1963-ban a Pankai-ér északi felén, a gyulaji erdő keleti
szélén, a domb délnyugati végén kb. 150×100 méteres területen sok középkori cserepet
gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0134/1, 0134/3, 0135/2, 0135/3
43. Szakály – Gyulaj / Almás-dűlő / Nagy-Katonás 1. lelőhely (Gyulaj 25)
Lelőhely-azonosító: 74801
A lelőhely megjelölése: őskori telep, kelta telep
A lelőhely leírása: Czövek Attila 2009-ben a Pankai-ér északi oldalán, a földút bevágásában
kisebb területről őskori kerámiát gyűjtött. K. Németh András 2014-ben ugyanitt a dűlőút
partjából mintegy 100 méter hosszan apró, jellegtelen őskori cserepeket gyűjtött, az út falából
pedig nagyobb kelta kerámiatöredéket szedett ki.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, erdőművelés, útjavítás
Hrsz.: 0134/3 (Szakály)

